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!
       ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

!
 Το ναό του Αγίου Γεωργίου στους Αποστόλους της επαρχίας της Πεδιάδος Ηρακλείου, που 

αποτελεί το θέµα της παρούσας διδακτορικής διατριβής, επισκέφτηκα για πρώτη φορά µαζί µε τον 

πατέρα µου στα φοιτητικά µου χρόνια, σε µια από τις πολλές περιηγήσεις µας στα µνηµεία της 

κρητικής υπαίθρου, όπου συχνά τον συντρόφευα από νεαρή κιόλας ηλικία. Φυσικά τότε δεν ήξερα 

τη σηµασία του ναού, µόνο εντύπωση µου έκανε η καλή κατάσταση διατήρησης και ο πλούτος του 

διακόσµου σε ένα ναό τόσο µικρού µεγέθους. Έκτοτε επισκέφτηκα πολλές φορές την εκκλησία του 

Αγίου Γεωργίου καθώς και άλλες που βρίσκονταν σε πιο δύσβατες περιοχές της Κρήτης, 

προκειµένου να κατανοήσω εις βάθος τη ζωγραφική της γενέτειράς µου και πάντοτε µε συγκίνηση 

ανακάλυπτα µία νέα πτυχή της πλούσιας ιστορίας της πατρίδας µου, ανακαλώντας ταυτόχρονα στη 

µνήµη µου τις περιηγήσεις των παιδικών και νεανικών µου χρόνων. 

!
 Η παρούσα µελέτη δεν θα είχε ποτέ ολοκληρωθεί χωρίς τη βοήθεια και τις ανεκτίµητες 

συµβουλές της εισηγήτριας, καθηγήτριας κ. Νανώς Χατζηδάκη, η οποία µου συµπαραστάθηκε σε 

όλα τα στάδια της µελέτης µου. Της εκφράζω τις πιο θερµές µου ευχαριστίες. Θερµά ευχαριστώ 

τους καθηγητές του πανεπιστηµίου Ιωαννίνων κ. Αθανάσιο Παλιούρα και κ. Αγγελική 

Σταυροπούλου για τις ουσιαστικές παρατηρήσεις τους, καθώς και τον επίκουρο καθηγητή κ. 

Απόστολο Μαντά που είχε την υποµονή να διαβάσει τα πρώτα µου χειρόγραφα και να µου κάνει 

χρήσιµες υποδείξεις. Θερµές ευχαριστίες οφείλω ακόµα στην κα. Μυρτάλη Αχειµάστου- 

Ποταµιάνου για τις γόνιµες συζητήσεις που είχαµε στα πρώτα βήµατα της µελέτης µου. Οι 

ασπρόµαυρες φωτογραφίες που συνοδεύουν το κείµενο και µέρος από τις έγχρωµες φωτογραφίες 

είναι του αείµνηστου Ηρακλειώτη φωτογράφου Γιώργου Ξυλούρη και ανήκαν στο αρχείο του 

Μανόλη Μπορµπουδάκη που πλέον βρίσκεται στα χέρια µου. Θέλω ακόµα να ευχαριστήσω την 

οικογένειά µου, τη µητέρα µου, το σύζυγό µου Θεµιστοκλή και τα παιδιά µου Παναγιώτη και 

Εµµανουέλα για την αµέριστη συµπαράστασή τους και την ηθική υποστήριξή τους τα χρόνια που 

δούλευα το κείµενό µου. Τέλος, δεν µπορώ να µην αναφερθώ στον πατέρα µου που πρώτος µε 

µύησε στη βυζαντινή ζωγραφική της Κρήτης και στη λαϊκή παράδοση του νησιού µου. Σε αυτόν 

αφιερώνω το κείµενο µου.  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     ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

!
 Ο ναός του Αγίου Γεωργίου, που αποτελεί το θέµα της παρούσας διατριβής, είναι κτισµένος 

στον οικισµό των Αποστόλων στην επαρχία της Πεδιάδος Ηρακλείου, κοντά στο πλησιόχωρο  

Καστέλι, κεφαλοχώρι της περιοχής. Είναι αφιερωµένος στον άγιο Γεώργιο όπως βεβαιώνεται από 

τη µεγάλου µεγέθους τοιχογραφία στον νότιο τοίχο του ναού και από σκηνή του βίου του στο 

βόρειο τοίχο. Αποτελεί ένα ιδιαίτερα σηµαντικό µνηµείο για τη µελέτη της τοπικής και όχι µόνο, 

υστεροβυζαντινής ζωγραφικής, καθώς διατηρεί σε καλή κατάσταση ένα αξιόλογο σύνολο 

τοιχογραφιών. Ο ναός, όπου διατηρεί τοιχογραφίες, δεν σώζει κτητορική επιγραφή που θα 

βοηθούσε στην ακριβή χρονολόγηση, παρά µόνο ένα χάραγµα µε τη χρονολογία 1494 ή 1499, µε 

δυσδιάκριτο τον τελευταίο αριθµό (πιν. XIV), η οποία προσφέρει ένα terminus ante quem. 

 Η εκκλησία είναι άγνωστη στις πηγές, παρόλο που σε αυτές αναφέρεται ο οικισµός των 

Αποστόλων ήδη από την εποχή της βενετοκρατίας. Σε συµβόλαιο του 1279  το χωριό σηµειώνεται 1

µε την επωνυµία Sancti Apostoli, αργότερα, στο έργο του περιηγητή της Αναγέννησης Francesco 

Barozzi “ Descritione dell’ isola di Creta” (1577- 8)  ο οικισµός δηλώνεται ως Apostolus, καθώς 2

και στις απογραφές του Καστροφύλακα (1583) και του Basilicata (1630) και στις µεταγενέστερες 

τουρκικές απογραφές του 1671 και του 1881 , όπου, ωστόσο, δεν γίνεται καµία αναφορά σε ναό 3

αφιερωµένο στον Άγιο Γεώργιο. 

 Η εκκλησία καταγράφεται για πρώτη φορά το 1936 στον κατάλογο “Elenco topografico 

delle cheese affrescate di Creta” του γνωστού Ιταλού ερευνητή Giuseppe Gerola . Στο 4

συγκεντρωτικό έργο του Gerola αναφέρονται συνοπτικά από τις σωζόµενες παραστάσεις του ναού 

µόνο η Μεταµόρφωση, η Βάπτιση, η Έγερση Λαζάρου, η Σταύρωση, η Αποκαθήλωση, ο 

Ενταφιασµός, η Φιλοξενία του Αβραάµ και η Δέηση , ενώ σηµειώνεται ότι σώζονται µορφές αγίων, 5

χωρίς να ταυτίζονται από τον συγγραφέα. Παραλείπονται οι υπόλοιπες σκηνές οι οποίες πιθανότατα 

ήταν καλυµµένες την εποχή εκείνη µε ασβέστη. 

 Αργότερα, περίπου στα µέσα της δεκαετίας του 1970 και στα πλαίσια της συστηµατικής 

αναστήλωσης των βυζαντινών και µεσαιωνικών µνηµείων της Κρήτης από την 13η Εφορεία 
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 Marcello, Νotaio in Candia, αρ. 34.1

 Barozzi, Descrittione dell’ isola di Creta, 280.2

 Aνδριώτης, Πληθυσµός και οικισµοί, 376.3

 Gerola, Elenco, αρ. 511. Με την πάροδο 25 χρόνων το έργο του Gerola δηµοσιεύθηκε εκ νέου στα ελληνικά µε 4

µετάφραση και σχολιασµό από τον Κ. Λασσιθιωτάκη µε τον τίτλο “Τοπογραφικός κατάλογος των τοιχογραφηµένων 
εκκλησιών της Κρήτης”, Ηράκλειο 1961.

 Gerola & Λασσιθιωτάκης, Τοπογραφικός κατάλογος, 79.5



Βυζαντινών Αρχαιοτήτων µε προϊστάµενο τότε τον Μανόλη Μπορµπουδάκη, πραγµατοποιήθηκε η 

στερέωση του ναού και η καθαίρεση των επιχρισµάτων που κάλυπταν εσωτερικά και εξωτερικά την 

εκκλησία του Αγίου Γεωργίου . Ο Μπορµπουδάκης, στις πολυάριθµες µελέτες του που προέκυψαν 6

από την πολύχρονη επαφή του µε τα µνηµεία της κρητικής υπαίθρου, αναφέρθηκε στην 

εικονογραφία και κυρίως στην τεχνοτροπία των τοιχογραφιών του ναού˙ αρχικά στο συλλογικό 

τόµο “Το Ηράκλειον και ο νοµός του”  υπέδειξε τη σχέση των τοιχογραφιών µε τα δηµιουργήµατα 7

της λεγόµενης Μακεδονικής Σχολής και χρονολόγησε τις τοιχογραφίες στο α΄ µισό του 14ου 

αιώνα. Την άποψη αυτή επανέλαβε στο γερµανικό οδηγό για τη βυζαντινή Κρήτη “Byzantinisches 

Kreta” , όπου ενέταξε τις παραστάσεις του Αγίου Γεωργίου στη λεγόµενη “ρεαλιστική 8

τεχνοτροπία”. Στους δύο τόµους δηµοσίευσε φωτογραφίες της Βαϊοφόρο, του Ενταφιασµού, του 

Θρήνου και της Μεταµόρφωσης. Στη συνέχεια επανέλαβε τις θέσεις του πιο αναλυτικά στο 

συλλογικό τόµο “Κρήτη- Ιστορία και Πολιτισµός” , ανέλυσε, ακόµα, την επιρροή του ησυχαστικού 9

κινήµατος στη διαµόρφωση της ρεαλιστικής τεχνοτροπίας και θεώρησε ότι οι παραστάσεις του 

εξεταζόµενου ναού ανήκουν στην ίδια τεχνοτροπική τάση µε εκείνες της εκκλησίας του Χριστού 

στις Ποταµιές Πεδιάδος. Αν και η τελευταία εκκλησία αποτέλεσε το αντικείµενο της διδακτορικής 

διατριβής της Χρυσούλας Ρανουτσάκη που εκπονήθηκε το 1989 , ωστόσο στη µελέτη της δεν 10

έγινε καµιά αναφορά σε συσχετισµούς ανάµεσα στους δυο ναούς. Το 2004 ο Μπορµπουδάκης 

επανέλαβε περιληπτικά τα πορίσµατα της έρευνας του σε συλλογικό τόµο για την περιοχή του 

νοµού Ηρακλείου µε τίτλο “Το Ηράκλειο και η περιοχή του. Διαδροµή στο χρόνο, Ιστορία, 

Αρχαιολογία, Λογοτεχνία, Κοινωνία” , όπου αναχρονολόγησε κάποιες από τις ζωγραφικές 11

διακοσµήσεις που ανήκουν στο ίδιο µε τον Άγιο Γεώργιο τεχνοτροπικό ρεύµα και θεώρησε ότι οι 

τοιχογραφίες του εξεταζόµενου ναού χρονολογούνται στα µέσα του 14ου αιώνα. Τις συσχέτισε, 

πάλι, µε εκείνες της εκκλησίας του Χριστού στις Ποταµιές καθώς οι δύο πλησιόχωροι ναοί 

παρουσιάζουν αναλογίες στην επιλογή και στη διάταξη της εικονογραφίας, χρονολόγησε δε τις 

τοιχογραφίες του Χριστού στην 7η- 8η δεκαετία του 14ου αιώνα.  
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 Η στερέωση του ναού και ο καθαρισµός των επιχρισµάτων υποθέτουµε ότι πραγµατοποιήθηκε στα µέσα της 6

δεκαετίας του 1970, αν και δεν είχαν δοθεί από τον Μ. Μπορµπουδάκη τα πεπραγµένα της αναστήλωσης στο 
Αρχαιολογικό Δελτίο ή στα Κρητικά Χρονικά. Σώζονται, ωστόσο, φωτογραφίες από την αναστήλωση του µνηµείου, οι 
οποίες εντοπίστηκαν στο προσωπικό του αρχείο.

 Μπορµπουδάκης, Tέχνη εις τον νοµόν, 114- 115. 7

 Borboudakis & Gallas & Wessel, Byzantinisches Kreta, 113.8

 Μπορµπουδάκης, Η τέχνη κατά την Βενετοκρατία, 93- 4.9

 Ranoutsaki, Soteras Christos- Kirche.10

 Μπορµπουδάκης, Η Βυζαντινή τέχνη στο Νοµό Ηρακλείου, 165.11



 Το διάκοσµο του Αγίου Γεωργίου σχολίασε συνοπτικά και η Μαρία Βασιλάκη- Μαυρακάκη 

στη διδακτορική της διατριβή µε θέµα τη µονή της Παναγίας Γκουβερνιώτισσας στις Ποταµιές 

Πεδιάδος . Στην εργασία της η Βασιλάκη συνέκρινε την παράσταση της Βαϊοφόρου στους δύο 12

ναούς και σχολιάζοντας ενέταξε τις τοιχογραφίες του Αγίου Γεωργίου στο ίδιο τεχνοτροπικό ρεύµα 

µε αυτές της Γκουβερνιώτισσας, υποστηρίζοντας, ακόµα, την ανώτερη ζωγραφική ποιότητα των 

τοιχογραφιών της µονής της Παναγίας. Είναι αξιοσηµείωτο ότι οι Μπορµπουδάκης και Βασιλάκη 

ακολούθησαν στις δηµοσιεύσεις τους τη µεθοδολογία του Μανόλη Χατζηδάκη, που πρώτος 

µελέτησε περί τις τριάντα και πλέον τοιχογραφηµένες εκκλησίες της Κρήτης τις οποίες είχε 

επισκεφτεί σε νεαρή ηλικία, και κατέγραψε τις σκέψεις του για τις τάσεις της ζωγραφικής του 14ου 

αιώνα στην Κρήτη στα Κρητικά Χρονικά του 1952 . Στην πρωτοποριακή µελέτη του ο 13

Χατζηδάκης απέδωσε µια σειρά µνηµείων ανώτερης ζωγραφικής ποιότητας, ανάµεσά τους την 

Παναγία Γκουβερνιώτισσα και τη µονή του Αγίου Αντωνίου στο Βροντήσι, σε µία τάση της 

υστεροβυζαντινής ζωγραφικής που χρονολογικά ανήκει, όπως υποστήριξε, στο πρώτο µισό του 

14ου αιώνα και χαρακτηρίζεται από µορφές σε ζωηρή κίνηση, στοιχεία που υποδεικνύουν την 

έγκαιρη διείσδυση στην Κρήτη των καλλιτεχνικών ρευµάτων που αναπτύχθηκαν στην 

Κωνσταντινούπολη και στη Μακεδονία. Ο Χατζηδάκης ανέπτυξε εκ νέου τις θέσεις του για τη 

σχέση της ζωγραφικής της Κρήτης µε αυτή της Μακεδονίας στο άρθρο του “Rapports entre la 

peinture de la Macedoine et de la Crete au XIVe siecle”, ενώ στη µελέτη του “Classicisme et 

tendances populaires au XIVe siecle” οµαδοποίησε τις τάσεις της ζωγραφικής του 14ου αιώνα .  14

 Στις παραστάσεις του εξεταζόµενου ναού έχει αναφερθεί συνοπτικά ο Bissinger στο “Kreta. 

Byzantinische Wandmalerei” όπου χρονολόγησε το µνηµείο στα 1375 . Επίσης, ο Ι. Σπαθαράκης 15

σε άρθρο του για την εικονογραφία του Θρήνου επεσήµανε ως συγκριτικό υλικό την αντίστοιχη 

παράσταση στους Αποστόλους που είχε δηµοσιευθεί από τον Μ. Μπορµπουδάκη στον τόµο “Το 

Ηράκλειο και ο νοµός του” , σηµείωσε, δε, ότι δεν γνώριζε σε ποιο ναό αντιστοιχούσε η σκηνή . 16 17

Και τέλος, η Ασπρά- Βαρδαβάκη στη µελέτη της για το ναό του Αγίου Ιωάννη στο Γαρύπα 

Μυλοποτάµου χρησιµοποίησε ως συγκριτικό υλικό παραστάσεις από τον εξεταζόµενο ναό . 18
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 Vassilakis- Mavrakakis, Gouverniotissa, 376.12

 Χατζηδάκης, Τοιχογραφίες στην Κρήτη, 86- 89.13

 Chatzidakis, Rapports, 136- 148. του ιδίου, Classicisme, 153- 188.14

 Bissinger, Kreta,184, 185, εικ. 147, 148.15

 Μπορµπουδάκης, Τέχνη εις τον νοµόν, 115.16

 Σπαθαράκης,  Τοιχογραφίες Αγίας Τριάδας, 306, υποσ. 7α.17

 Ασπρά- Βαρδαβάκη, Άγιος Ιωάννης Γαρύπα, 63 κε.18



 Στόχος της παρούσας µελέτης είναι η παρουσίαση και η µελέτη του συνόλου της 

τοιχογραφικής διακόσµησης του ναού του Αγίου Γεωργίου, µε λεπτοµερή εξέταση της 

εικονογραφίας και της τεχνοτροπίας, ώστε να εντοπισθεί η σχέση της µε την επιτοίχια ζωγραφική 

της Κρήτης και να προσδιοριστεί µε ασφαλέστερο τρόπο η χρονολόγηση του ναού. Στη µελέτη του 

διακόσµου συνέβαλε καθοριστικά η επιτόπια επίσκεψη σε σαράντα και πλέον ναούς της κρητικής 

υπαίθρου, προκειµένου να γίνουν εικονογραφικές και τεχνοτροπικές συγκρίσεις µε αντίστοιχο 

υλικό, πολλές φορές αδηµοσίευτο, µε σκοπό να ερευνηθούν τα πρότυπα των τοιχογραφιών του 

ναού αλλά και η θέση του στην παλαιολόγεια ζωγραφική της Κρήτης. 

 Η µελέτη διαρθρώνεται σε εννέα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια ιστορική 

αναδροµή στον οικισµό των Αποστόλων όπου βρίσκεται ο ναός. Η έρευνα στηρίζεται σε 

δηµοσιευµένα αρχεία του δούκα της Κρήτης και σε νοταριακά έγγραφα προκειµένου να εντοπισθεί 

ο πιθανός κάτοχος του φέουδου στους Αποστόλους.  

 Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική του καµαροσκέπαστου ναού, οι 

πιθανές οικοδοµικές του φάσεις και εξετάζονται τα γλυπτά αρχιτεκτονικά στοιχεία που σώζονται 

στην εξωτερική επιφάνεια, τα οποία και συγκρίνονται µε αντίστοιχα σε εκκλησίες της Κρήτης.  

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διάταξη του εικονογραφικού προγράµµατος και εξετάζεται σε 

συνάρτηση µε το πρόγραµµα των ναών του ίδιου αρχιτεκτονικού τύπου και της ίδιας εποχής που 

βρίσκονται διάσπαρτα στην κρητική ύπαιθρο και κυρίως στην περιοχή του νοµού Ηρακλείου.  

 Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται µε λεπτοµέρεια η εικονογραφία των παραστάσεων του 

ναού που αριθµούν συνολικά τις είκοσι µία σκηνές και τις είκοσι εννέα µεµονωµένες µορφές αγίων. 

Στη συνέχεια αντιπαραβάλλονται µε αντίστοιχες εικονογραφικά παραστάσεις από µνηµειακά 

σύνολα της υστεροβυζαντινής εποχής στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και Σερβίας, της 

Πελοποννήσου και κυρίως µε παραστάσεις από ναούς της Κρήτης που χρονολογούνται στον 14ο 

αιώνα, προκειµένου να ανευρεθούν τα πιθανά πρότυπα του ζωγράφου. Στο πρώτο µέρος του 

κεφαλαίου αυτού εξετάζονται λεπτοµερώς οι µορφές και οι παραστάσεις στην κόγχη του Ιερού, 

ακολουθεί η µελέτη των σκηνών του χριστολογικού κύκλου που κοσµούν τις επιφάνειες του ναού 

και στο τέλος εξετάζονται οι µορφές των αγίων του κυρίως ναού, µεταξύ των οποίων διακρίνονται 

σπάνια απαντώµενοι άγιοι και επιχειρείται να εντοπισθεί η προέλευση της εικονογραφίας τους. 

 Η τεχνοτροπία της ζωγραφικής εξετάζεται λεπτοµερώς στο πέµπτο κεφάλαιο. Μελετώνται 

αρχικά οι µορφές, δηλαδή το πλάσιµο του προσώπου, τα σώµατα και τα ενδύµατα, στη συνέχεια το 

φυσικό τοπίο και τα αρχιτεκτονήµατα έπειτα οι συνθέσεις, και τέλος τα χρώµατα. Γίνονται 

συγκρίσεις µε ανάλογα έργα της κρητικής υπαίθρου που χρονολογούνται στα µέσα και στο τρίτο 

τέταρτο του 14ου αιώνα, κάποια χρονολογηµένα µε βάση επιγραφικά στοιχεία, και επιλεκτικά 
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αναζητούνται συσχετισµοί µε µνηµεία της υστεροβυζαντινής ζωγραφικής και ιδιαίτερα µε 

τοιχογραφίες της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας και του Μυστρά. Με τη µελέτη αυτή 

επιχειρείται, επίσης, να διαφανούν τα διαφορετικά ζωγραφικά χέρια.  

 Στο έκτο κεφάλαιο µε αφορµή τη σπάνια για την Κρήτη έφιππη µορφή του αγίου Γεωργίου 

του “θαλασσοπεράτη” εξετάζεται η πιθανότητα των σταυροφορικών επιδράσεων στην 

εικονογραφία του θέµατος και τίθεται το ερώτηµα της προέλευσης και της διάδοσης των 

σταυροφορικών προτύπων που χρησιµοποίησαν οι ζωγράφοι του εξεταζόµενου ναού και σε άλλα 

στοιχεία του διακόσµου καθώς και σε άλλους ναούς της κρητικής υπαίθρου. Παράλληλα η 

απεικόνιση του δοµηνικανού µοναχού αγίου Πέτρου της Βερόνας µεταξύ των άλλων αγίων του 

ορθόδοξου εορτολογίου, θέτει ποικίλα ερωτήµατα σχετικά µε την παρουσία του στο ναό και τη 

σχέση του κτήτορα ή του ιδιοκτήτη της φεουδαλικής έκτασης µε το τάγµα των Δοµηνικανών στην 

Κρήτη, αλλά και τη δράση της αδελφότητας στο νησί, ζητήµατα τα οποία εξετάζονται στο έβδοµο 

κεφάλαιο. 

 Στο όγδοο κεφάλαιο που ακολουθεί, εξετάζεται η θέση των τοιχογραφιών του ναού του 

Αγίου Γεωργίου µέσα στο πλαίσιο της ζωγραφική της Κρήτης. Για το σκοπό αυτό η εικονογραφία 

και η τεχνοτροπία των παραστάσεων του ναού αντιπαραβάλλεται µε αντίστοιχα ζωγραφικά έργα 

της κρητικής υπαίθρου που χρονολογούνται µε τεχνοτροπικά κυρίως κριτήρια στα µέσα και στο 

τρίτο τέταρτο του 14ου αιώνα. Επίσης, επιχειρείται η αναζήτηση πιθανών συσχετισµών µε τη 

δραστηριότητα τοπικών εργαστηρίων ώστε να προσδιοριστεί ασφαλέστερα η χρονολόγηση του 

διακόσµου. 

 Η µελέτη ολοκληρώνεται µε το κεφάλαιο των γενικών συµπερασµάτων όπου 

παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσµατα της έρευνας, όπως αυτά προέκυψαν από τα 

προηγούµενα κεφάλαια. Σύµφωνα µε την εικονογραφική και τεχνοτροπική µελέτη που προηγήθηκε 

και την έρευνα των ιστορικών αρχείων, ο ναός εντάσσεται στη λεγόµενη ρεαλιστική τεχνοτροπία, 

επηρεάζεται εικονογραφικά από έργα της παλαιολόγειας ζωγραφικής, επιλεκτικά σε ορισµένες 

παραστάσεις από έργα της σταυροφορικής τέχνης του 13ου αιώνα και χρονολογείται µε 

τεχνοτροπικά κριτήρια στο τρίτο τέταρτο του 14ου αιώνα και πιθανώς γύρω στο 1360.  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1. Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ: ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 

!
 Ο ναός του Αγίου Γεωργίου είναι κτισµένος στον οικισµό των Αποστόλων  και στην 19

επαρχία  της Πεδιάδος Ηρακλείου, µια από τις σηµαντικότερες επαρχίες της Κρήτης την εποχή της 

βενετοκρατίας. Η γύρω περιοχή έτυχε ιδιαίτερης µεταχείρισης από τις βενετικές αρχές όχι µόνο 

λόγω της εγγύτητάς της µε την πρωτεύουσα του νησιού, αλλά και επειδή ήταν η πιο εύφορη 

περιοχή της Κρήτης και κατ’ επέκταση σε αυτήν περιλαµβάνονταν τα µεγαλύτερα φέουδα των πιο 

γνωστών βενετικών οικογενειών που εγκαταστάθηκαν στο νησί . Η κατασκευή του κάστρου 20

Πεδιάδος  σε µικρή µόλις απόσταση από τον οικισµό των Αποστόλων καταδεικνύει τη σηµασία 21

της ασφάλειας της ευρύτερης περιοχής για τους Βενετούς, που αποσκοπούσε στη διασφάλιση της 

µεγάλης ποσότητας των σιτηρών που παράγονταν στην επαρχία  και στην προστασία των ίδιων 22

των Βενετών φεουδαρχών από τα συνεχή επαναστατικά κινήµατα που διεξάγονταν κυρίως στη 

γειτονική περιοχή του Λασιθίου . 23

 Αν και το χωριό των Αποστόλων δεν αναφέρεται στο δουκικό έγγραφο της Cocessio Crete 

ούτε, επίσης, στα δηµοσιευµένα ως σήµερα κατάστιχα των φεούδων, πολύτιµη πηγή πληροφοριών 

για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των Αποστόλων αντλούµε από συµβόλαιο του 1279, που συνέταξε ο 
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 Ο οικισµός των Αποστόλων ανήκε στην περιοχή της Πεδιάδος, η οποία µε τη σειρά της περιλαµβανόταν στο 19

σεξτέριο του Αγίου Μάρκου - ένα από τα έξι σεξτέρια του σηµερινού νοµού Ηρακλείου- όπως τα πλησιόχωρα χωριά 
Καστέλλι και Σκλαβεροχώρι και µάλιστα στα σύνορα µε το σεξτέριο του Αγίου Παύλου, καθώς το γειτονικό χωριό 
Αστρακοί ανήκε στο τελευταίο. Θα κατατάσσαµε, επίσης, τους Αποστόλους στη βορειοανατολική περιφέρεια του 
νοµού, αφού βρισκόταν ανατολικά του ποταµού Καρτερού, ο οποίος µε διάταγµα του 1345 οριζόταν ως το φυσικό 
σύνορο ανάµεσα στις δύο βόρειες περιφέρειες του τεριτορίου του Χάνδακα, βλ. σχετικά Γάσπαρης, Βενετική τούρµα, 
168, 182- 183 και χάρτης.

 Γάσπαρης, Βενετική τούρµα, 181. Από τα τέλη του 13ου αιώνα κατοικούσαν στην περιοχή και µέλη της µεγάλης 20

κρητικής φεουδαλικής οικογένειας των Καλλεργών. Γνωρίζουµε ότι µε τη λήξη της επανάστασης του Αλεξίου 
Καλλέργη το 1299, η βενετική διοίκηση παραχώρησε ιπποτικά φέουδα στη γνωστή οικογένεια των κρητών 
φεουδαρχών, τα οποία βρίσκονταν ανατολικά του ποταµού Καρτερού. Αν και το κείµενο της συνθήκης δεν αναφέρει 
την ακριβή θέση των φεούδων, υποθέτουµε ότι βρίσκονταν κοντά στο χωριό των Αποστόλων, αφού ο ποταµός 
Καρτερός πήγαζε από την πεδιάδα του Καστελιού, που γειτνίαζε µε τους Αποστόλους. Επιπλέον, η µεγάλη φεουδαλική 
οικογένεια των Καλλεργών είχε ιδρύσει στην περιοχή, άγνωστο πότε, τη γνωστή µονή Αγκαράθου, γεγονός που 
ερµηνεύεται από την κατοχή εκτάσεων στην περιοχή. Βλ. σχετικά Ξανθουδίδης, Ενετοκρατία, 65. Μέρτζιος, Συνθήκη 
Ενετών- Καλλέργη, 262- 292.

 Το κάστρο Πεδιάδος αποτελείτο από το κάστρο και τον οικισµό- βούργο (Pediada proprio), βλ. Σπανάκης, Η Κρήτη, 21

209. Αποτέλεσε έδρα του castellano της castellania di Pediada, του ιδιαίτερου δηλαδή αξιωµατούχου που διοικούσε 
την καστελανία. Στο νοµό Ηρακλείου υπήρχαν 7 καστελανίες µε τα αντίστοιχα κάστρα τους. Η καστελανία έπαιζε 
καθοριστικό ρόλο στη στρατιωτική άµυνα του νησιού, βλ. Γάσπαρης, Βενετική τούρµα, 178.

 Σπανάκης, Η Κρήτη, 210.22

 Βλ. σχετικά Σπανάκης, Συµβολή στην ιστορία του Λασιθίου. Μάλιστα, σε δουκικό έγγραφο του 1343, σήµερα στο 23

Archivo di Stato di Venezia, οριζόταν τριµελής επιτροπή εξουσιοδοτηµένη για τον καθορισµό των ορίων της 
απαγορευµένης ζώνης του Λασιθίου, αποτελούµενη από τους Marco Gradenigo του Leonardo (quondam domini 
Leonardi), Petro Quirino του Romei (quondam domini Romei) και Jacobus Mudacio. Η απόφαση αυτή προέκυψε από 
το γεγονός ότι η περιοχή αποτέλεσε καταφύγιο των επαναστατών κατά την εξέγερση του Λέοντα Καλλέργη και των 
αδελφών Ψαροµηλίγγων το 1341 ( του ιδίου, 10- 14).



συµβολαιογράφος του Χάνδακα Leonardo Marcello . Σύµφωνα µε αυτό τα χωριά Άγιοι 24

Απόστολοι (Sancti Apostoloi) και Ζωφόροι (Sophoro) ανήκαν στον Leonardo Gradenigo, κάτοικο 

του Χάνδακα, και αποτελούσαν µέρος της καβαλαρίας “Apossamo”. Επίσης, παραχωρήθηκε η µισή 

τους έκταση προς ενοικίαση στον Petro Quirino για τέσσερα συναπτά έτη . Αν και στο συµβόλαιο 25

του Μarcello δεν είναι ξεκάθαρο ποια ακριβώς έκταση καταλάµβανε η καβαλαρία Αpossamo και 

αν σε αυτήν περιλαµβάνονταν και άλλοι οικισµοί, προκύπτει, ωστόσο, ότι στα 1279 το χωριό των 

Αποστόλων ανήκε στον Leonardo Gradenigo. Υποθέτουµε, ότι αργότερα κληροδοτήθηκε σε 

κάποιον απόγονό του, όπως συνήθως συνέβαινε µε τις µεγάλες οικογένειες των Βενετών αποίκων. 

 Ο Leonardo ήταν µέλος της γνωστής οικογένειας των Βενετών φεουδαρχών Gradenigo και 

πιθανότατα αδερφός του Michele, αρχηγέτη της οικογένειας στην Κρήτη . Ο τελευταίος, όπως 26

προκύπτει από συµβόλαιο του 1271 που είχε συνάψει ο νοτάριος του Χάνδακα Pietro Scadron , 27

είχε παραχωρήσει γη από τις ιδιόκτητες εκτάσεις του στην επαρχία της Πεδιάδος  για την 28

ανοικοδόµηση του “Castro di Pediada”, γεγονός που καταδεικνύει το ρόλο των Gradenigo στην 

περιοχή. Από τις έως σήµερα δηµοσιευµένες πηγές πιθανολογούµε ότι ο Leonardo από το γάµο του 
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 Marcello, Νotaio in Candia, αρ. 34.24

 “Manifestum facio ego Leonardus Gradonico habitator Candida quia cum meis heredibus do, concedo atque afficto 25

tibi Petro Quirino, filio quodam Thome Quirini, havitatori in Candida et tuis heredibus medietatem duorum meorum 
casalium, unus quorum vocatur Sancti Apostoli et alius vocatur Sophoro que de iure et pertinenciis unius mee millicie 
nomine Apossamo....”

 H οικογένεια των Gradenigo, (Gradonicus, Gradonico, Gradonigo, Draganigo) αποτελούσε µία από τις πολυάριθµες 26

βενετικές οικογένειας που αναφέρονται στο έγγραφο της Conceesio Crete, οι οποίες εποίκησαν το νησί µετά τη 
βενετική κατάκτηση και συγκρότησαν την κυρίαρχη τάξη των φεουδαρχών. Οι Gradenigo ήρθαν και σε επιγαµίες και 
µε το κρητικό αρχοντολόγιο. Σε προγαµιαίο συµβόλαιο του 1347 πληροφορούµαστε ότι η Cecilia Gradenigo, κόρη του 
Mάρκου του ποτέ Iωάννη Gradenigo, επρόκειτο να νυµφεφθεί τον Ματθαίο Καλλέργη, πρωτότοκο γιό του Αλεξίου 
Καλλέργη του νεώτερου McKee, Uncommon Dominion, 78, υποσηµ. 104 και Ma. Borboudaki, Meronas and the 
Callergi Family (υπό δηµοσίευση). Παράλληλα, µέλη της οικογένειας των Gradenigo από τη Βενετία εστάλησαν στην 
Κρήτη και διετέλεσαν δούκες της νήσου στον 13ο και του 14ο αιώνα, συνήθως µε διετή θητεία. Αναλυτικότερα, ο 
Βαρθολοµαίος Gradenigo έγινε δούκας στα 1233-4, ο Άγγελος στα 1234- 6, ο Μαρίνος στα 1278- 80 και στα 1282- 
1283 ή ακόµα και οι Μάρκος Gradenigo δούκας της Κρήτης στα 1331, ο Πέτρος στα 1349- 1352 και ο Ιωάννης στα 
1368- 1370 και στα 1374- 1376, βλ. Τσικριτσή - Κατσιανάκη, Κρητικά επώνυµα, 140. Παπαδάκη, Κατάλογος δουκών, 
392. Για τους Gradenigo της Κρήτης βλ. McKee, Uncommon Dominion, 65- 66. Gasparis, Great Venetian Families, 62- 
68.

 Lombardo, Pietro Scardon, αριθ. 341. Σπανάκης, Η Κρήτη, 209. Το κάστρο αναφέρεται για πρώτη φορά στα 1340, 27

βλ. Γάσπαρης, Βενετική τούρµα, 177. Tο 1671 αναφέρεται Nefs Pediye και στη συνέχεια Καστέλλι, βλ. Gerola, 
Monumenti I, 218- 219, εικ. 121, 122. Ανδριώτης, Πληθυσµός και οικισµοί, 170. Σύµφωνα µε τον Σπανάκη το κάστρο 
Πεδιάδος δεν έπαιξε σπουδαίο στρατιωτικό ρόλο κατά τη διάρκεια της βενετοκρατίας, χρησιµοποιήθηκε όµως για την 
αποθήκευση των σιτηρών που παράγονταν σε αφθονία στην περιοχή, βλ. Σπανάκης, Η Κρήτη, 209- 210.

 Gasparis, Great Venetian Families, 64, 65. Η κατοχή γης από την οικογένεια των Gradenigo στην επαρχία Πεδιάδος 28

βεβαιώνεται και από άλλες βενετικές πηγές. Ενδεικτικά, µονάχα, σηµειώνουµε ότι σε συµβόλαιο του 1367 αναφέρεται 
ότι το γειτονικό των Αποστόλων χωριό Αστρακοί αποτελούσε φέουδο των Leonardus και Petrus Gradonigo, γνωστών 
από την αποστασία του Αγίου Τίτου, βλ. Santschi, Regestes des arrets civils, 10, αρ. 39. Σχετικά µε αυτόν τον Leonardo 
Gradenigo, διαφορετικό από τον Leornardo στους Αποστόλους βλ. Gasparis, Great Venetian Families, 66- 67. Ο 
Leonardo Gradonigo, πιθανώς το ίδιο πρόσωπο που κατείχε το φέουδο στους Αστρακούς, είχε εκλεγεί capitano της 
Πεδιάδος προκειµένου να επιτηρεί την τάξη και να τιµωρεί τους κλέφτες όπως αναφέρει επίσηµο δουκικό έγγραφο του 
1358 (Thiriet, Deliberations des Assemnlees Venitiennes, no 640. Επίσης, Τωµαδάκης, Ιλαρίων Γραδενίγος, 16, υποσ. 
5).



µε την Cornarola απέκτησε δύο γιους, τον Marco και τον Giovanni, οι οποίοι σε µικρή ηλικία 

ζούσαν στη Βενετία µαζί µε τη µητέρα τους (1304), ενώ ενδεχοµένως επέστρεψαν αργότερα στην 

Κρήτη για να διεκδικήσουν τη µεγάλη ακίνητη περιουσία του πατέρας τους, πριν ή µετά το θάνατό 

του τελευταίου στα 1339 . Ενδεχοµένως την εποχή που οικοδοµήθηκε ο ναός του Αγίου Γεωργίου 29

στους Αποστόλους το φέουδο είχε ήδη περιέλθει στην κυριότητά τους. 

 Στην πορεία του χρόνου η οικογένεια των Gradenigo υποβαθµίστηκε κοινωνικά καθώς 

ορισµένα µέλη του οίκου στον Χάνδακα (Marco, Tito, Leonardo Baiardo και τα αδέλφια του) 

ηγήθηκαν µαζί µε άτοµα από την οικογένεια των Venier της αποστασίας των Βενετών φεουδαρχών 

της νήσου, γνωστή ως αποστασία του Αγίου Τίτου (1363- 1364) . Από το έργο του καγκελάριου 30

της Βενετίας Laurentius de Monacis  γνωρίζουµε ότι η νέα επαναστατική κυβέρνηση κατέλυσε τη 31

βενετική κυριαρχία  , εκλέγοντας, παράλληλα, νέο δούκα της Κρήτης τον Marco Gradenigo, ο 32

οποίος προέρχονταν από τις τάξεις των Βενετών αποίκων και όχι από την ίδια τη Βενετία. Σύµφωνα 

µε µία άποψη αυτός ο Marco Gradenigo ήταν ο γιος του Leonardo που κατείχε το φέουδο 

Apossamo . Ο Marco αποκεφαλίστηκε µαζί µε τους δύο συµβούλους του Μάρκο Fradello και 33

Γαβριήλ Lavoudo στην κεντρική πλατεία του Χάνδακα µόλις ο βενετικός στόλος µε επικεφαλής το 

µισθοφόρο Λουκίνο Dal Verme  κατέλαβε το νησί, αντιδρώντας άµεσα στην προδοτική 34

συµπεριφορά των Βενετών αποίκων. Όπως υποστηρίζει ο Ξανθουδίδης  από την εκδικητική µανία 35

των Βενετών δεν γλίτωσαν ούτε τα παιδιά και οι γυναίκες των αρχηγών και των κηρυχθέντων 
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 Ο Leonardo κατείχε επιπλέον γη στα Αϊτανιά, στο Καινούργιο Χωριό, στο Μοχό και στο Μαθάρι, όλα σε κοντινή 29

σχετικά απόσταση µεταξύ τους, βλ. Gasparis, Great Venetian Families, 66- 67.

 Για το θέµα βλ. Ξανθουδίδης, Ενετοκρατία, 86. Δετοράκης, Ιστορία της Κρήτης, 187 κ.ε. και Μαλτέζου, Η Κρήτη στη 30

διάρκεια της Βενετοκρατίας, 125- 126 και S. McKee, The Revolt of St. Tito, 173 κ.ε.

 Ο Laurentius de Monacis, καγκελάριος της Βενετίας στην Κρήτη από το 1380 έως το 1428, έγραψε την ιστορία της 31

Βενετίας και σε αυτήν περιέγραψε την επανάσταση του Αγίου Τίτου. Το κείµενο αυτό πρώτος δηµοσίευσε ο Flaminius 
Corner στο έργο “ Laurentius de Monacis, Chronicon de rebus Venetis, Venice 1758. Για τη συγγραφή της ιστορίας του, 
ο De Monacis χρησιµοποίησε τα χρονικά του Andrea Dandolo και του Niccolo Trevisan, καθώς και µαρτυρίες ντόπιων, 
βλ. σχετικά McKee, The Revolt of St Tito, 176- 177. Ο Ξανθουδίδης στηρίχτηκε σε αυτά τα κείµενα και σε κείµενα του 
18ου αιώνα όπως στην Dimpolmatarium (Thomas, Diplomatarium, 401 κ.ε.) για να γράψει την ιστορία της 
ενετοκρατίας στην Κρήτη, όπου και περιέγραψε την αποστασία του Αγίου Τίτου, βλ. Στ. Ξανθουδίδης, Η Ενετοκρατία 
εν Κρήτη και οι κατά των Ενετών αγώνες των Κρητών, Αθήναι 1939.

 Θεοτόκης, Η δήθεν αφορµή της αποστασίας, 208 κ.ε. Στη µελέτη αυτή υποστηρίζεται ότι η αποστασία δεν 32

προκλήθηκε µόνο από τη βαριά φορολογία των αποίκων αλλά και από τους Έλληνες υπόδουλους, οι οποίοι στην 
προσπάθειά τους να απαλλαγούν από τον ξένο ζυγό παρέσυραν τους αποίκους στην διεκδίκηση της ανεξαρτησίας της 
νήσου.

 Gasparis, Great Venetian Families, 67.33

 Μαλτέζου, Η Κρήτη στη διάρκεια της Βενετοκρατίας, 125- 126 και Δετοράκης, Ιστορία της Κρήτης, 187.34

 Ξανθουδίδης, Ενετοκρατία, 96. 35



ενόχων, κυρίως δε όσοι προέρχονταν από τους οίκους των Gradenigo  και των Venier, τα µέλη των 36

οποίων είχαν πρωτοστατήσει στην αποστασία. Σύµφωνα µε έγγραφα της βενετικής συγκλήτου 

τιµωρήθηκαν παραδειγµατικά από τις βενετικές αρχές µε εξορία από τη νήσο ή ακόµα από όλες τις 

βενετικές κτήσεις, ενώ ταυτόχρονα η Γαληνοτάτη προέβη σε δήµευση της κινητής και ακίνητης 

περιουσίας τους .  37

 Υποθέτουµε, εποµένως, ότι η έκταση που κατείχαν οι απόγονοι του Leonardo Gradenigo 

στους Αποστόλους καθώς και τα άλλα φέουδα τους στην επαρχία της Πεδιάδος, δηµεύτηκαν και 

παραχωρήθηκαν σε κάποιον άλλο Βενετό φεουδάρχη µετά τη λήξη της επανάστασης, δηλαδή στην 

6η- 7η δεκαετία του 14ου αιώνα. Άλλωστε, το γειτονικό φέουδο στους Αστρακούς, ιδιοκτησία των 

Leonardo και Petro Gradenigo, γνωστών επίσης από την αποστασία του Αγίου Τίτου αποδόθηκε µε 

συµβόλαιο του 1367 στον Ioh. Freganesco . Σύµφωνα, µάλιστα, µε τις βενετικές πηγές ακυρώθηκε 38

το εκχωρητήριο έγγραφο της Conceesio Crete του 1211, µε το οποίο είχαν αποδοθεί τα φέουδα και 

τα προνόµια στους Βενετούς φεουδάρχες της Κρήτης και η βενετική εξουσία ζήτησε όρκο αιώνιας 

πίστης και αφοσίωσης . 39
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Δύο από τους πρωτεργάτες της επανάστασης, οι αδελφοί Φραγκίσκος και Αντώνιος Gradenigo διέφυγαν τη σύλληψη 36

και ενεπλάκησαν στην επανάσταση των Καλλεργών που ακολούθησε εκείνη των Ενετών φεουδαρχών. Τα δύο αδέλφια 
έλαβαν µέρος σε πολεµικές επιχειρήσεις εναντίον των Ενετών στην περιοχή γύρω από το Χάνδακα αλλά και σε χωριά 
της Πεδιάδος, πλησίον των Αποστόλων. Ωστόσο, το 1366 συνελήφθησαν από αγρότες και παραδόθηκαν στους Ενετούς 
προβλεπτές, οπότε και αποκεφαλίστηκαν, βλ. Ξανθουδίδης, Ενετοκρατία, 102- 104. Για την τιµωρία των εµπλεκοµένων 
στις κρητικές επαναστάσεις βλ.Μαλτέζου, Μέτρα της Βενετίας εναντίον των οικογενειών των επαναστατών στην 
Κρήτη, 397- 406.

 F. Thiriet, Deliberations des Assemblees Venitiennes II, 24- 25, αρ. 753. Όταν τελείωσε η επανάσταση η ισχυρή και 37

πολυµελής οικογένεια των Gradenigo αριθµούσε πλέον κατά πολύ λιγότερα µέλη στην Κρήτη αφού είχε σχεδόν 
εκριζωθεί από τις βενετικές αρχές. Ωστόσο στις πηγές αναφέρονται µέλη της οικογένειας να κατέχουν γη στην επαρχία 
Πεδιάδος, βλ. Γάσπαρης, Κουνάβοι, 117, 129, 131.

 Santschi, Regestes des arrets civils, αρ. 39.38

 Δετοράκης, Ιστορία της Κρήτης, 190.39



II. Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ (σχεδ. 1, πιν. I, II, εικ. 1, 2) 

!
α. Γενικά στοιχεία 

 Ο ναός του Αγίου Γεωργίου ανήκει στον τύπο των µονόχωρων καµαροσκέπαστων ναών, µε 

δικλινή στέγη καλυµµένη µε κεραµίδια. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 9,80Χ5,22µ., εσωτερικές 

7,80Χ3,62µ. και ύψος 4,25µ. (σχεδ. 1) Είναι ορθογώνιου σχήµατος και καταλήγει στα ανατολικά 

στην ηµικυλινδρική αψίδα του Ιερού. Στο µέσο της κόγχης σώζονται in situ τα ίχνη από δίλοβο 

παράθυρο µε οξυκόρυφους λοβούς και πώρινα πλαίσια, το οποίο αντικαταστάθηκε σε νεότερους 

χρόνους από µικρή ορθογώνια φωτιστική θυρίδα από οπλισµένο σκυρόδεµα (πιν. ΙΙ). Ένα πώρινο 

γείσο επιστέφει την αψίδα, η οποία στεγάζεται, επίσης, µε κεραµίδια. Στο βόρειο µακρύ τοίχο 

ανοίγεται απλό ορθογώνιο παράθυρο µε πώρινα πλαίσια εξωτερικά και ελαφρώς οξυκόρυφο σχήµα, 

το οποίο έγινε σε δεύτερο χρόνο όπως προκύπτει από τις καταστροφές που προκλήθηκαν στις 

τοιχογραφίες εσωτερικά του ναού, σε παράσταση µε το µαρτύριο του Αγίου Γεωργίου. Στο µέσο 

του δυτικού τοίχου ανοίγεται η ορθογώνια θύρα εισόδου, η οποία πλαισιώνεται από λαξευµένους 

πωρόλιθους, σύµφωνα µε την τοπική αρχιτεκτονική παράδοση  (πιν. Ι). Από πάνω σχηµατίζεται 40

τυφλό αψίδωµα και περιβάλλεται από οξυκόρυφο ανάγλυφο τόξο. Ψηλά στο τριγωνικό αέτωµα του 

δυτικού τοίχου σώζεται κυκλικός φεγγίτης από πωρόλιθο. Ένα πέτρινο πεπλατυσµένο γείσο 

διατρέχει το ναό περιµετρικά, στην απόληξη των κάθετων τοίχων και του τριγωνικού αετώµατος 

του ανατολικού και δυτικού τοίχου. Πάνω στον δυτικό τοίχο του ναού υψώνεται στον άξονα της 

δυτικής προσόψεως µονόλοβο κωδωνοστάσιο, που πιθανώς προστέθηκε σε δεύτερο χρόνο. 

Αποτελείται από δύο πεσσούς, από τους οποίους εξαρτάται ο κώδωνας, που λειτουργούν και ως 

ποδαρικά για την έδραση ηµικυλινδρικού τόξου, το οποίο επιστέφεται µε γοτθικού τύπου 

οξυκόρυφο αετωµατικό περίβληµα. Παρόµοια κωδωνοστάσια σώζονται σε πλειάδα ναών της 

κρητικής υπαίθρου, ανάµεσά τους στις εκκλησίες του οικισµού της Κριτσάς Μεραµπέλου . Η ιδέα 41

να υψώνονται τα κωδωνοστάσια στην πρόσοψη των εκκλησιών φαίνεται ότι οφείλεται σε επίδραση 

της δυτικής αρχιτεκτονικής . 42

 Εσωτερικά ο ναός σχηµατίζει ηµικυλινδρική καµάρα, ελαφρώς οξυκόρυφου σχήµατος, την 

οποία υποστηρίζουν δύο οξυκόρυφα ενισχυτικά τόξα, που προεξέχουν και κάθε ένα απολήγει σε 

κιλίβαντα στο ύψος της γένεσης του τόξου, έκαστος ύψους 35 εκατοστών (εικ. 3, 35). 

Παραδείγµατα µονόχωρων ναών µε ανεπαίσθητη ή έντονη οξυκόρυφη καµάρα συναντάµε σε 
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 Μπούρας, Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, 234, εικ. 284.40

 Προσωπική παρατήρηση.41

 Πάλλας, Ευρώπη και Βυζάντιο, 24- 25.42



πλήθος µονόχωρων εκκλησιών της Κρήτης κατά τη διάρκεια του 14ου αιώνα, όπως στο ναό του 

Αγίου Ανδρέα παρεκκλήσι της µονής Οδηγήτριας (αρχές 14ου αιώνα) , στο Χριστό στις Ποταµιές 43

(γ΄ τέταρτο 14ου αιώνα) , αλλά και νωρίτερα ήδη από τον 13ο αιώνα, όπως στο ναό του Αγίου 44

Πέτρου των Δοµηνικανών στο Ηράκλειο , ή ακόµα στο µονόχωρο ναΐσκο του Αγίου Γεωργίου στη 45

Σκλαβοπούλα Σελίνου (1290- 1) . Το οξυκόρυφο σχήµα, αποτελεί βασικό στοιχείο του 46

“βενετσιάνικου γοτθικού ρυθµού”  και οφείλεται σε βενετική επίδραση . Παράλληλα, η στήριξη 47 48

των ενισχυτικών τόξων στο εσωτερικό του ναού µε προβόλους προϋποθέτει συνεργείο 

εξοικειωµένο στις νέες οικοδοµικές λύσεις, που φαίνεται ότι εφαρµόστηκαν µε µεγάλη συχνότητα 

κυρίως µέσα στον 14ο αιώνα, χωρίς ωστόσο να προτείνεται από τους µελετητές µία πιο 

συγκεκριµένη χρονολόγηση , και πρωτίστως στις περιοχές του νοµού Ηρακλείου, όπου και η έδρα 49

του ενετικού βασιλείου της Κρήτης, στις οποίες περιλαµβάνεται και η εκκλησία του Αγίου 

Γεωργίου. Την εποχή αυτή αρχίζει να υποχωρεί, πλέον, η στήριξη των ενισχυτικών τόξων µε 

παραστάδες που χρησιµοποιούνταν σε πρωιµότερα παραδείγµατα του τύπου, και όπου αυτή 

εφαρµόζεται, φανερώνει επαρχιακά τοπικά συνεργεία .  50

 Μέσα στο ιερό το οποίο διαχωρίζεται από τον κυρίως ναό µε ένα αναβαθµό, βρίσκεται η 

αγία τράπεζα και αποτελείται από µία ορθογώνια λίθινη πλάκα τοποθετηµένη οριζόντια επάνω σε 

ορθογώνια κτιστή βάση (εικ. 3). Στη βορειοανατολική γωνία του ναού είναι εντοιχισµένη 

ορθογώνια τετράγωνη πλάκα η οποία αποτελεί την πρόθεση. Πάνω από αυτήν και λίγο δυτικότερα 

µία τετράγωνη εσοχή στον τοίχο χρησιµεύει ως βοηθητικός χώρος. Απέναντι, στην νοτιοανατολική 

γωνία του Ιερού υπάρχει ένα κτιστό στοιχείο µε στρογγυλή κοιλότητα στο επάνω µέρος για την 

προετοιµασία της ζέσεως. Τα στοιχεία αυτά είναι ευρύτατα διαδεδοµένα στους µονόχωρους 

καµαροσκέπαστους ναούς της Κρήτης, όπως στην εκκλησία της Παναγίας Μεσοχωρίτισσας στις 
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 Προσωπική παρατήρηση.43

 Ranoutsaki, Soteras Christos- Kirche, σχεδ. V.44

 Gerola, Βενετικά Μνηµεία Κρήτης, 125- 127.45

Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantinisches Kreta, 211, εικ. 162. 46

 Μπορµπουδάκης, Θυρώµατα και παράθυρα σε εκκλησίες της Κρήτης, 60 κ. ε. Ανδριανάκης, Αρχιτεκτονική γλυπτική 47

στην Κρήτη, 15. 

 Έχει µάλιστα θεωρηθεί ότι εισήχθη στην Κρήτη µέσω της αρχιτεκτονικής των ταγµάτων, βλ. Γκράτζιου, Η µαρτυρία 48

της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής, 41- 46, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.

 Ό.π., 100.49

 Ό.π., 100.50



Μάλλες Ιεραπέτρας  ή τον ναΐσκο του Αγίου Γεωργίου στον Αρτό Ρεθύµνης . Το δάπεδο του ναού 51 52

καλύπτεται µε πατητό χώµα αναµεµιγµένο µε µικρά σπασµένα κεραµίδια. Το δάπεδο του Ιερού 

Βήµατος βρίσκεται ψηλότερα κατά 0,10µ. από αυτό του κυρίως ναού, σχηµατίζοντας βαθµίδα µε 

πώρινα στοιχεία. Στην ακµή της βαθµίδας σώζονται εγκοπές από το τέµπλο που παλαιότερα χώριζε 

τον κυρίως ναό από το Ιερό.  

 Ο ναός είναι κτισµένος µε αργολιθοδοµή, µε σποραδική χρήση πλίνθων και παχύ συνδετικό 

κονίαµα, χωρίς τούβλα. Μεγάλοι αδρά λαξευµένοι λίθοι χρησιµοποιήθηκαν στις γωνίες, συνήθης 

πρακτική για ναούς που χτίζονται µε αργολιθοδοµή . Σε νεότερους χρόνους καλύφθηκε εξωτερικά 53

µε ασβεστοκονίαµα το οποίο και καθαιρέθηκε µε τη συντήρηση της εκκλησίας από την 13η 

Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Κρήτης πιθανότατα στα µέσα της δεκαετίας του 1970 , οπότε 54

και αρµολογήθηκε εκ νέου η εξωτερική τοιχοποιία του ναού (εικ. 1, 2). 

!
β. Γλυπτά αρχιτεκτονικά στοιχεία  

 Στην εξωτερική επιφάνεια του ναού σώζονται γλυπτά αρχιτεκτονικά στοιχεία. 

Αναλυτικότερα: 

1. Στη δυτική πλευρά της εκκλησίας, πάνω από τη θύρα εισόδου, σχηµατίζεται ένα οξυκόρυφο 

ανακουφιστικό τόξο γοτθικού τύπου, το οποίο πατά πάνω στο µονολιθικό και ακόσµητο υπέρθυρο 

της εισόδου που στέφεται από γείσο τριγωνικής διατοµής (πιν. I). Το τόξο, το οποίο αποτελείται 

από ένα βεργίο και µία ταινία τριγωνικής διατοµής, σχηµατίζεται από τέσσερα πέτρινα µέλη και 

απολήγει σε δύο µικρούς κιλίβαντες. Επίσης, προεξέχει από τον τοίχο ενώ το άνοιγµα του τόξου 

δεν συµπίπτει µε το άνοιγµα της εισόδου και το µήκος του υπερθύρου, στοιχείο που υποδηλώνει ότι 

δεν πρόκειται για ένα ενιαίο λαξευτό θύρωµα όπως αυτό που τοποθετήθηκε στο Χριστό στις 

Ποταµιές , στην Παναγία στα Βλαχιανά ή στην Κερά Καρδιώτισσα Βόρων . Αποτελείται από δύο 55 56

ξεχωριστά τµήµατα, πιθανότατα, µάλιστα, να πρόκειται για ένα µέλος σε δεύτερη χρήση, πρακτική 

που ακολουθείται συχνά στις εκκλησίες της κρητικής υπαίθρου κατά τη διάρκεια του 14ου και 

15ου αιώνα. Ανάλογη διαµόρφωση συναντούµε στο Σωτήρα Χριστό στην Ελεύθερνα και στον Άγιο 
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 Ασπρά- Βαρδαβάκη, Οι τοιχογραφίες της Παναγίας Μεσοχωρίτισσας, 173.51

 Δρανδάκης, Ο εις Αρτόν Ρεθύµνης, 70.52

 Γκράτζιου, Η µαρτυρία της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής, 49.53

 Αρχείο Μ. Μπορµπουδάκη.54

 Προσωπική παρατήρηση. Για την αρχιτεκτονική του ναού του Χριστού στις Ποταµιές βλ. Ranoutsaki, Soteras 55

Christos- Kirche, 15- 17.

 Γκράτζιου, Η µαρτυρία της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής, εικ. 77, 78.56



Δηµήτριο Βιράν Επισκοπής . Στο εσωτερικό του τυφλού αψιδώµατος σώζεται µικρή πλάκα µε 57

ανάγλυφα γράµµατα, σήµερα αλλοιωµένα.  

2. Η αψίδα του Ιερού επιστέφεται εξωτερικά µε πώρινο γείσο που διαµορφώνεται από ένα βεργίο, 

µία ταινία και µία αυλάκωση τριγωνικής διατοµής (πιν. II). Το γείσο έχει την ίδια µορφή µε το 

ανακουφιστικό τόξο της δυτικής θύρας και εποµένως ανήκει στην ίδια κατασκευαστική φάση. 

3. Στο αέτωµα του δυτικού τοίχου πάνω από τη θύρα εισόδου, ανοίγεται κυκλική φωτιστική θυρίδα 

(occhio) βενετσιάνικης προέλευσης για τον καλύτερο φωτισµό του ναού (πιν. I). Το φωτιστικό 

άνοιγµα έχει κυκλικό πλαίσιο αποτελούµενο από οµόκεντρες ταινίες µε κλιµακωτή προς τα έξω 

διάταξη και βεργίο και φράσσεται µε πώρινο φεγγίτη διακοσµηµένο µε φυτικό κόσµηµα που έχει 

εκπέσει. Η µορφή του εντάσσεται σε σειρά όµοιων στρογγυλών φεγγιτών που ανοίγονται στο 

αετωµατικής µορφής τύµπανο (frontone) που διαµορφώνεται στις δύο στενές πλευρές της 

οξυκόρυφης καµάρας σε ναούς της εποχής της βενετοκρατίας µε είσοδο στα δυτικά. Το στοιχείο 

αυτό εντάσσεται στην αρχιτεκτονική των ναών ήδη από τον 14ο αιώνα, όπως στο µονόχωρο ναό 

του Χριστού στις Ποταµιές (γ΄ τέταρτο 14ου αιώνα)  ή του Αγίου Αντωνίου Επισκοπής (τέλος 58

14ου αιώνα) , εκεί, όµως, οι φεγγίτες είναι ιδιαίτερα λιτοί στην κατασκευή τους σε σχέση µε τα 59

µεταγενέστερα παραδείγµατα. Λίγο πιο σύνθετοι είναι οι φεγγίτες στην Παναγία Χανουτιά στη 

Γέργερη και στην Παναγία στα Βλαχιανά στο κλίτος της Παναγίας (1447)  και µοιάζουν µε αυτόν 60

στο εξεταζόµενο µνηµείο, οδηγώντας µας στην υπόθεση της πιθανής χρονολόγησης του φεγγίτη 

στους Αποστόλους στον 15ο αιώνα. Σηµειώνουµε, ότι στον 15ο αιώνα πληθαίνουν τέτοιου είδους 

ανοίγµατα και χρησιµοποιούνται στην πλειονότητα των ναών, η διακόσµηση τους, δε, γίνεται πιο 

πλούσια καθώς εµπλουτίζεται µε οδοντωτές ταινίες, βεργία σε σχοινοειδή µορφή κ.α. όπως 

ενδεικτικά στο καθολικό της µονής Βαλσαµονέρου . 61

4. Το γείσο (cornice) του οξυκόρυφου αετωµατικού περιβλήµατος του µονόλοβου κωδωνοστασίου 

και η βάση αυτού κοσµείται µε κυλόκυρτες ραβδώσεις. Τα γλυπτά αυτά στοιχεία είναι πιο πλούσια 

από τα τέλη του 14ου και τις αρχές του επόµενου αιώνα, όπως παρατηρούµε στο µονόλοβο 

κωδωνοστάσιο της Παναγίας στα Καπετανιανά (1401/2)  και της µονής Βαλσαµονέρου . 62 63
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 Ό.π., 108.57

 Ranoutsaki, Soteras Christos- Kirche, εικ. 1.58

 Μπορµπουδάκης, Θυρώµατα και παράθυρα σε εκκλησίες της Κρήτης, 65, εικ. 4.59

 Ό.π., εικ. 38, 39.60

 Γκράτζιου, Η µαρτυρία της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής, 64 και 104, εικ. 75.61

 Μπορµπουδάκης, Θυρώµατα και παράθυρα σε εκκλησίες της Κρήτης, 64, εικ. 7.62

 Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantinisches Kreta, 315, 27663



Συµπερασµατικά, ο ναΐσκος του Αγίου Γεωργίου στους Αποστόλους Πεδιάδος αποτελεί ένα 

χαρακτηριστικό δείγµα µονόχωρης καµαροσκέπαστης εκκλησίας  µε δικλινή στέγη, κτισµένη µε 64

αργολιθοδοµή, ανάµεσα σε τόσες άλλες που εντοπίζονται διάσπαρτες στην κρητική ύπαιθρο. Ο 

τύπος ήταν ιδιαίτερα διαδεδοµένος την εποχή της βενετοκρατίας , καθώς λόγω των ιδιαίτερων 65

οικονοµικών, κοινωνικών και ιστορικών συνθηκών που διαµορφώθηκαν στην Κρήτη την εποχή 

αυτή, δεν υπήρξε δυνατή η ανάπτυξη της µνηµειώδους αρχιτεκτονικής, δηλαδή του σταυροειδούς 

εγγεγραµµένου µε τρούλο ναού . Το οξυκόρυφο σχήµα της καµάρας, των ενισχυτικών τόξων στο 66

εσωτερικό του ναού και του δίλοβου παραθύρου στην ανατολική όψη, δηλώνουν την µερική 

εφαρµογή του “βενετσιάνικου γοτθικού ρυθµού”  που εµφανίζεται στην αρχιτεκτονική της 67

Κρήτης ήδη από τον 13ο αιώνα (π.χ. Άγιος Πέτρος των Δοµηνικανών) και αποτελεί απόρροια της 

βενετικής κατάκτησης της νήσου. Έχει υποστηριχθεί ότι η ευρύτερη χρήση του ρυθµού 

εφαρµόστηκε την περίοδο που ακολούθησε την αποστασία του Αγίου Τίτου (1363- 1364) και την 

επανάσταση των Καλλεργών (1364- 1367), η οποία θεωρείται εποχή παγίωσης της ενετικής 

κατάκτησης στο νησί .  68

 Λόγω της λιτής κατασκευής του υποθέτουµε ότι ο ναός στους Αποστόλους κατασκευάστηκε 

στα µέσα περίπου του 14ου αιώνα. Σε αυτή τη χρονολόγηση συνηγορεί και η στήριξη των 

ενισχυτικών τόξων στο εσωτερικό του ναού µε προβόλους καθώς προϋποθέτει συνεργείο 

εξοικειωµένο στις νέες οικοδοµικές λύσεις, µεγαλύτερης κατασκευαστικής δυσκολίας από τη 

στήριξη των τόξων σε παραστάδες. Σε ένα δεύτερο χρόνο η εκκλησία ανακαινίστηκε µερικώς, 

όπως προκύπτει από ορισµένα γλυπτά αρχιτεκτονικά στοιχεία που σώζονται στην εξωτερική 

επιφάνεια του ναού, τα οποία οφείλονται στη διείσδυση του “βενετσιάνικου γοτθικού ρυθµού” 

στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική της Κρήτης. Για τον καλύτερο φωτισµό του ναού στους 

Αποστόλους διανοίχτηκε το παράθυρο στο βόρειο τοίχο, που προκάλεσε την καταστροφή των 
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 Την “ανατολική καταγωγή” του τύπου υποστήριξε πρώτος ο G. Millet στο έργο του “L’ ecole grecque dans l’ 64

architecture byzantine, Paris 1916”, 46- 47. Ορλάνδος, Αι καµαροσκέπαστοι βασιλικαί, 288- 305, 296- 298. Αντίθετα 
για την επιρροή των µονόχωρων καµαροσκέπαστων από τις πρώιµες φραγκισκανικές εκκλησίες βλ. την πρόσφατη 
µελέτη της Γκράτζου, Η µαρτυρία της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής, 109- 114. 

 βλ. Μπορµπουδάκης, Η βυζαντινή τέχνη ως την πρώιµη Βενετοκρατία, 48. Για το πλήθος των µονόχωρων 65

καµαροσκέπαστων εκκλησιών της κρητικής υπαίθρου βλ. αναλυτικά Gerola, Βενετικά Μνηµεία Κρήτης, 196 κ.ε. 

 Για τον αρχιτεκτονικό τύπο του σταυροειδούς εγγεγραµµένου ναού στην Κρήτη, βλ. Ε. Θεοχαροπούλου, Συµβολή 66

στη µελέτη των σταυροειδών εγγεγραµµένων ναών της Κρήτης από τον 10ο µέχρι τον 13ο αιώνα (δακτυλογραφηµένη 
διδακτορική διατριβή),Αθήνα 2000. Για τους τρουλαίους ναούς της Κρήτης βλ. Gerola, Βενετικά Μνηµεία Κρήτης,203- 
247.

 Τον όρο αυτό εισήγαγε πρώτος ο Gerola στη µελέτη του για τα βενετικά µνηµεία της Κρήτης, βλ. G. Gerola, 67

Monumenti II, 266 κ.ε.

 Μπορµπουδάκης, Θυρώµατα και παράθυρα σε εκκλησίες της Κρήτης, 61, όπου και πληθώρα παραδειγµάτων ναών 68

µε πλούσιο γλυπτό διάκοσµο. Επίσης, Γκράτζιου, Η µαρτυρία της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής, 55 κ.ε.



τοιχογραφιών εσωτερικά, ενώ στο δυτικό τοίχο προστέθηκε στρογγυλός φεγγίτης (occhio) πάνω 

από τη θύρα εισόδου, κατασκευασµένος από το ίδιο υλικό µε το παράθυρο του βόρειου τοίχου. Το 

γεγονός ότι ο φεγγίτης στον Άγιο Γεώργιο παραλλάσσει από τους απλούστερους και λιτούς στην 

κατασκευή τους φεγγίτες που διακοσµούν ναούς που χρονολογούνται στο γ΄ τέταρτο του 14ου 

αιώνα (Χριστός Ποταµιές), χωρίς όµως να είναι τόσο περίτεχνος όπως σε ναούς του 15ου αιώνα 

(µονή Βαλσαµονέρου), οδηγεί στη σκέψη ότι η ανακαίνιση του ναού πραγµατοποιήθηκε 

ενδεχοµένως στις αρχές του 15ου αιώνα. Πιθανότατα τότε προσαρτήθηκε και το µονόλοβο 

κωδωνοστάσιο, όπως προκύπτει από τον αρµό στη βάση της κατασκευής.  

 Η πιθανή επέκταση του ναού προς τα δυτικά σε δεύτερο χρόνο, όπως είχε παλαιότερα 

προταθεί , δεν µπορεί να υποστηριχθεί, καθώς η τοιχοδοµία του ναού παρουσιάζεται σήµερα 69

ενιαία λόγω της αρµολόγησης της λιθοδοµής που πραγµατοποιήθηκε στη δεκαετία του 1970 από τα 

συνεργεία της 13ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Επιπλέον, οι αρµονικές διαστάσεις του 

ναού µε την ίση απόσταση του ανατολικού ενισχυτικού τόξου από τον ανατολικό τοίχο του Ιερού 

µε αυτή του δυτικού ενισχυτικού τόξου από το δυτικό τοίχο της εκκλησίας, υποδεικνύουν ότι ο 

ναός είχε αυτό το µέγεθος εξ αρχής.  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 Μπορµπουδάκης, Βυζαντινή τέχνη στο νοµό Ηρακλείου, 166.69



III. ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (σχεδ. 2, 3, εικ. 3) 

!
 Στο ναό του Αγίου Γεωργίου ακολουθείται το καθιερωµένο σύστηµα για τους µονόχωρους 

καµαροσκέπαστους ναούς της κρητικής υπαίθρου . Πυρήνας του εικονογραφικού προγράµµατος 70

είναι το Δωδεκάορτο, το οποίο συµπληρώνεται µε λίγες παραστάσεις από τον κύκλο των Παθών 

και των Εµφανίσεων του Χριστού µετά την Ανάσταση. Τη διακόσµηση συµπληρώνει ο 

ευχαριστιακός κύκλος στο Ιερό Βήµα και ο αγιολογικός µε µεµονωµένες µορφές αγίων, όπως 

ιεραρχών, στρατιωτικών, θεραπευτών, µαρτύρων σε ψηλή ζώνη κάτω, ανάµεσά τους και ο 

τιµώµενος άγιος, ο οποίος προβάλλει σε ευµεγέθη πίνακα στο νότιο τοίχο. Δύο ενισχυτικές ζώνες 

διακοσµηµένες µε µορφές προφητών διαιρούν την επιφάνεια των µακρών τοίχων σε τρία ίσα 

τµήµατα, µε την ανατολική ενισχυτική ζώνη να αποτελεί το όριο του Ιερού Βήµατος, ενώ τη δυτική 

το όριο της διακοσµητικής επιφάνειας. Συνολικά εικονίζονται 21 σκηνές και 29 µεµονωµένες 

µορφές που διατάσσονται σε τρεις ζώνες στο ιερό βήµα και στον κυρίως ναό έως και το εσωρράχιο 

του δεύτερου ενισχυτικού τόξου και διευθετούνται σε ορθογώνια διάχωρα µε κόκκινες 

διαχωριστικές ταινίες . Στην καµάρα του ναού αναπτύσσεται κυκλικά ο χριστολογικός κύκλος σε 71

δύο ζώνες συνθέσεων και αρχίζει στην επάνω ζώνη, από την ανατολική άκρη του νότιου σκέλους 

της καµάρας του Βήµατος µε τη σκηνή της Γέννησης και ξετυλίγεται στις επάλληλες ζώνες στον 

κυρίως ναό µε τις σκηνές της µεσαίας ζώνης να συµπληρώνουν θεµατικά εκείνες της επάνω˙ 

καταλήγει µε τα γεγονότα του αναστάσιµου κύκλου τα οποία διατάσσονται ανατολικά στη µεσαία 

ζώνη στο βόρειο και έπειτα στο νότιο σκέλος της καµάρας που αντιστοιχεί στο χώρο του Ιερού. 

Ολοκληρώνεται µε την Πεντηκοστή στην επάνω ζώνη της βόρειας πλευράς της καµάρας δίπλα 

στην Ανάληψη στην ανατολική άκρη. Τα ιερά γεγονότα εξιστορούνται µε τη χρονολογική τάξη που 

έχουν στην ευαγγελική αφήγηση, µε εξαίρεση τη Μεταµόρφωση που εικονίζεται µετά τη 

Βαϊοφόρο, την Απιστία του Θωµά που ακολουθεί το “Πορευθέντες Μαθητεύσατε”. 

 Αναλυτικότερα, το Ιερό κοσµείται µε τις καθιερωµένες στο Βήµα παραστάσεις, όπου 

εκτυλίσσεται ο λειτουργικός κύκλος (σχεδ. 2, 3). Στο τεταρτοσφαίριο της κόγχης του Ιερού 

δεσπόζει η Δέηση που ιστορείται συνήθως στην κόγχη ναών που στερούνται τρούλου, δηλαδή 
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 Για την διάταξη των θεµάτων στους ναούς της Κρήτης βλ. Μπορµπουδάκης, Η βυζαντινή τέχνη ως την πρώιµη 70

Βενετοκρατία, 48-  53.

 Σηµειώνουµε, ότι η µέθοδος της συνεχούς αφήγησης, χωρίς τη χρήση των διαχωριστικών γραµµών µεταξύ των 71

θεµάτων εντοπίζεται σε λιγοστά µνηµεία του 14ου αιώνα, τα οποία συνδέονται µε τη ζωγραφική των εργαστηρίων της 
Θεσσαλονίκης (εξωνάρθηκας µονής Βατοπεδίου (1312) (Τσιγαρίδας, Τα ψηφιδωτά και οι βυζαντινές τοιχογραφίες της 
µονής Βατοπαιδίου, 269), Πρωτάτο (1290 περίπου) (Τσιγαρίδας, Μανουήλ Πανσέληνος, 23- 24). Η τεχνική αυτή δεν 
χρησιµοποιείται στη µνηµειακή ζωγραφική της Κρήτης.



στους µονόχωρους καµαροσκέπαστους ναΐσκους της κρητικής υπαίθρου  ή στους ναούς του 72

αρχιτεκτονικού τύπου της βασιλικής (Παναγία στο Μέρωνα) . Σε στενή ζώνη χαµηλότερα 73

αναπτύσσεται η Κοινωνία των Αποστόλων σε δύο ηµιχόρια, δεξιά και αριστερά του παραθύρου, 

από την οποία διατηρείται µόνο η µετάδοση του άρτου στο βόρειο τµήµα, ενώ το νότιο µέρος έχει 

πλήρως καταστραφεί. Τη διακόσµηση του ηµικυλίνδρου της κόγχης συµπληρώνει στην κάτω ζώνη 

αδιάγνωστη µορφή, από την οποία σώζεται µόνο σπάραγµα του φωτοστεφάνου, ενώ το υπόλοιπο 

τµήµα έχει πλήρως καταστραφεί. Στην τέλεση του µυστηρίου της θείας Ευχαριστίας συµµετέχουν 

τέσσερις µετωπικοί ιεράρχες  που εικονίζονται σε µέγεθος φυσικού προτύπου, στο βόρειο πλάγιο 74

τοίχο του ναού ανατολικά και στο χώρο που αντιστοιχεί στο Ιερό (σχεδ.3), ενώ αντίστοιχα στο 

νότιο τοίχο το τµήµα αυτό της ζωγραφικής έχει ολοκληρωτικά φθαρεί. Οι µετωπικοί ιεράρχες 

βρίσκονται συνήθως στο τέλος της ποµπής και ακολουθούν τους συλλειτουργούντες, µε ίση 

αναλογία µετωπικών και συλλειτουργούντων ιεραρχών , γεγονός που ταυτίζει την αδιάγνωστη 75

µορφή στον ηµικύλινδρο του ιερού µε συλλειτουργούντα ιεράρχη. Στη βόρεια παραστάδα του 

Ιερού απαντά ο διάκονος Στέφανος ο πρωτοµάρτυρας (σχεδ. 3) ενώ από τον έτερο διάκονο που 

κατά αναλογία εικονιζόταν στη νότια παραστάδα διατηρείται µοναχά τµήµα του φωτοστεφάνου. 

Στη διακόσµηση των µονόχωρων ναών της Κρήτης επικρατεί η απεικόνιση του αγίου Στεφάνου στη 

βόρεια παραστάδα του Ιερού Βήµατος, δηλαδή σε επιφάνεια που ανήκει στην πρόθεση καθώς σε 

αυτή τελείται η προσκοµιδή των τιµίων δώρων, στην οποία συµµετέχει όπως ορίζει το τυπικό της 

θείας Λειτουργίας . Η απόδοση του αγίου Στεφάνου στη θέση αυτή είναι γνωστή από τη 76
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 Για παράδειγµα στο ναό του Αγίου Γεωργίου στα Τσουρουνιανά Κισάµου (1330- 1339) (Λασσιθιωτάκης, Εκκλησίες 72

Δυτικής Κρήτης (1969), 187, εικ. 13), των Αγίων Αποστόλων στο Δρυς Σελίνου (του ιδίου, Εκκλησίες Δυτικής Κρήτης 
(1970), 184.

 Μπορµπουδάκης, Βυζαντινή τέχνη στο νοµό Ηρακλείου, 161. Μα. Μπορµπουδάκη, Μέρωνα Αµαρίου: Νέα στοιχεία, 73

(υπό δηµοσίευση). Η απεικόνιση της Θεοτόκου Πλατυτέρας στο τεταρτοσφαίριο του Ιερού είναι προσφιλέστερη στην 
εικονογραφία των ναών της Κρήτης (π.χ. Άγιος Γεώργιος Σκλαβοπούλα Σελίνου του 1290- 1, Παναγία στον Άγιο Μάµα 
Μυλοποτάµου του 1312- 1320, Παναγία στον Αλίκαµπο Αποκορώνου Χανίων του 1315- 1316 κ.α, βλ. Spatharakis, 
Dated Byzantine Wall Paintings of Crete, 48) και τυπική εκείνων που χρονολογούνται στο τέλος του 14ου και στις 
αρχές του 15ου αιώνα και συνδέονται µε την καλλιτεχνική δραστηριότητα κωνσταντινοπολιτών ζωγράφων, όπως 
ενδεικτικά στην Παναγία του Σκλαβεροχωρίου (Μπορµπουδάκης, Παρατηρήσεις στη ζωγραφική του Σκλαβεροχωρίου, 
πιν. 186), στο κλίτος της Παναγίας της µονής Βαλσαµονέρου (Αδηµοσίευτη παράσταση. Προσωπική παρατήρηση) κ.α. 
Στην ίδια θέση απαντά άλλοτε η µορφή της του Χριστού Παντοκράτορα, όπως στο ναό του Αγίου Ανδρέα, παρεκκλήσιο 
της µονής Οδηγήτριας (αδηµοσίευτη παράσταση, προσωπική παρατήρηση). Λασσιθιωτάκης, Δύο εκκλησίες στο νοµό 
Χανίων, 28, σηµ. 4, όπου παρατίθεται κατάλογος µνηµείων µε τον Χριστό Παντοκράτορα στο τεταρτοσφαίριο της 
κόγχης του Ιερού. Καλοκύρης, Αι βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Κρήτης, 91- 92, µε πλούσιο κατάλογο παραδειγµάτων.

 Η εικόνιση των ιεραρχών ειδικά στον ηµικύλινδρο του Ιερού, στο σηµείο δηλαδή εκείνο που περιέχει την Αγία 74

Τράπεζα, δηλώνει την νοητή παρουσία τους στην θεία Λειτουργία, βλ. Μαντάς, Το εικονογραφικό πρόγραµµα του Ιερού 
Βήµατος, 137- 139. 

 Η πρακτική αυτή συνηθίζεται στα επαρχιακά µνηµεία. Για το θέµα βλ. Κωνσταντινίδη, Μελισµός, 126- 127.75

 Αχειµάστου- Ποταµιάνου, Θάρι, 104- 105.76



ζωγραφική του πρώτου µισού του 11ου αιώνα, από την τοιχογραφία του αγίου στο ναό του Αγίου 

Μερκουρίου στην Κέρκυρα . 77

 Στο µέτωπο της αψίδας του Ιερού ιστορείται ο Ευαγγελισµός  που συµβολίζει το µυστήριο 78

της ενσάρκωσης (σχεδ. 2, 3), ενώ παράλληλα έχει και ευχαριστιακό περιεχόµενο, γεγονός που 

ερµηνεύει και την επιλογή του θέµατος στο χώρο που τελείται η θεία Ευχαριστία  και απαντά 79

συστηµατικά στη θέση αυτή σε µονόχωρους ναούς της Κρήτης . Στο τόξο του µετώπου 80

τοποθετείται η Φιλοξενία του Αβραάµ, η οποία αποτελεί προεικόνιση της θείας Ενσάρκωσης και 

του µυστηρίου της θείας Ευχαριστείας που την καθιστά κατάλληλη για τη θέση στο χώρο αυτό του 

ναού . 81

 Στο νότιο σκέλος της καµάρας του Βήµατος (σχεδ. 2) εικονίζεται στον ανατολικό πίνακα 

της επάνω ζώνης η Γέννηση, που απαντά κατά κανόνα στη θέση αυτή στους µονόχωρους 

καµαροσκέπαστους ναούς της Κρήτης . Δίπλα της η Υπαπαντή. Ο χριστολογικός κύκλος 82

συνεχίζεται στον κυρίως ναό µε τη Βάπτιση και την Έγερση του Λαζάρου στην επάνω ζώνη της 

νότιας πλευράς της καµάρας και ακολουθεί η Βαϊοφόρος και η Μεταµόρφωση στη µεσαία ζώνη. Οι 

τρεις τελευταίες παραστάσεις συνιστούν τα προεισαγωγικά για τον κύκλο των παθών ο οποίος 

αναπτύσσεται στην βόρεια πλευρά της καµάρας που αντιστοιχεί στο χώρο του κυρίως ναού. 

Ιδιαίτερα, η έντονη σύνδεση της Μεταµόρφωσης µε το Πάθος του Χριστού όπως δηλώνεται στα 

πατερικά κείµενα , δικαιολογεί την αντίστροφη θέση της µε τη Βαϊοφόρο που συµβάλλει στο να 83

τονιστεί το δοξαστικό, αποκαλυπτικό περιεχόµενο της Μεταµόρφωσης . Η αφήγηση του Πάθους 84
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 Vocotopoulos, Fresques du XIe siècle à Corfu, 151 κ.ε.77

 Σπάνια είναι η απεικόνιση στο µέτωπο της αψίδας του Ιερού του Θρόνου της Χάριτος (Thronum Gratiae) που απαντά 78

στο ναό της εκκλησίας στα Ρούστικα Ρεθύµνου (1383), βλ. Μπορµπουδάκης, Οι τοιχογραφίες της Παναγίας του 
Μέρωνα, 404. Μαδεράκης, Θέµατα, 9 κ.ε. Spahtharakis, Rethymnon Province, 184- 185.

 Βαραλής, Παρατηρήσεις για τη θέση του Ευαγγελισµού, 201- 219. Μαντάς, Το εικονογραφικό πρόγραµµα του Ιερού 79

Βήµατος, 178, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.

 Για παράδειγµα στο ναό του Αγίου Γεωργίου στο Βαθύ Κισάµου (1283- 4) (Spatharakis, Dated Byzantine Wall 80

Paintings of Crete, 9), στο Χριστό στις Ποταµιές (Ranoutsaki, Soteras Christos- Kirche, 54-55, εικ. 8- 9), στον Άγιο 
Ανδρέα παρεκκλήσι της µονής Οδηγήτριας (Προσωπική παρατήρηση), κ.α.

 Μαντάς, Το εικονογραφικό πρόγραµµα του Ιερού Βήµατος, 188- 189.81

  Μπορµπουδάκης, Η βυζαντινή τέχνη ως την πρώιµη Βενετοκρατία, 50. Η τοποθέτηση της Γέννησης στο νότιο τοίχο 82

του Ιερού Βήµατος επιλέγεται συστηµατικά στην εικονογράφηση των ναών της Κρήτης, όπως στον Άγιο Γεώργιο στην 
Αγία Τριάδα Πυργιώτισσας Ηρακλείου (1302) (Spatharakis, Dated Byzantine Wall Paintings of Crete, 22), στον Άγιο 
Νικόλαο στη Μάζα Αποκορώνου (1325/6) (Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantininisches Kreta, 251- 2. Spatharakis, 
Dated Byzantine Wall Paintings of Crete, 70), στον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή Καλογέρου Αµαρίου (1347) (Gerola, 
Τοπογραφικός κατάλογος των τοιχογραφηµένων εκκλησιών της Κρήτης, αριθ. 397. Spatharakis, Dated Byzantine Wall 
Paintings of Crete, 87).

 Μαντάς, Το εικονογραφικό πρόγραµµα του Ιερού Βήµατος, 191.83

 Η αντίστροφη τοποθέτηση της Βαιοφόρου µε τη Μεταµόρφωση παρατηρείται επίσης και στη µονή των 84

Φιλανθρωπηνών, βλ. Αχειµάστου- Ποταµιάνου, Η µονή των Φιλανθρωπηνών, 43. 



αναπτύσσεται στο βόρειο τοίχο µε τη Σταύρωση και την Αποκαθήλωση να τοποθετούνται στην 

επάνω ζώνη και το Θρήνο και τον Ενταφιασµό στη µεσαία ζώνη (σχεδ. 3). Η ένταξη και των δύο 

τελευταίων παραστάσεων ταυτόχρονα στο εικονογραφικό πρόγραµµα του ίδιου ναού είναι 

ιδιαίτερα σπάνια και η ιδιορρυθµία αυτή εµφανίζεται σποραδικά στα µνηµεία της κρητικής 

υπαίθρου, όπως στο Χριστό στις Ποταµιές , στην Παναγία Μεσοχωρίτισσα στις Μάλλες 85

Ιεραπέτρας  ή στον Άγιο Γεώργιο στην εγκαταλελειµµένη κοινότητα του Αγίου Γεωργίου στις 86

Μάλλες Ιεραπέτρας . Παράλληλα, ο σχετικά εκτεταµένος για το µικρό µέγεθος του ναού κύκλος 87

των παθών, που περιλαµβάνει τη Σταύρωση, την Αποκαθήλωση, τον Επιτάφιο Θρήνο και τον 

Ενταφιασµό, οφείλεται στην τάση της παλαιολόγειας ζωγραφικής να αποδίδονται τα πάθη του 

Χριστού µε πολλές λεπτοµέρειες και µε χρονολογική σειρά, σύµφωνα µε την ανάγνωση του 

ευαγγελίου στις ακολουθίες της Μεγάλης Πέµπτης και της Μεγάλης Παρασκευής , όπως 88

συνηθίζεται, επίσης, σε ναούς της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας και 

της µεσαιωνικής Σερβίας . Ο ευρύς κύκλος των παθών παρατηρείται, επίσης, σε σειρά εκκλησιών 89

της κρητικής υπαίθρου που χρονολογούνται στα µέσα και στη δεύτερη πεντηκονταετία του 14ου 

αιώνα, όπως χαρακτηριστικά στο ναό του Χριστού στις Ποταµιές , της Παναγίας 90

Γκουβερνιώτισσας , της Παναγιάς Κεράς Καρδιώτισσας , που παρουσιάζουν εικονογραφικές και 91 92

τεχνοτροπικές οµοιότητες µε την εξεταζόµενη εκκλησία. 

 Ακολουθεί ο αναστάσιµος κύκλος στη µεσαία ζώνη της βόρειας πλευράς της καµάρας του 

Βήµατος (Εις Άδου Κάθοδος, Μυροφόρες στο Μνήµα) (σχεδ. 3) και αντίστοιχα της νότιας πλευράς 

της καµάρας (Ψηλάφηση του Θωµά, Πορευθέντες Μαθητεύσατε) (σχεδ. 2), ανατολικά. Η 

τοποθέτηση τους στο χώρο αυτό πρέπει να συσχετιστεί µε την ευρύτερη τάση της βυζαντινής 

εικονογραφίας παραστάσεις θεοφάνειας να εικονίζονται κοντά στο Ιερό . Η τάση αυτή 93
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 Ranoutsaki, Soteras Christos- Kirche, 101- 104, εικ. 28.85

 Ασπρά- Βαρδαβάκη, Οι τοιχογραφίες της Παναγίας Μεσοχωρίτισσας, 202.86

 Μπορµπουδάκης, Βυζαντινά και Μεσαιωνικά Μνηµεία Κρήτης ΚΕ΄, 497.87

 Τσιγαρίδας, Εικονογραφικό πρόγραµµα µονής Χελανδαρίου, 20 και 23.88

 Eνδεικτικά µόνο αναφέρουµε το ναό του Πρωτάτου (Τσιγαρίδας, Μανουήλ Πανσέληνος, 23- 26), τις τοιχογραφίες 89

στον εξωνάρθηκα της µονής Βατοπεδίου (Τσιγαρίδας, Τα ψηφιδωτά και οι βυζαντινές τοιχογραφίες της Μονής 
Βατοπαιδίου, 259), στον Άγιο Γεώργιο στο Staro Nagoričino (Millet, Yougoslavie III, πιν. 83- 98).

 Ranoutsaki, Soteras Christos- Kirche, 25- 27, εικ. 17- 29.90

 Chatzidakis, Rapports, 141. Vassilakis- Mavrakakis, Gouverniotissa, 194- 210. Μπορµπουδάκης, Η βυζαντινή τέχνη 91

ως την πρώιµη Βενετοκρατία, 95- 96.

 Μπορµπουδάκης, Η βυζαντινή τέχνη ως την πρώιµη Βενετοκρατία, 90. Μα. Μπορµπουδάκη, Μονή Καρδιώτισσας, 92

233, 235.

 Μαντάς, Το εικονογραφικό πρόγραµµα του Ιερού Βήµατος, 219.93



συνηθίζεται στους υστεροβυζαντινούς χρόνους που ο αναστάσιµος κύκλος είναι διευρυµένος, όπως 

στη Sopoćani (1260 περίπου) , στο Staro Nagoričino (1316/8) , στη Dečani (1345/48)  ή στην 94 95 96

Όµορφη Εκκλησιά στην Αθήνα (β µισό 13ου αιώνα) , στον Άι Γιαννάκη στο Μυστρά (γ΄ τέταρτο 97

14ου αιώνα) και απαντά σε ναούς της κρητικής υπαίθρου . Ο χριστολογικός κύκλος 98

ολοκληρώνεται µε τις σκηνές της Ανάληψης και της Πεντηκοστής ανατολικά στην επάνω ζώνη του 

βόρειου σκέλους της καµάρας (σχεδ. 3), οι οποίες διακοσµούν το χώρο του Ιερού, λόγω του 

συµβολισµού του χώρου ως του επουράνιου θυσιαστηρίου και του µυστικού ουρανού όπου ανήλθε 

ο Χριστός κατά την Ανάληψη και κατήλθε το Άγιο Πνεύµα κατά την Πεντηκοστή . Αν και 99

σύµφωνα µε τον κανόνα η Ανάληψη καταλαµβάνει ολόκληρη την επιφάνεια της θολωτής οροφής 

και έχει τριµερή διάταξη , στο ναΐσκο του Αγίου Γεωργίου περιορίζεται σε µία παράσταση 100

ισοµεγέθη µε τις άλλες, µορφή που οφείλεται, σύµφωνα µε τους µελετητές, στην εξοµοίωσή της µε 

τις άλλες σκηνές του επίγειου βίου του Χριστού, λόγω του περιορισµού της ιδιαίτερης δογµατικής 

σηµασίας που κατείχε παλαιότερα . Για το λόγο αυτό συναντάται µε αυτή τη µορφή και σε 101

εκκλησίες σηµαντικές και µεγάλου µεγέθους, όπως στο ναό του Πρωτάτου (1290 περίπου) , στην 102

Περίβλεπτο στο Μυστρά (1360/70) , στον Άγιο Φανούριο στο Βαλσαµόνερο . Η διάταξη αυτή 103 104
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 Millet & Frolow, Yougoslavie II, πιν. 17. 1.94

 Millet & Frolow, Yougoslavie III, πιν. 97.2.95

 Petković- Bošković, Manastir Dećani, πιν. CCXVIII.96

 Βασιλάκη- Καρακατσάνη, Όµορφη Εκκλησιά, 67.97

 Όπως στο µονόχωρο ναΐσκο του Σωτήρα Χριστού στα Μεσκλά Κυδωνίας (1303) (Borboudakis, Gallas & Wessel, 98

Byzantinisches Kreta, 241. Spatharakis, Dated Byzantine Wall Paintings of Crete, 25), του Αγίου Γεωργίου στις 
Κοµιτάδες Σφακίων (1313- 1314) (Spatharakis, ο.π., 33), της Μεταµόρφωσης του Σωτήρος στο Κεφάλι Κισσάµου του 
1320 (Λασσιθιωτάκης, Εκκλησίες Δυτικής Κρήτης (1969), 214- 215), του Αγίου Γεωργίου στον Ξυδά Πεδιάδος (1321) 
(Χατζηδάκης, Τοιχογραφίες στην Κρήτη, 67. Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantinisches Kreta, 241. Spatharakis, 
Dated Byzantine Wall Paintings of Crete, 60), της Αγίας Παρασκευής Κιτίρους Σελίνου (Λασσιθιωτάκης, Εκκλησίες 
Δυτικής Κρήτης (1970), 168), του Αγίου Ονουφρίου στη Γέννα Αµαρίου (1329- 1330) (Borboudakis, Gallas & Wessel, 
Byzantinisches Kreta, 279. Spatharakis, Dated Byzantine Wall Paintings of Crete, 80), του Αγίου Ιωάννη Καλάµου 
(Λασσιθιωτάκης, Εκκλησίες Δυτικής Κρήτης (1970), 175) κ.α., βλ. Καλοκύρης, Αι βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Κρήτης, 
77, υποσ. 9.

 Ξυγγόπουλος, Τοιχογραφία της Αναλήψεως, 42. Η παράσταση της Αναλήψεως εικονίζεται κατά κανόνα στην καµάρα 99

του Ιερού Βήµατος ήδη από τα τέλη του 10ου αιώνα, βλ. επιλεκτικά Γκιολές, Η Ανάληψις του Χριστού, 275 κε, Μαντάς, 
Το εικονογραφικό πρόγραµµα του Ιερού Βήµατος, 195, 202- 210.

  Η τριµερής διάταξη ακολουθείται σε γνωστές υστεροβυζαντινές εκκλησίες της Κρήτης, όπως στη µονή Κεράς 100

Καρδιώτισσας (Μα. Μπορµπουδάκη, Μονή Καρδιώτισσας, 226), στο παρεκκλήσιο του Αγίου Ανδρέα στη µονή 
Οδηγήτριας (Αδηµοσίευτη παράσταση. Προσωπική παρατήρηση), στο ναό της Παναγίας στο Μέρωνα Αµαρίου και του 
Αγίου Γεωργίου Αρτού Ρεθύµνης (Δρανδάκης, Ο εις Αρτόν Ρεθύµνης, 134- 139, πιν. ΙΒ΄)

 Γκιολές, Η Ανάληψις του Χριστού, 277.101

 Τσιγαρίδας, Μανουήλ Πανσέληνος, εικ. 26.102

 Ασπρά- Βαρδαβάκη & Εµµανουήλ, Παντάνασσα, εικ. 148.103

 Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantinisches Kreta, εικ. 111.104



επαναλαµβάνεται σε µονόχωρους και µικρού µεγέθους ναούς της Κρήτης, όπως στο µεταγενέστερο 

ναΐσκο της Παναγίας Σκλαβεροχωρίου , µε τη διαφορά ότι εκεί η Πεντηκοστή καταλαµβάνει το 105

νότιο σκέλος της καµάρας και η Ανάληψη το βόρειο. 

 Η διακόσµηση συνεχίζεται σε ψηλή ζώνη κάτω µε την απεικόνιση αγίων στο χώρο που 

αντιστοιχεί στον κυρίως ναό. Στο βόρειο τοίχο από ανατολικά αναγνωρίζουµε µε αριστερόστροφη 

φορά τον άγιο Παντελεήµονα, τους Κωνσταντίνο και Ελένη, αδιάγνωστη αγία και τον άγιο Πέτρο 

της Βερόνας κάτω από το δυτικό ενισχυτικό τόξο (σχεδ. 3). Στον νότιο τοίχο παριστάνεται 

αντίστοιχα από Α. ο άγιος Αντώνιος, ο έφιππος άγιος Γεώργιος, ο άγιος Γερόντιος σε προτοµή και η 

αγία Πολυχρονία ολόσωµη, και τέλος η αγία Άννα θηλάζουσα την Παναγία κατά αντιστοιχία µε τη 

µορφή του αγίου Πέτρου (σχεδ. 2). Είναι αξιοσηµείωτο ότι η µορφή του αγίου Γεωργίου τιµάται µε 

εντυπωσιακή σε µέγεθος τοιχογραφία, προκειµένου να διαφανεί η εξέχουσα θέση την οποία 

καταλαµβάνει στη διακόσµηση του ναού. Συνοδεύεται στα αριστερά του από τους γονείς του 

Γερόντιο και Πολυχρονία, σε ένα εικονιστικό τρίπτυχο µε γενεαλογικό περιεχόµενο. Η αφιέρωση 

του ναού στον Γεώργιο συµπληρώνεται µε δύο σκηνές σε στενή ζώνη στο βόρειο τοίχο κάτω 

ακριβώς από τη σκηνή του Επιταφίου Θρήνου, από τις οποίες σώζεται µόνο του µαρτύριο του 

τροχού, ενώ η δεύτερη καταστράφηκε από τη διάνοιξη του παραθύρου σε µεταγενέστερο της 

τοιχογράφησης χρόνο (σχεδ. 3).  

 Στο εσωρράχιο του ανατολικού τόξου εικονίζονται τέσσερις ολόσωµες µορφές προφητών, 

από τις οποίες διατηρείται ο Μωυσής και ο Ααρών στη νότια και στη βόρεια πλευρά της καµάρας 

αντίστοιχα, ενώ από τις ολόσωµες µορφές των προφητών που εικονίζονταν πάνω από αυτούς 

σώζονται µόνο τα πόδια τους. Στο εσωρράχιο του δυτικού τόξου διατάσσονται δώδεκα µορφές 

προφητών σε µετάλλια, από τους οποίους αναγνωρίζουµε από κάτω προς τα πάνω τους Δαβίδ, 

Μαλαχία, Σοφονία, Ναούµ, Μιχαία στο νότιο σκέλος της καµάρας (σχεδ. 2), ενώ στο βόρειο 

αναγνωρίζεται µόνο ο Ζαχαρίας στο µεσαίο µετάλλιο. Η ιστόρησή τους που δηλώνει την 

αδιάφθορη σύλληψη και την ενανθρώπιση του Λόγου και συνδέει την Παλαιά µε την Καινή 

Διαθήκη , τοποθετείται σχεδόν πάντοτε στο εσωρράχιο του ενισχυτικού τόξου στους µονόχωρους 106

ναούς της κρητικής υπαίθρου και µάλιστα εκείνου που βρίσκεται εγγύτερα στο Ιερό Βήµα, ελλείψει 

τρούλου, ενώ το δυτικό εσωρράχιο καλύπτεται συνήθως µε µορφές αγίων σε προτοµή, όπως 

ενδεικτικά στο παρεκκλήσιο του Αγίου Ανδρέα στη µονή Οδηγήτριας (αρχές 14ου αιώνα)  και 107
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 Μπορµπουδάκης, Παρατηρήσεις στη ζωγραφική του Σκλαβεροχωρίου, 377, πιν. ΚΒ΄.105

 Τσιγαρίδας, Μανουήλ Πανσέληνος, 29.106

 Προσωπική παρατήρηση.107



στην Παναγία Καρδιώτισσα Βόρων (τέλος 14ου αιώνα) , σε αντίθεση µε το ναό στους 108

Αποστόλους όπου εικονίζονται πάλι προφήτες.   

 Ο δυτικός τοίχος της εκκλησίας , παρέµεινε ακόσµητος, όπως και η επιφάνεια πέρα από 109

το δεύτερο ενισχυτικό τόξο µε τα µετάλλια των προφητών. Το στοιχείο αυτό θα µπορούσε να 

ερµηνευτεί από την πιθανή επέκταση του ναού προς τα δυτικά σε µία επόµενη της τοιχογράφησης 

του εποχή, ερµηνεία που έχει δοθεί στο παρελθόν . Η υπόθεση αυτή δεν µπορεί να υποστηριχθεί 110

από τα σηµερινά αρχιτεκτονικά δεδοµένα, ενώ παράλληλα οι αρµονικές διαστάσεις του ναού δεν 

συνηγορούν προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, στο ναό παρουσιάζεται ένα ενιαίο 

εικονογραφικό πρόγραµµα από το οποίο δεν λείπει κάποια σκηνή, πλην της Κοίµησης της 

Θεοτόκου. Θα µπορούσε, ακόµα, να είχε προγραµµατιστεί η εικονογράφηση του δυτικού τµήµατος 

του ναού µε µια εκτεταµένη σκηνή της Δευτέρας Παρουσίας, η οποία θα εκτεινόταν και στους 

πλάγιους τοίχους του ναού, καθώς σε άλλες εκκλησίες της Κρήτης που χρονολογούνται στον 14ο 

αιώνα, όπως στο ναό του Αγίου Ιωάννη Επισκοπής Πεδιάδος , του Αγίου Ιωάννη του Ευαγγελιστή 111

στον Κάτω Πόρο, στο Χριστό στις Ποταµιές , στον Άγιο Ιωάννη του νεκροταφείου της Κριτσάς 112

(1359/60) , κ.α. Για άγνωστους, όµως, λόγους η παράσταση αυτή δεν πραγµατοποιήθηκε ποτέ. 113

!
!
 Ακολουθεί η εικονογραφική ανάλυση του διακόσµου µε την τάξη που ορίζει η διάρθρωση 

του εικονογραφικού προγράµµατος της εκκλησίας. Εξετάζονται πρώτα οι µορφές και οι 

παραστάσεις που σχετίζονται µε τον ευχαριστιακό- λειτουργικό κύκλο στο Ιερό Βήµα, έπειτα ο 

χριστολογικός κύκλος και τελευταίες οι µορφές των αγίων.  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 Μπορµπουδάκης, Παναγία Καρδιώτισσα Βόρων, 110.108

 Ο δυτικός τοίχος συνήθως κοσµείται µε την Κοίµηση της Παναγίας και παραλλάσσει µε τη Σταύρωση ή τη Δευτέρα 109

Παρουσία, βλ. Καλοκύρης, Αι βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Κρήτης, 129.

 Μπορµπουδάκης, Βυζαντινή τέχνη στο νοµό Ηρακλείου, 166.110

 Θεοχαροπούλου, Επισκοπή Πεδιάδος, 168- 173.111

 Ranoutsaki, Soteras Christos- Kirche, 105- 107, εικ. 30- 37.112

 Μοσχόβη, Περιοχή Αγίου Νικολάου, 181.113



IV. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ  
!
A. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΚΟΣ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 

Η Δέηση (εικ. 3) 

 Στο τεταρτοσφαίριο της κόγχης του Ιερού εικονίζεται η Δέηση. Παρά την απώλεια της 

ζωγραφικής επιφάνειας στο µεγαλύτερο τµήµα της σύνθεσης, διακρίνεται κατενώπιον η κεντρική 

µορφή του Χριστού (ΙC) σε µεγαλύτερη κλίµακα από τις υπόλοιπες µορφές, από τον οποίο έχει 

σωθεί µόνο το αριστερό µέρος του ένσταυρου φωτοστεφάνου, κοσµηµένο περιµετρικά µε λεπτή 

ζώνη µε σταυρούς. Στα αριστερά διατάσσεται η Θεοτόκος, µε απολεπίσεις στη ζωγραφική 

επιφάνεια του προσώπου και φθορές στο δεξί µέρος του σώµατος. Γυρισµένη κατά τα τρία τέταρτα 

δεξιά, παριστάνεται ως τη µέση, προσκλίνει την κεφαλή και φέρει τα χέρια µπροστά στο στήθος 

στην τυπική στάση της δεήσεως χωρίς ειλητάριο. Φορά δαµασκηνί µαφόριο και συνοδεύεται από 

την επιγραφή Μ(HT)HΡ Θ(ΕΟ)V. Στα δεξιά, διατηρείται µέρος του φωτοστεφάνου, της µακριάς 

κόµης και του αριστερού ώµου του Ιωάννη του Προδρόµου, ο οποίος θα εικονιζόταν ως τη µέση σε 

αντίστοιχη στάση µε αυτή της Θεοτόκου. Διακρίνεται µε δυσκολία η επιγραφή ΠΡΟΔΡΟ(ΜΟC). 

 Η παράσταση της Δέησης  , η οποία εντάσσεται στην εικονογραφία του Βήµατος ήδη από 114

τον 7ο αιώνα, τοποθετείται τον 10ο αιώνα στο τεταρτοσφαίριο της κόγχης του Ιερού σε ναούς της 

Καππαδοκίας και της Κάτω Ιταλίας και τον 11ο αιώνα σε εκκλησίες του ελλαδικού χώρου , των 115

Κυθήρων, της Μάνης, της Νάξου και ανάµεσά τους της Κρήτης, µε χαρακτηριστικές τις 

παραστάσεις στην Παναγία Κυρά  και στον Άγιο Ευτύχιο στο Χρωµοναστήρι Ρεθύµνου , όπου 116 117

ο Χριστός παριστάνεται ως τα γόνατα. Η απόδοση των τριών προσώπων της Δέσης ως τη µέση στο 

µικρών διαστάσεων ναό του Αγίου Γεωργίου είναι παρόµοια σε πληθώρα εκκλησιών της Κρήτης, 
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 Για την εικονογραφία της σκηνής βλ. RbK I , στήλ. 1178- 1186 (Th. von Bogyay). LCI Ι , στήλ. 494- 499 (Th. von 114

Bogyay). Bogyay, Deesis und Eschatologie, 59- 72. Wittmore, The Mosaics of Hagia Sophia at Istanbul, 23κ.ε. Walter, 
Two notes on the Deësis, 311- 336. Ο ίδιος, Futher Notes on the Deësis, 161- 165. Mouriki, A Deesis Icon, 13- 28. 
Παπαδάκη- Oekland, Παρατηρήσεις σε µια παραλλαγή της Δεήσεως, 31- 57. Hadermann- Misguish, Kurbinovo, 232 
κ.ε. Η ίδια, La peinture tardo- comnène et ses prolongements au XIIIe siècle, 280 κ.ε. Velmans, L’ image de la Déisis I, 
47- 102. Η ίδια, L’ image de la Déisis II, , 129- 173. Jolivet- Lévy, Cappadoce. Μαντάς, Το εικονογραφικό πρόγραµµα 
του Ιερού Βήµατος, 96- 112, 223- 224. Καζαµία- Τσέρνου, Ιστορώντας τη Δέηση, 160- 225.

 Ό.π., 103- 104.115

Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantinisches Kreta, 86, 266, εικ. 47.116

 Δρανδάκης, Τοιχογραφίαι Αγίου Ευτυχίου, 219, 220- 227, 235, πιν. ΙΓ΄- ΙΕ΄. 1, ΙΣΤ΄- ΙΘ΄. Borboudakis, Gallas & 117

Wessel, Byzantinisches Kreta, 85, 86, 269, εικ. 43- 46. Στους ναούς της κρητικής υπαίθρου η παράσταση της Δέησης 
εικονίζεται εναλλακτικά στο νότιο τοίχο, όπως στο ναό της Παναγίας στο Φρες (συνοικία Κούκου) Αποκορώνου 
(Λασσιθιωτάκης, Εκκλησίες Δυτικής Κρήτης (1970), 479, εικ. 138), στην Αγία Παρασκευή στον Κίτιρο Σελίνου (του 
ιδίου, Εκκλησίες Δυτικής Κρήτης (1970), 169, εικ. 205), στην Αγία Παρασκευή στο Ανισαράκι Καντάνου (πρώτο µισό 
14ου αιώνα) (του ιδίου, Εκκλησίες Δυτικής Κρήτης (1970), 197. Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantinisches Kreta, 
225).



όπως, ενδεικτικά, στο ναό του Αγίου Γεωργίου στα Τσουρουνιανά Κισάµου (1330- 1339) , του 118

Αγίου Ονουφρίου στη Γέννα Αµαρίου , των Αγίων Αποστόλων στο Δρυς Σελίνου , του Αγίου 119 120

Ιωάννη του Θεολόγου στο Σπηλιό Αµαρίου (1347), του Αγίου Ιωάννη στους Λάκκους 

Μεραµπέλλου (1347/8) , του Προφήτη Ηλία στο Τραχινιάκο Καντάνου , µε την κεντρική 121 122

µορφή του Ιησού ηµίσωµη και τις δύο παραπληρωµατικές µορφές σε µικρότερο µέγεθος, όµοια 

όµως ως τη µέση . 123

 Έχει υποστηριχθεί ότι η απόδοση σε επαρχιακούς ναούς του εικονογραφικού θέµατος της 

Δέησης, της µεσιτείας δηλαδή υπέρ των πιστών, συνδέεται µε την προσωπική επιθυµία του δωρητή 

του ναού για µεσιτεία υπέρ του ιδίου, η οποία ήταν ευκολότερο να ικανοποιηθεί σε ιδιωτικούς και 

επαρχιακούς ναούς . Θεωρείται ότι επιλέγεται κυρίως σε ναούς µε ταφικό χαρακτήρα , υπόθεση 124 125

που θα µπορούσε ενδεχοµένως να υποστηριχτεί και για το ναό του Αγίου Γεωργίου. 

!
!
!
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 Λασσιθιωτάκης, Εκκλησίες Δυτικής Κρήτης (1969), 187, εικ. 13.118

 Spatharakis, Amari, εικ. 168.119

 του ιδίου, Εκκλησίες Δυτικής Κρήτης (1970), 184.120

 Gerola, Τοπογραφικός κατάλογος των τοιχογραφηµένων εκκλησιών της Κρήτης, αριθ. 571. Μπορµπουδάκης, 121

Μεσαιωνικά Μνηµεία Κρήτης 1968, 439- 440. Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantinisches Kreta, 436- 438. 
Μοσχόβη, Περιοχή Αγίου Νικολάου, 175.

 Λασσιθιωτάκης, Εκκλησίες Δυτικής Κρήτης (1970), 200, εικ. 275.122

 Ξυγγόπουλος, Σχεδίασµα, 47. Για περισσότερα παραδείγµατα σε κρητικά µνηµειακά σύνολα βλ. Καλοκύρης, Αι 123

βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Κρήτης, 99- 101. Άλλοτε πάλι η Θεοτόκος και ο Ιωάννης είναι ολόσωµοι, όπως στον Άγιο 
Γεώργιο στον Κουρνά Αποκορώνου του τέλους του 12ου αιώνα ή των αρχών του 13ου αιώνα (Borboudakis, Gallas & 
Wessel, Byzantinisches Kreta, 93, εικ. 53. Ανδριανάκης, Άγιος Γεώργιος Κουρνά, 5- 6. Ανδριανάκης, Βυζαντινά και 
Μεταβυζαντινά Μνηµεία Κρήτης, 366, πιν. 8α.), καθώς και στο µεταγενέστερα χρονολογικά ναό της Παναγίας του 
Μέρωνα (1380 περίπου) (Αδηµοσίευτη παράσταση. Προσωπική παρατήρηση, για το ναό βλ. Μα. Μπορµπουδάκη, 
Μέρωνα Αµαρίου: Νέα στοιχεία, υπό δηµοσίευση). Άλλοτε, πάλι, ο Χριστός εικονίζεται ένθρονος µε τους σεβίζοντες 
Θεοτόκο και Ιωάννη εκατέρωθεν αυτού, όπως Αγία Άννα στο Αµάρι Ρεθύµνου (Παπαδάκη- Oekland, Παρατηρήσεις σε 
µια παραλλαγή της Δεήσεως, 4, εικ. 1), ή στο Χριστό στα Πλεµένια Σελίνου (Μαδεράκης, Ο Χριστός στα Πλεµενιανά, 
εικ. 2α). Σε µερικά τοιχογραφικά σύνολα της Κρήτης η µορφή του Ιωάννη εναλλάσσει µε αυτή του αγίου στον οποίο 
είναι αφιερωµένη η εκκλησία, όπως στον Άγιο Γεώργιο στο Ανύδρι (1323), στον Άγιο Νικόλαο στη Μάζα Αποκορώνου 
(1325/6) (Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantininisches Kreta, 251- 2), στον Άγιο Ιωάννη Καλογέρου στο Αµάρι 
(1347), στον Άγιο Ιωάννη στους Μαργαρίτες Μυλοποτάµου (1383), βλ. Spatharakis, Dated Byzantine Wall Paintings of 
Crete, 63, 70, 87, 124. 

 Μαντάς, Το εικονογραφικό πρόγραµµα του Ιερού Βήµατος, 104- 105, µε τη σχετική βιβλιογραφία.124

 Είναι, άλλωστε, γνωστό ότι η θέση της Δέησης στο χώρο αυτό συνδέεται µε το λειτουργικό της περιεχόµενο καθώς 125

αποτελεί την εικαστική έκφραση της ευχής της Αναφοράς και της Προσκοµιδής που διαβάζονται στη θεία Λειτουργία 
και µνηµονεύονται τα ονόµατα της Παναγίας, του Προδρόµου, των αγγέλων και διαφόρων τάξεων αγίων. Το 
περιεχόµενο της ευχής είναι η απόδοση ευχαριστιών προς το Θεό και η ικεσία για συγχώρηση των αµαρτιών και κατά 
συνέπεια για την κληρονοµιά της ουράνιας βασιλείας. Τρεµπέλας, Αι Τρεις Λειτουργείαι, 2-3. Walter, Two notes on the 
Deësis, 332. Μαντάς, Το εικονογραφικό πρόγραµµα του Ιερού Βήµατος, 98- 99. Την εποχή αυτή η Δέηση εικονίζεται 
πάντοτε µε το συµβολικό περιεχόµενο της µεσιτείας και συνδέεται µε τις θεολογικές συζητήσεις σχετικά µε τη 
µεσολαβητική ικανότητα των αγίων υπέρ των πιστών, που αµφισβητήθηκε στα χρόνια της εικονοµαχίας, Walter, Two 
notes on the Deësis, 332.



Η Κοινωνία των Αποστόλων (Εικ. 4) 

 Από την παράσταση της Κοινωνίας των Αποστόλων στην αψίδα του Ιερού διατηρείται µόνο 

η Μετάδοση στο αριστερό τµήµα του ηµικυλίνδρου µε αρκετές φθορές στη ζωγραφική επιφάνεια 

των προσώπων, ενώ η Μετάληψη στα δεξιά έχει πλήρως καταστραφεί. Ο Χριστός, από τον οποίο 

έχει διασωθεί µόνο το επάνω µέρος του σώµατος, στέκει όρθιος µπροστά από την αγία Τράπεζα και 

προσφέρει τον άρτο στον κορυφαίο απόστολο Πέτρο, που πρώτος προσέρχεται µε έντονο 

δρασκελισµό για να κοινωνήσει σώµα Χριστού, ασπαζόµενος το χέρι του Θεανθρώπου και 

σταυρώνοντας ταυτόχρονα τα χέρια του στο ύψος του στήθους. Τον Πέτρο ακολουθούν µε ηρεµία 

ο Ανδρέας, ο Ιάκωβος, ο Λουκάς και ο Φίλιππος όπως δηλώνουν οι συνοδευτικές επιγραφές 

ΑΝΔΡΕ(AC), Ι(ΑΚΩ)ΒΟ(C), ΛΟV(KAC) και ΦΙΛ(IΠΠΟC). Στην άκρη αριστερά η µορφή του  

Ιούδα σύµφωνα µε την παρακείµενη επιγραφή Ι(ού)δαc, ο οποίος µε σκυµµένο το κεφάλι λόγω της 

προδοσίας γυρνά τα νώτα για να φύγει µε έντονο δρασκελισµό, φέρνοντας τον άρτο στο στόµα του. 

Στο βάθος ενιαίος ψηλός τοίχος µε διάχωρα, κατά συµµετρικά διαστήµατα, ορίζει την παράσταση. 

 Το εικονογραφικό θέµα της Κοινωνίας των Αποστόλων  που προήλθε από την ευαγγελική 126

αφήγηση του Μυστικού Δείπνου, βασίστηκε στην εικαστική του απόδοσή στον τρόπο που 

τελούνταν το µυστήριο της θείας Ευχαριστείας στο Ιερό Βήµα. Η σκηνή εντοπίζεται στη µνηµειακή 

ζωγραφική της Κρήτης τον 12ο αιώνα όσο µπορούµε να συµπεράνουµε από τα έως σήµερα γνωστά 

και δηµοσιευµένα τοιχογραφικά σύνολα, όπως στο ναό του Αγίου Γεωργίου στον Κουρνά 

Αποκορώνου  και στο Χριστό στα Πλεµενιανά Σελίνου , τον 13ο αιώνα στο ναό του Αγίου 127 128

Νικολάου στα Κυριακοσέλια Αποκορώνου (1230- 6 περίπου)  και στον Άγιο Παντελεήµονα στην 129

Πηγή Πεδιάδος . Τον 14ο αιώνα απαντά σποραδικά στους ναούς της νήσου  σε σχέση µε το 130 131
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 Για την εικονογραφία της σκηνής βλ. Wessel, Abendmahl und Apostelkommunion, 26, 30. RbΚ I , στ. 239- 245 (G. 126

Wessel). LCI I, στηλ. 222- 227. Velmans, Une image unique de la Communion des Apôtres, 147- 161. V. Kepetzis, 
Tradition iconographique et creation dans une scène de Communition, JÖB 32/5 (XVI Internationaler 
Byzantinistenkongress, Wien, 4-9 Oktober 1981. Akten II/5, Βιέννη 1982) 443- 451. Walter, Art and Ritual, 184- 189, 
215- 217. Gerstel, Sacred Mysteries, 49. Μαντάς, Το εικονογραφικό πρόγραµµα του Ιερού Βήµατος, 125- 134. 

 Ανδριανάκης, Άγιος Γεώργιος Κουρνά, 5-6. Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantinisches Kreta, 93, εικ. 53. 127

 Μαδεράκης, Ο Χριστός στα Πλεµενιανά, 259, πιν. ΞΓ΄, πιν. 3α- β.128

 Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantinisches Kreta, 114. Μπορµπουδάκης, Ο ναός του Αγίου Νικολάου στα 129

Κυριακοσέλια, 287.

 Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantinisches Kreta, 406, εικ. 379.130

 Άγιος Γεώργιος Ξυδά του 1321 (Kalokyris, Byzantine Wall Paintings of Crete, εικ. 67- 68), Παναγία 131

Γκουβερνιώτισσα (Vassilakis- Mavrakakis, Gouverniotissa, εικ. 90), Μιχαήλ Αρχάγγελος στα Πλεµενιανά Σελίνου 
(Λασσιθιωτάκης, Εκκλησίες Δυτικής Κρήτης (1969), 348), Άγιος Κωνσταντίνος στην Κριτσά Μεραµπέλλου (1354- 55) 
(Spatharakis, Dated Byzantine Wall Paintings of Crete, 97, Μοσχόβη, Περιοχή Αγίου Νικολάου, 185), Άγιοι Απόστολοι 
Δρυς Σελίνου (1382- 1391) (Λασσιθιωτάκης, Εκκλησίες της Δυτικής Κρήτης (1970), 184), Άγιος Στέφανος στο Καστρί 
Μυλοποτάµου (1397) (Spatharakis, Dated Byzantine Wall Paintings of Crete, 143. Spatharakis, Mylopotamos, 190), 
Παναγία στο Ανισαράκι Καντάνου (τέλος 14ου αιώνα) (Λασσιθιωτάκης, Εκκλησίες της Δυτικής Κρήτης (1970), 196, 
εικ. 266, 269. Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantinisches Kreta, 222- 225).



προσφιλέστερο θέµα των συλλειτουργούντων Ιεραρχών και του Μελισµού που απαντά ενδεικτικά 

στον Άγιο Ιωάννη στον Άγιο Βασίλειο Πεδιάδας (1291) . Η επιλογή αυτή οφείλεται, πιθανότατα, 132

στις µικρές διαστάσεις των ναών και για το λόγο αυτό ο ηµικύλινδρος ήταν απρόσφορος για την 

απεικόνιση πολυπρόσωπων συνθέσεων, ερµηνεία που έχει δοθεί και για τη σπανιότητα του 

εξεταζόµενου θέµατος στο ιερό Βήµα των µεσοβυζαντινών  και των µεταβυζαντινών ναών . 133 134

 Στον Άγιο Γεώργιο επιλέγεται ο συνήθης διαχωρισµός της σκηνής σε δύο συµµετρικά µέρη 

-λόγω της διάνοιξης παραθύρου που βρίσκεται στο κέντρο της αψίδας- και εποµένως ακολουθείται 

η διπλή απεικόνιση του Χριστού στην Μετάδοση και προφανώς στην κατεστραµµένη Μετάληψη. 

Η σύνθεση παραπέµπει σε παλαιολόγεια εικονογραφικά πρότυπα που εντοπίζονται σε σειρά 

µνηµείων του εργαστηρίου των Αστραπάδων, µε τα ανάλογα παραδείγµατα στο ναό του Αγίου 

Γεωργίου στο Staro Nagoričino(1316/8) , στον Άγιο Κλήµη της Αχρίδας , στον Άγιο Νικήτα 135 136

κοντά στο Čučer  και στην εκκλησία του Κράλη στη Studenica . Στα προαναφερθέντα 137 138

παραδείγµατα και στον Άγιο Γεώργιο οι απόστολοι προσέρχονται κατά παράταξη και µε ηρεµία στο 

χώρο του Ιερού, παρόλο που συχνά στις παλαιολόγειες συνθέσεις εικονίζονται να καταφθάνουν σε 

πυκνή διάταξη (Άγιος Ευθύµιος Θεσσαλονίκης , Παναγία Γκουβερνιώτισσα , Άγιος Αντώνιος 139 140

στο Βροντήσι ). 141

 Στον Άγιο Γεώργιο ο Χριστός αποδίδεται µε χιτώνα και ιµάτιο σύµφωνα µε παλαιότερα 

εικονογραφικά πρότυπα, καθώς στους χρόνους των παλαιολόγων επιλέγεται συχνά ο νέος τύπος 

του Χριστού- Αρχιερέα  όπως στη µονή Βροντησίου . Η εικόνιση του τελευταίου αποστόλου, 142 143
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 Spatharakis, Dated Byzantine Wall Paintings of Crete, 14.132

 Μαντάς, Το εικονογραφικό πρόγραµµα του Ιερού Βήµατος, 130- 133, όπου και τα σχετικά παραδείγµατα.133

 Αγρέβη, Μονή Μυρτιάς Αιτωλίας, 90, όπου και τα σχετικά παραδείγµατα.134

 Millet & Frolow, Yougoslavie III, πιν.  76.135

 Miljokοvić- Pepek, Michel et Eutych, πιν. XXXVIII- XXXIX.136

 Millet & Frolow, Yougoslavie III, πιν. 31.1.137

 Ό.π., πιν. 54.138

 Τσιγαρίδας, Τοιχογραφίες Αγίου Ευθυµίου, εικ. 4.139

 Vassilakis- Mavrakakis, Gouverniotissa, εικ. 90.140

 Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantinisches Kreta, εικ. 71. Ranoutsaki, Kloster Brontisi, 93- 108, εικ. 25- 26.141

 Για σχετικά παραδείγµατα, βλ. Τσιτουρίδου, Ο ζωγραφικός διάκοσµος του Αγίου Νικολάου Ορφανού, 75, πιν. 12.142

 Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantinisches Kreta, εικ.71.143



του Ιούδα, µε στραµµένα τα νώτα στην οµάδα καθώς αποχωρεί , αποτελεί σπάνιο στοιχείο, το 144

οποίο εικονογραφεί το ψαλλόµενο τη Μεγάλη Πέµπτη χωρίο “Γέννηµα ἐχιδνῶν, ἀληθῶς ὁ Ιούδας... 

και οὗτος ὁ δυσσεβής, τόν οὐράνιον Ἂρτον, ἐν τῷ στόµατι βαστάζων, κατά τοῦ Σωτῆρος τήν 

προδοσίαν εἰργάσατο...” . Εµφανίζεται αρχικά τον 12ο αιώνα στην εκκλησία της Παναγίας Ασίνου 145

στην Κύπρο (1106), όπου, ωστόσο, ο Ιούδας εικονίζεται κατά παρέκκλιση στην Μετάληψη, 

αργότερα στον Άγιο Αθανάσιο του Μουζάκη στην Καστοριά (1383/4)  και τον 15ο και τον 16ο 146

αιώνα στην εκκλησία στο Leskovéc (1426) , στη µονή των Φιλανθρωπηνών και σε σειρά 147

µεταβυζαντινών διακοσµήσεων . Η εµφάνιση του Ιούδα µε τα νώτα στραµµένα στην οµάδα 148

επαναλαµβάνεται σποραδικά στην εικονογραφία των ναών της Κρήτης, όπως στην εκκλησία του 

Χριστού στα Πλεµενιανά Σελίνου (12ος αιώνας) , στον Άγιο Γεώργιο στην Ξυδά (1321) , στην 149 150

Παναγία Γκουβερνιώτισσα στις Ποταµιές Πεδιάδος (τρίτο τέταρτο 14ου αιώνα) (εικ. 58) , στον 151

Μιχαήλ Αρχάγγελο στο Κακοδίκι Σελίνου (αρχές 15ου αιώνα) , στο ναό της Παναγίας στο 152

Ανισαράκι Καντάνου (τέλος 14ου αιώνα)  και των Αγίων Αποστόλων στο Δρυς Σελίνου (1382- 153

1391) , τοιχογραφίες που αποτελούν τα πιο γνωστά έως σήµερα δηµοσιευµένα παραδείγµατα.  154

 Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η παράσταση της Κοινωνίας των Αποστόλων, από την 

οποία διατηρείται µοναχά η Μετάληψη, ανατρέχει σε υποδείγµατα της εποχής των παλαιολόγων. 

Παράλληλα, η λεπτοµέρεια της εικόνισης του Ιούδα µε τα νώτα στραµµένα στην οµάδα που 

εµφανίζεται για πρώτη φορά τον 12ο αιώνα, απαντά σε τουλάχιστον πέντε ναούς της κρητικούς 
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 Για το θέµα βλ. σχετικά A. Tourta, The Judas Cycle? Byzantine Examples and Post Byzantine Survivals, 144

Byzantinische Malerei, Bildprogramme- Ikonographie- Stil, (Symposion in Warburg vom 25.- 29-6-1997), Germany 
2000, 322 κε.

 Συνέκδηµος, 481 κ.ε., επίσης Αχειµάστου- Ποταµιάνου, Θάρι, 129, όπου και η σχετική βιβλιογραφία για το θέµα.145

 Πελεκανίδης, Καστοριά, 144β. Πελεκανίδης- Χατζηδάκης, Καστοριά, 111, εικ. 5.146

 Chatzidakis, Rapports, 142.147

 Στους µεταβυζαντινούς χρόνους απαντά στη µονή των Φιλανθρωπηνών και σε σειρά µνηµειακών  διακοσµήσεων 148

(Αχειµάστου- Ποταµιάνου, Η µονή των Φιλανθρωπηνών, 45- 46), ανάµεσά τους στην παράσταση της Κοινωνίας στο 
Θαριανό Μιχαήλ του 1506 (Αχειµάστου- Ποταµιάνου, Θάρι, 128- 129, πιν. 33, 83α).

 Μαδεράκης, Ο Χριστός στα Πλεµενιανά, πιν. 3β.149

 Kalokyris, Byzantine Wall Paintings of Crete, εικ. 67.150

 Chatzidakis, Rapports, 142. Vassilakis- Mavrakakis, Gouverniotissa, 141.151

 Tsamakda, Kakodiki, εικ. 180. Η Tsamakda χρονολογεί το ναό στο 1370, αν και η τέχνη του ακολουθεί την οµάδα 152

των µνηµείων που σχετίζονται µε την Παναγία στο Μέρωνα Αµαρίου και µάλιστα βρίσκεται αρκετά κοντά στην τέχνη 
και την εικονογραφία του Αγίου Γεωργίου στον Αρτού Ρεθύµνου, εποµένως θα πρέπει να χρονολογηθεί προς τα τέλη 
στις αρχές του 15ου αιώνα.

 Λασσιθιωτάκης, Εκκλησίες Δυτικής Κρήτης (1970), 196. Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantinisches Kreta, 222- 153

225.

 Λασσιθιωτάκης, Εκκλησίες Δυτικής Κρήτης (1970), 184. Spatharakis, Dated Byzantine Wall Paintings of Crete, εικ. 154

112.



υπαίθρου και εµφανίζει, εποµένως, µεγαλύτερη διάδοση στην Κρήτη σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες 

περιοχές του ελλαδικού χώρου. 

!
Αδιάγνωστη µορφή (εικ. 6) 

 Από την κατώτερη διακοσµητική ζώνη στον ηµικύλινδρο του Ιερού Βήµατος, σήµερα 

ολοσχερώς κατεστραµµένη, σώζονται στα αριστερά ίχνη από το κεφάλι αδιάγνωστης 

φωτοστεφανωµένης µορφής, σε µικρή κλίµακα. Πρόκειται, πιθανότατα, για τη µορφή ιεράρχη,  των 

οποίων η απεικόνιση έχει σταθεροποιηθεί στη θέση ήδη από το τρίτο τέταρτο του 12ου αιώνα. 

Εικονίζονται στον τύπο των συλλειτουργούντων, σε στάση τριών τετάρτων και µε ανοικτά 

ειλητάρια στα χέρια, τελώντας τη θεία Λειτουργία αρχικά µπροστά από την Ετοιµασία του θρόνου 

και στη συνέχεια µπροστά από γραπτή τράπεζα (Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο άγιος Βασίλειος, ο 

Ιωάννης ο Χρυσόστοµος και συνήθως ο άγιος Νικόλαος ή ο άγιος Αθανάσιος) . Επιπλέον, η 155

απεικόνιση των µετωπικών ιεραρχών στο βόρειο πλάγιο τοίχο συνηγορεί προς αυτή την 

κατεύθυνση, αφού οι µετωπικοί ιεράρχες εικονίζονται στους επαρχιακούς ναούς στο τέλος της 

ποµπής, µε ίση αναλογία µετωπικών και συλλειτουργούντων , όπως στο ναό της Παναγίας στον 156

Αλίκαµπο Αποκορώνου (1315-6) , αλλά και σε πλήθος ακόµη ναών της κρητικής υπαίθρου. 157

Εναλλακτικά εικονίζεται στον ηµικύλινδρο της αψίδας µορφή αγγέλου- διακόνου που µετέχει την 

παράσταση του Μελισµού. 

!
Η Φιλοξενία του Αβράαµ (εικ. 5) 

 Στο µέτωπο της αψίδας του Ιερού αποδίδεται η Φιλοξενία του Αβραάµ, µε επιφανειακές 

φθορές στις µορφές των τριών αγγέλων και των προσώπων του Αβραάµ και της Σάρας. Δύο λεπτές 

ρωγµές διατρέχουν κάθετα την επιφάνεια, η πρώτη διαγωνίως τη µορφή του αριστερού αγγέλου και 

η άλλη την αριστερή άκρη της σκηνής. Στην παράσταση οι τρεις άγγελοι κάθονται σε σκαµνία µε 

χαµηλό ερεισίνωτο, γύρω από ηµικυκλική τράπεζα πλούσια στρωµένη, µε σκεύη και εδέσµατα. Ο 

µεσαίος άγγελος παριστάνεται µετωπικός, έχει την κεφαλή σε ελαφρά κλίση προς τα αριστερά, 

ένσταυρο φωτοστέφανο ως ο Χριστός, τα φτερά συµµετρικά ανοιγµένα και το αριστερό του χέρι 

λυγισµένο µπροστά στο στήθος. Την κεντρική µορφή πλαισιώνουν στις δύο στενές πλευρές του 

τραπεζιού συµµετρικά δύο άγγελοι που κάθονται αντικριστά, ο αριστερός µοιάζει να έχει το δεξί 
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 Μαντάς, Το εικονογραφικό πρόγραµµα του Ιερού Βήµατος, 135, 138- 139, 144- 146, όπου και η σχετική 155

βιβλιογραφία.

 Κωνσταντινίδη, Μελισµός, 126- 127.156

 Spatharakis, Dated Byzantine Wall Paintings of Crete, 48.157



του χέρι σε χειρονοµία λόγου και ο άλλος κρατά µακρύ σκήπτρα. Ο Αβραάµ και τη Σάρα, σε πολύ 

µικρότερη κλίµακα, προσέρχονται εκατέρωθεν προσφέροντας δοχεία µε τροφή, µε σκεπασµένα από 

το ένδυµα χέρια.  Η Σάρα φορά κοκκινωπό ιµάτιο και χιτώνα στο χρώµα της ώχρας και ο Αβραάµ 

κυανό χιτώνα και δαµασκηνί ιµάτιο καθώς ο άγγελος στα αριστερά. Χαµηλό τείχος µε κόγχες από 

τη µία άκρη ως την άλλη της σύνθεσης, προβάλλει στο ύψος του τραπεζιού και τονίζει τον 

οριζόντιο άξονα της σκηνής. Ανάµεσα στον κεντρικό και το δεξί άγγελο σώζεται τµήµα της 

επιγραφής (Η ΑΓΙΑ) ΤΡ(ΙΑC) όπως και πάνω στο κεφάλι της Σάρας η επιγραφή CA(ΡΑ) ταυτίζει 

τη µορφή.  

 Η σκηνή της Φιλοξενίας του Αβραάµ  αποτελεί την εικαστική απόδοση του γνωστού από 158

τη Γένεση της Παλαιάς Διαθήκης (ιη΄, 1-15) επεισοδίου του γεύµατος που παρέθεσε ο Αβραάµ 

στους τρεις αγγέλους κοντά στη “δρῦν τήν Μαµβρῆ”. Όπως είναι γνωστό οι τρεις άγγελοι 

συµβολίζουν την παρουσία της Αγίας Τριάδος, καθώς δηλώνει και η επιγραφή που τους συνοδεύει 

στο επάνω δεξί µέρος της σύνθεσης, στην οποία γίνεται συχνή επίκληση κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας . Η σκηνή  αποδίδεται µε αρκετή σαφήνεια και απλότητα στους Αποστόλους, ενώ 159 160

παραλείπονται από τη σύνθεση οι γραφικές λεπτοµέρειες της σφαγής του µόσχου, των ζώων και 

της µορφής της Άγαρ που περιλαµβάνονται σε ανεπτυγµένες παραστάσεις, µε χαρακτηριστικά 

δείγµατα στην κρητική εικονογραφία τις συνθέσεις στην Παναγία στο Θρόνο Αµαρίου , στον 161

Άγιο Ιωάννη στον Κουδουµά , στον Άγιο Γεώργιο Αρτού Ρεθύµνης (1401)  και στον Χριστό 162 163

στις Ποταµιές . 164

 Η απόδοση της ηµικυκλικής τράπεζας, η παράλειψη του χειρόµακτρου, η απεικόνιση του 

µεσαίου αγγέλου µετωπικού µε ένσταυρο φωτοστέφανο ως Χριστός, η προσέλευση του Αβραάµ 

και της Σάρας από τα πλάγια της εξεταζόµενης σκηνής, αποδεικνύουν την εµµονή σε παλαιότερα 
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 Για την εικονογραφία της σκηνής βλ. RbK I,στηλ. 1016, 1020. LCI 1, στηλ. 525- 526, 535. OBD 1, 438. Alpatov, La 158

Trinité dans l’ art byzantin. Hackel, Die Trinität in der Kunst. Χαραλάµπους- Μουρίκη, Η παράσταση της Φιλοξενίας 
του Αβραάµ, 87- 112.

 Grabar, Bulgarie, 99 κ.ε.159

 Για παραδείγµατα της παράστασης στην Κρήτη βλ. Καλοκύρης, Αι βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Κρήτης, 95. 160

Spatharakis, Dated Byzantine Wall Paintings of Crete, 33, 36, 40, 42, 63, 65, 70- 71, κ.α. Κατά τον Ξυγγόπουλο δύο 
είναι οι εικονογραφικοί τύποι: ο ιστορικός και ο δογµατικός, βλ. Ξυγγόπουλος, Μουσείο Μπενάκη. Κατάλογος εικόνων, 
5. Δρανδάκης, Ο εις Αρτόν Ρεθύµνης, 81.

 Spatharakis & Essenberg, Amari, εικ. 585.161

 Bougrat, Koudoumas, 159- 160, εικ. 15.162

 Δρανδάκης, Ο εις Αρτόν Ρεθύµνης, πιν. Β, εικ. 2. 163

 Ranoutsaki, Soteras Christos- Kirche, 51- 54, εικ. 7164



εικονογραφικά πρότυπα , τα οποία διαφοροποιούνται από παλαιολόγεια υποδείγµατα που 165

συνδέονται µε την καλλιτεχνική δραστηριότητα της πρωτεύουσας, όπως είναι η τοιχογραφία της 

Περιβλέπτου , όπου το γηραιό ζεύγος αποδίδεται ανάµεσα στους αγγέλους. Πλησιέστερα 166

παραδείγµατα στον τύπο του Αγίου Γεωργίου µε χαρακτηριστική λεπτοµέρεια την προσέλευση του 

γηραιού ζεύγους από τα πλάγια, αποτελούν σειρά παραστάσεων της κρητικής υπαίθρου του 14ου 

αιώνα, όπως στο ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στα Λακώνια , στον Άγιο Ανδρέα της µονής 167

Οδηγήτριας (αρχές 14ου αιώνα) , στον Άγιο Νικόλαο στη Μάζα Αποκορώνου (1325/6) , στον 168 169

Άγιο Νικόλαο στο Νιό Χωρίο , στον Μιχαήλ Αρχάγγελο στα Καβαλαριανά (1327/28)  στην 170 171

Παναγία Μεσοχωρίτισσα στις Μάλλες Ιεραπέτρας (8η δεκαετία 14ου αιώνα) . Μάλιστα στο ναό 172

του Αγίου Ανδρέα τονίζεται, ο οριζόντιος άξονας της σκηνής µε την απεικόνιση του χαµηλού 

τείχους µε κόγχες από τη µία άκρη ως την άλλη στο βάθος της σύνθεσης καθώς στον Άγιο Γεώργιο. 

Ωστόσο, η σκηνή στο παρεκκλήσιο του Αγίου Ανδρέα διαφοροποιείται από την εξεταζόµενη σκηνή 

µε την απόδοση του αγγέλου στα δεξιά να τείνει το χέρι για να πάρει τροφή, και µε την απεικόνιση 

του Αβραάµ και της Σάρας γονατιστών, λεπτοµέρεια σπάνια που επαναλαµβάνεται στον Άγιο 

Κωνσταντίνο Κριτσάς (1354- 5) .  173

!
!
Ο άγιος Στέφανος ο Πρωτοµάρτυρας (εικ. 6) 

 Στη βόρεια παραστάδα του Ιερού Βήµατος εικονίζεται µετωπικός και σε µεγαλύτερη 

κλίµακα από τις παρακείµενες µορφές των ιεραρχών ο άγιος Στέφανος ο Πρωτοµάρτυς, όπως τον 

προσονοµάζει η συνοδευτική επιγραφή O ΑΓ(ΙΟC) CΤΕΦΑ|ΝΟC (O) ΠΡ(ΟΤ)ΟΜΆΡ(ΤVC)|. Με 
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 Χαραλάµπους- Μουρίκη, Η παράσταση της Φιλοξενίας του Αβραάµ, 91- 96.165

 Χατζηδάκης, Μυστράς, πιν. 18. Χαρακτηριστικό του τύπου είναι η απεικόνιση του γηραιού ζεύγους ανάµεσα στους 166

τρεις αγγέλους, όπως στον Άγιο Γεώργιο Αρτού (Δρανδάκης, Ο εις Αρτόν Ρεθύµνης, πιν. Β, εικ. 2), στον Άγιο Ιωάννη 
στην Κριτσά (1359-60) (Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantinisches Kreta, εικ. 408), ή στον Χριστό στις Ποταµιές 
(γ΄ τέταρτο 14ου αιώνα) (Ranoutsaki, Soteras Christos- Kirche, εικ. 7), ενώ σπανιότατη είναι η εικόνιση του γηραιού 
ζεύγος στο αριστερό τµήµα της παράστασης στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου της Μονής (1315) (Spatharakis, Dated 
Byzantine Wall Paintings of Crete, 42).

 Μοσχόβη,  Περιοχή Αγίου Νικολάου, 157.167

 Αδηµοσίευτη παράσταση. Προσωπική παρατήρηση.168

 Λασσιθιωτάκης, Εκκλησίες Δυτικής Κρήτης (1970), 482, εικ. 139. Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantininisches 169

Kreta, 251- 2.

 Λασσιθιωτάκης, Εκκλησίες Δυτικής Κρήτης (1970), πιν. ΟΓ, εικ. 103170

 Lymberopoulou, Kavalariana, 23- 27, εικ. 6.171

 Ασπρά- Βαρδαβάκη, Οι τοιχογραφίες της Παναγίας Μεσοχωρίτισσας, 188172

 Spatharakis, Dated Byzantine Wall Paintings of Crete, 97.173



µικρές φθορές στο πρόσωπο και κατά τόπους στο σώµα, ο αρχιδιάκονος Στέφανος παριστάνεται 

νέος και αγένειος, µε κοντή έως το λαιµό βοστρυχωτή κόµη και µε τη χαρακτηριστική παπαλήθρα, 

είναι, δηλαδή, tonsatus. Φορά την ενδυµασία του διακόνου που αποτελείται από λευκό στιχάριο, 

κοσµηµένο µε κεντητές ταινίες και καστανοκόκκινη διάλιθη τραχυλέα και καστανό οράριο µε 

µορφή στενής ταινίας. Θυµιατίζει µε το δεξί χέρι, ενώ µε το αριστερό, που είναι καλυµµένο µε 

δαµασκηνί λειτουργικό άµφιο που πέφτει από τον ώµο, κρατά τη µαργαριτοποίκιλτη, κλειστή, 

λιβανωτίδα µε το ψηλό κωνικό κάλυµµα. 

 Ο άγιος Στέφανος , είναι ο πρώτος µάρτυρας της Χριστιανοσύνης, όπως ρητά δηλώνει η 174

προσωνυµία του πρωτοµάρτυρας, ο οποίος λιθοβολήθηκε έξω από τα τείχη της Ιερουσαλήµ. Η 

µνήµη του εορτάζεται στις 27 Δεκεµβρίου. Έχει την τριπλή ιδιότητα του αποστόλου, του 

πρωτοµάρτυρα και του αρχιδιακόνου. Η απόδοση του αγίου Στεφάνου µε τη χαρακτηριστική 

ενδυµασία των διακόνων  απαντά ήδη από το πρώτο µισό του 11ου αιώνα στο ναό του Αγίου 175

Μερκουρίου στην Κέρκυρα . Ο τύπος αυτός καθιερώνεται σε ναούς της Κρήτης ήδη από τον 12ο 176

αιώνα, όπως χαρακτηριστικά στο ναό της Κεράς Ληµνιώτισσας (12ος- 13ος αιώνας ). Σπανιότερα 177

στη µνηµειακή ζωγραφική της Κρήτης ο Στέφανος κρατά στο δεξί του χέρι λαµπάδα ή το σταυρό 

του µάρτυρος, όπως στην Παναγία Γκουβερνιώτισσα  και στον Άγιο Γεώργιο Αρτού (1401) . 178 179

Τέλος, το κούρεµα της παπαλήθρας, το οποίο χαρακτηρίζει τη µορφή του πρωτοµάρτυρα Στεφάνου, 

αποδίδεται σε πλειάδα αγίων, όπως στο ευαγγελιστή Λουκά, στον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστοµο, 

στον απόστολο Πέτρο , στον άγιο Ελευθέριο , στον Άγιο Γρηγόριο το Δεκαπολίτη  και στον 180 181 182

διάκονο Ρωµανό τον µελωδό . 183
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 Reau, Iconographie III, 444- 456. LCI VIII, στηλ. 395- 403 (G. Nitz). N. Gendle, The Role of the Byzantine Saint in 174

the Development of the Icon Cult, The Byzantine Saint, Fourteenth Spring Symposium of Byzantine Studies, Hackel 
(επιµ.), London 1981, 171. Δρανδάκης, Ο εις Αρτόν Ρεθύµνης, 86-89. Μουρίκη, Tα ψηφιδωτά της Νέας Μονής, 164- 
165.

 Jerphanion, L’ attibut des diacres, 403- 416.175

 Vocotopoulos, Fresques du XIe siècle à Corfu, 151 κ.ε.176

 Μπορµπουδάκης, Τέχνη εις τον νοµόν, 103. Τον 13ο αιώνα συναντάται, επίσης, στην αψίδα του Ιερού του µεσαίου 177

κλίτους της Παναγιάς Κεράς στην Κριτσά (Μυλοποταµιτάκη, Παναγιά Κερά Κριτσάς, εικ. 8) και στο ναό του Αγίου 
Ιωάννη του Προδρόµου στον Άγιο Βασίλειο Πεδιάδος του 1282- 1283 (Θεοχαροπούλου, Ναός Αγίου Ιωάννη 
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 Vassilakis- Mavrakakis, Gouverniotissa, 146.178

 Δρανδάκης, Ο εις Άρτον Ρεθύµνης ναΐσκος του Αγίου Γεωργίου, 88. πιν. Δ, εικ. 1. 179

 Μουτσόπουλος- Δηµητροκάλλης, Γεράκι, 123, υποσηµ. 85.180

 Όπως στο ναό του Αρτού, βλ. Δρανδάκης, Ο εις Αρτόν Ρεθύµνης, 89181

 Constantinidis, Panagia Olympiotissa, 187- 188, εικ. 77182

 Όπως στο ναό του Σκλαβεροχωρίου, βλ. Μπορµπουδάκης, Παρατηρήσεις στη ζωγραφική του Σκλαβεροχωρίου, πιν. 183

ΚΕ΄.



Αδιάγνωστος άγιος διάκονος (εικ. 3) 

 Στη νότια παραστάδα του Ιερού διακρίνεται µε δυσκολία το επάνω µέρος της κεφαλής 

αγίου. Πρόκειται προφανώς για άγιο διάκονο, καθώς εικονίζεται σε αντίστοιχη θέση µε τον άγιο 

Στέφανο που ιστορείται στη βόρεια παραστάδα του ναού. Θυµίζουµε, ότι οι διάκονοι, που 

υπηρετούν τη Θεία Λειτουργία, τοποθετούνται έξω από την κόγχη του Ιερού, ο Άγιος Στέφανος στη 

βόρεια και συνήθως ο Ρωµανός ο Μελωδός στη νότια παραστάδα του Ιερού, ενίοτε ο άγιος 

Εύπλος  ή ο άγιος Κύριλλος.  184

!
Άγιοι ιεράρχες (εικ. 7) 

 Στο ανατολικό τµήµα του βόρειου πλευρικού τοίχου του Ιερού Βήµατος τέσσερις 

φωτοστεφανωµένοι ιεράρχες σε µέγεθος φυσικού προτύπου, εικονίζονται σε σκούρο κυανό βάθος, 

όρθιοι σε παράταξη και κατά µέτωπο. Επιγραφές που θα βοηθούσαν στην ταύτιση των προσώπων 

έχουν καταστραφεί.  

 Ο πρώτος ιεράρχης, ανατολικά, παρουσιάζει φθορά στο µεγαλύτερο µέρος του προσώπου. 

Φορά λευκό στιχάριο, επιτραχήλιο, φαιλόνιο µε µεγάλους σταυρούς που εγγράφονται σε γαµµάδια, 

και σταυροφόρο ωµοφόριο κοσµηµένο στις άκρες µε οριζόντια σήµατα, τους ποταµούς. Έχει 

καστανόξανθη κοντή και πυκνή κόµη, λεπτό πρόσωπο και βραχύ γένι, φέρει το δεξί του χέρι σε 

χειρονοµία δέησης και στο αριστερό κρατά κλειστό σταχωµένο βιβλίο. Στο βάθος της ζωγραφικής 

επιφάνειας, στα αριστερά, σώζονται µεταγενέστερες εγχάρακτες κάθετες µικρές γραµµές. 

 Ο δεύτερος ιεράρχης έχει φθαρµένο το πρόσωπο και το αριστερό του χέρι και παρουσιάζει 

απολεπίσεις στη ζωγραφική επιφάνεια του κατώτερου µέρους του σώµατος. Φορά λευκό στιχάριο, 

επιτραχήλιο, κόκκινο- ροδί φαιλόνιο, σταυροφόρο ωµοφόριο κοσµηµένο στις άκρες µε οριζόντια 

σήµατα, τους ποταµούς και επιγονάτιο που κρέµεται από το αριστερό του χέρι. Έχει κοντή καστανή 

κόµη και µικρό γένι και δέεται, πιθανώς, µε το δεξί του χέρι, ενώ µε το αριστερό καλυµµένο µε το 

φαιλόνιο χέρι κρατά κλειστό βιβλίο πάνω από το οποίο σώζεται νεότερο χάραγµα µε τα γράµµατα 

νεωκτορβρο.   

 Ο τρίτος ιεράρχης έχει λεπτό πρόσωπο και πιθανότατα µακριά µουστάκια και γένια. Φορά 

λευκό στιχάριο, επιτραχήλιο, δαµασκηνί φαιλόνιο που καλύπτει το αριστερό του χέρι, σταυροφόρο 

ωµοφόριο κοσµηµένο στις άκρες µε οριζόντια σήµατα, το οποίο αναδιπλώνεται στο αριστερό του 

χέρι, και επιτραχήλιο. Φέρει στο κεφάλι ιδιόρρυθµο µακρύ κάλυµµα µε καµπυλούµενα άκρα, 
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χρώµατος ανοικτού καστανού που φτάνει µέχρι το ύψος των ώµων και κρατά µε το δεξί χέρι 

κλειστό βιβλίο. 

 Ο τέταρτος ιεράρχης φέρει φθορές κατά τόπους στο σώµα και στο βάθος, κυρίως στη δεξιά 

επιφάνεια, ενώ απολεπίσεις παρουσιάζει στο κατώτερο τµήµα του σώµατος. Έχει λευκό στιχάριο, 

επιτραχήλιο, φαιλόνιο µε µεγάλους σταυρούς που εγγράφονται σε γαµµάδια, σταυροφόρο 

ωµοφόριο κοσµηµένο στις άκρες µε οριζόντια σήµατα, τους ποταµούς, το οποίο αναδιπλώνεται στο 

αριστερό του χέρι. Έχει µαλλιά µακριά ως τα αυτιά, µεγάλο µέτωπο και ευλογεί µε το δεξί ενώ µε 

το αριστερό καλυµµένο µε το φαιλόνιο χέρι, κρατά κλειστό βιβλίο.  

 Στο ναό του Αγίου Γεωργίου οι ιεράρχες  αποδίδονται στο ανατολικό άκρο του βόρειου 185

πλάγιου τοίχου, κατά µέτωπο  και µε ευαγγέλια στα χέρια, πρακτική που υιοθετείται συστηµατικά 186

στη µνηµειακή ζωγραφική της Κρήτης  και εναλλάσσει µε την απεικόνιση των 187

συλλειτουργούντων ιεραρχών στους πλάγιους τοίχους του ναού, όπως στο ναό του Αρχαγγέλου 

Μιχαήλ στις Αρχάνες Τεµένους (1315- 1316) . Παρόλο, που από τον 12ο αιώνα κυριαρχεί ο τύπος 188

των συλλειτουργούντων, η απεικόνιση των ιεραρχών κατά µέτωπο αποτελεί στοιχείο αρχαϊκό  και 189

συνεχίστηκε ανεξάρτητα και συχνά σε συναλλαγή µε τους συλλειτουργούντες, µέσα και έξω από 

την αψίδα του Ιερού , όπως άλλωστε διαφαίνεται συχνά στη µνηµειακή ζωγραφική της Κρήτης 190

Y40

 Για την εικονογραφία των ιεραρχών βλ. Stefanescu, L’ illustration des liturgies. Croquison, Un pontifical grec, 149- 185

150, 168. Djurić, Fresques de monastère de Veljusa, 115- 116. Χατζηδάκης, Ωρωπός, 96 κ.ε. Babić, Les discussions 
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 Ο εικονογραφικός τύπος των µετωπικών ιεραρχών µε κλειστά ειλητάρια στα χέρια υιοθετείται σποραδικά τον 10ο 186

αιώνα, όπως στο ναό 4α στο Göreme της Καππαδοκίας όπου µορφές µετωπικών ιεραρχών τοποθετούνται στο 
ανατολικό άκρο του νότιου πλάγιου τοίχου (Jolivet- Lévy, Cappadoce, 119, 138, 203, πιν. 72, 86- 87, 26) και στο ναό 
του Αγίου Παντελεήµονος Επάνω Μπουλαριών Μάνης του 991- 992 (Δρανδάκης, Τοιχογραφίες Μέσα Μάνης, 369).

 Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν οι παραστάσεις στην Αγία Μαρίνα στον Μουρνέ της Κρήτης (Αλµπάνη, 187

Τοιχογραφίες Αγίας Μαρίνας, 212), στην Κοίµηση της Παναγίας στον Άγιο Ιωάννη Μυλοποτάµου του τέλους του 13ου 
αιώνα (Γιαπιτζόγλου, Τοιχογραφίες Κοίµησης Μυλοποτάµου, 125- 126), στον Άγιο Ιωάννη στον Άγιο Βασίλειο 
Πεδιάδος (1292-3) (Spatharakis, Dated Byzantine Wall Paintings of Crete, 14), στον Σωτήρα Χριστό στα Μεσκλά 
(1303) (Ό.π., εικ. 18), στον Άγιο Γεώργιο στα Χελιανά Μυλοποτάµου (1319) (Μπορµπουδάκης, Αποκατάστασις δύο 
ναϊσκων, 545. Spatharakis, Dated Byzantine Wall Paintings of Crete, εικ. 44), στο πρώτο ζωγραφικό στρώµα στην 
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 Spatharakis, Dated Byzantine Wall Paintings of Crete, 44.188

 Kalopissi- Verti, Osservazioni iconografiche sulla pittura della Grecia durante il XIII secolo, 201- 202 (µε 189

βιβλιογραφία).

 Αχειµάστου- Ποταµιάνου, Θάρι, 41190



(Άγιος Νικόλαος στα Κυριακοσέλια Αποκορώνου (1230- 6) , Άγιος Νικόλαος Μονή Σελίνου 191

(1315) , Άγιος Γεώργιος Καβουσιώτης στην Κριτσά (αρχές 14ου αιώνα) , Παναγία στον 192 193

Αλίκαµπο Αποκορώνου (1315-6) , κ.α.).  194

 Οι ιεράρχες εικονίζονται µε πλήρη αρχιερατική στολή: άσπρο στιχάριο, επιτραχήλιο, που 

φαίνεται η κατάκοσµη άκρη του χαµηλά, κάποιοι έχουν επιγονάτιο, επίσης πολυσταύριο φαιλόνιο 

και ωµοφόριο. Ο τύπος της ενδυµασίας των ιεραρχών καθιερώνεται µετά την εικονοµαχία, ενώ το 

πολυσταύριο φαιλόνιο που στις πηγές του 12ου αιώνα θεωρείται χαρακτηριστικό του πατριάρχη 

Κωνσταντινουπόλεως, εισάγεται στην υστεροβυζαντινή εικονογραφία και για τους απλούς 

επισκόπους . Στα πολυσταύρια φαιλόνια των δύο ακριανών ιεραρχών οι σταυροί είναι ισοσκελείς 195

και οι ακµές τους ενώνονται µε τις ακµές των γαµµαδίων, σύµφωνα µε πρακτική του 12ου 

αιώνα . Επίσης τα οριζόντια σήµατα στις παρυφές του ωµοφορίου, οι ποταµοί, απαντούν συχνά 196

στην ενδυµασία των ιεραρχών στους χρόνους των παλαιολόγων . 197

 Η ταύτιση των ιεραρχών στον Άγιο Γεώργιο είναι αρκετά δύσκολη καθώς δεν σώζονται οι 

επιγραφές που συνοδεύουν τις µορφές. Πιθανώς ο πρώτος ιεράρχης να ταυτίζεται µε τον Ιωάννη 

τον Χρυσόστοµο αφού είναι νέος, µε λεπτό πρόσωπο και βραχύ γένι. Ευκολότερα αναγνωρίζεται ο 

τρίτος ιεράρχη από ανατολικά, ο οποίος πιθανώς ταυτίζεται µε τον άγιο Σπυρίδωνα από το 

ιδιόρρυθµο κάλυµµα της κεφαλής µε τα καµπυλούµενα άκρα, µακρύ µέχρι τους ώµους και 

χρώµατος ανοικτού καστανού. Παρόµοια είναι η εικόνιση του αγίου Σπυρίδωνα στο ναό της 

Παναγίας στα Παλιά Ρούµατα (1359- 60), όπως ρητά δηλώνει η παρακείµενη επιγραφή Ο ΑΓΙ(ΟC) 

CΠVΡΙΔΩΝ, όπου όµοια ο άγιος φέρει µακρύ καστανό κάλυµµα µε καµπυλούµενα άκρα . 198

Ωστόσο, στη βυζαντινή εικονογραφία ο άγιος Σπυρίδων συνήθως φέρει σκούφο, όπως στο ναό του 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πρινέ Σελίνου (1410) , ενώ παρόµοιο σκούφο έχει και ο άγιος 199
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 Μπορµπουδάκης, Ο ναός του Αγίου Νικολάου στα Κυριακοσέλια, 287.191

 Spatharakis, Dated Byzantine Wall Paintings of Crete, 40.192

 Μπορµπουδάκης, Παναγιά Κερά, εικ. 60.193

 Ό.π., 48.194

 Αρχοντόπουλος, Ο ναός της Αγίας Αικατερίνης στην πόλη της Ρόδου, 84, υποσ. 107 όπου και η σχετική βιβλιογραφία 195

για το θέµα. 

 Για τα γαµµάδια ή γαµµάτια βλ. Παπαευαγγέλου, Η διαµόρφωσις της εξωτερικής εµφανίσεως του ελληνικού κλήρου, 196

21. Δηµητροκάλλης, Άγιος Νικόλαος Ιστιαίας, 84- 92. Εµµανουήλ, Οι τοιχογραφίες του Αγίου Δηµητρίου στο 
Μακρυχώρι, 44.

 Ασπρά- Βαρδαβάκη & Εµµανουήλ, Παντάνασσα, 179, όπου και η σχετική βιβλιογραφία για την ενδυµασία των 197

ιεραρχών.

 Spatharakis, Dated Byzantine Wall Paintings of Crete, εικ. 100.198

 Ό.π., εικ. 142.199



Κύριλλος Αλεξανδρείας, όπως στο ναό της Αγίας Παρασκευής στον Κίτιρο Σελίνου  (1372- 

1373)  ή στο ναό του Μιχαήλ Αρχαγγέλου στον Πρινέ Σελίνου . Στο ναό της Παναγίας στα 200 201

Παλιά Ρούµατα καθώς και του Αγίου Γεωργίου Αρτού , ο άγιος Σπυρίδων φέρει λευκόξανθο 202

µακρύ γένι και µουστάκι, όπως ενδεχοµένως στους Αποστόλους αν και η φθορά της ζωγραφικής 

επιφάνειας καθιστά το πρόσωπο δυσδιάκριτο. Στο ναό του Αρτού ο άγιος Σπυρίδων συνοδεύεται 

από τον άγιο Ελευθέριο, ο οποίος ενδεχοµένως να παριστάνεται εξ αριστερών του Σπυρίδωνα στον 

Άγιο Γεώργιο. Στον τελευταίο ναό ο άγιος είναι νέος, µε κοντή κόµη και βραχύ γένι, δεν έχει 

ωστόσο, το χαρακτηριστικό κούρεµα της παπαλήθρας όπως στο ναό του Αρτού .  203
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 Ό.π., εικ. 105.200

 Λασσιθιωτάκης, Εκκλησίες Δυτικής Κρήτης (1969), 362, εικ. 338.201

 Δρανδάκης, Ο εις Αρτόν Ρεθύµνης, 90- 91, πιν. Ε, εικ. 2.202

 Ό.π., 89- 90, πιν. Ε, εικ. 2.203



B. Ο ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 

!
Ο Ευαγγελισµός της Θεοτόκου (εικ. 8, 9) 

 Στο µέτωπο της αψίδας του Ιερού εικονίζεται ο Ευαγγελισµός της Θεοτόκου σε καλή 

κατάσταση διατήρησης, µε µικρές απολεπίσεις στη ζωγραφική επιφάνεια του προσώπου και µέρους 

του σώµατος του αρχαγγέλου και φθορά µικρής έκτασης στο σώµα της Θεοτόκου. Η παράσταση 

είναι ιστορηµένη σε δύο ηµιχόρια: στο βόρειο τµήµα του µετώπου, ο αρχάγγελος Γαβριήλ 

φθάνοντας µε µικρό δρασκελισµό απευθύνει στην Μαρία το Χαίρε, υψώνοντας το δεξί χέρι σε 

ευλογία, ενώ µε το αριστερό κρατά σκήπτρο, ως φορέας της θείας εξουσίας. Ο Γαβριήλ, µορφή 

υψηλή και λεπτή, είναι ντυµένος µε κυανό χιτώνα και καστανοκόκκινο ιµάτιο και συνοδεύεται από 

την επιγραφή “ΧΑΙΡΕ ΚΑΙΧΑΡΙΤΟΜΕΝΗ Ο Κ(VΡΙΟ)C M(E) ΤΑ COV”. Στο νότιο τµήµα του 

µετώπου στέκει σε χαµηλό υποπόδιο η Θεοτόκος, η Μ(ΗΤ)ΗΡ Θ(ΕΟ)V, γυρισµένη κατά τρία 

τέταρτα προς τα αριστερά και µε το πρόσωπο στραµµένο προς το θεατή. Σκεπασµένο µε δαµασκηνί 

ιµάτιο είναι το δεξί της χέρι που υψώνεται στο ύψος του στήθους και δείχνει προς τον αρχάγγελο, 

ενώ το αριστερό είναι πεσµένο προς τα κάτω. Πίσω από τη Θεοτόκο, ορθογώνιο κάθισµα µε 

µαξιλάρι, χωρίς ερεισίνωτο και στο βάθος ψηλό ναόσχηµο οικοδόµηµα. Στο ηµικύκλιο του 

ουρανού, αριστερά, προβάλει δέσµη ακτίνων φωτός που κατευθύνονται προς τη Θεοτόκο. Εκεί 

διακρίνεται η επιγραφή “ΗΔ(ο)V| Η ΔούΛΗ ΚVΡΙ(ου)| Γ[ΕΝ]Ο[ΙΤΟ] ΜοΙ| [Κ]ΑΤΑ ΤΟ Ρῆ|µα 

C(ού)” (Λουκ.: 1. 38).  

 Η παράσταση του Ευαγγελισµού της Θεοτόκου  στον οίκο της ακολουθεί το ευαγγέλιο 204

του Λουκά (α΄: 26- 38) και περιλαµβάνει συχνά στοιχεία από το Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου (ια΄: 

1-2). Στους µονόχωρους ναούς της Κρήτης η παράσταση χωρίζεται σε δύο µέρη σύµφωνα µε 

βυζαντινή παράδοση η οποία επιβάλλει τη διάκριση της διαφορετικής πνευµατικής υπόστασης των 

µορφών, της ουράνιας του αρχαγγέλου και της ανθρώπινης της Θεοτόκου . Όπως περιγράφεται 205

στην ευαγγελική διήγηση η Θεοτόκος ταράχτηκε όταν είδε τον αρχάγγελο και άκουσε τον 

χαιρετισµό του “ἡ δέ ἰδοῦσα διεταράχθη ἐπί τῶ λόγω αὐτοῦ καί διελογίζετο ποταπός εἲη ὁ ἀσπασµός 

οὗτος.” (Λουκάς, α´: 29), στη συνέχεια όµως υποτάχθηκε στο θείο θέληµα “ἰδού ἡ δούλη Κυρίου˙ 

γένοιτό µοι κατά τό ρῆµά σου” (Λουκάς, α΄: 38), όπως δηλώνεται και στην παρακείµενη επιγραφή 

της τοιχογραφίας µας.  
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 Για την εικονογραφία της σκηνής βλ. Millet, Recherches, 67- 92. Schiller, Ikonographie I, 44 κ.ε. LCI 4, στηλ. 422- 204

423 (J.H. Emminghaus). Millet, Salutation angéliques, 543- 483.  Robb, The Iconography of the Annunciation, 480- 
526. Hadermann- Misguich, Kurbinovo, 96- 103. Papastavrou, Colonne, 145- 160. Βαραλής, Παρατηρήσεις για τη θέση 
του Ευαγγελισµού, 201- 219. Papastavrou, L' Annonciation.

 Demus, Byzantine Mosaic Decoration, 23. Hadermann- Misguish, Kurbinovo, 97. Βαραλής, Παρατηρήσεις για τη 205

θέση του Ευαγγελισµού, 205- 206. Αχειµάστου- Ποταµιάνου, Θάρι, 44.



 Στον Άγιο Γεώργιο χρησιµοποιείται γνωστός στην υστεροβυζαντινή ζωγραφική 

εικονογραφικός τύπος σύµφωνα µε τον οποίο η Θεοτόκος εικονίζεται όρθια  µπροστά σε 206

ναόσχηµο κτίριο και προβάλλει το δεξί χέρι µέσα από το ιµάτιο ενώ µε το αριστερό κρατά τη ρόκα. 

Ο τύπος, που αποτυπώνεται αρχικά στη ζωγραφική της Καππαδοκίας και στο ναό του Toqale 

Killisse  αλλά και στον παρισινό κώδικα Par. Gr. 510 (880 µ.Χ) , είναι γνώριµος στην 207 208

παλαιολόγεια εικονογραφία, ενδεικτικά από το καθολικό της µονής Υπαπαντής Μετεώρων 

(1366) . Καθιερώνεται στη ζωγραφική των κρητικών ναών στον 14ου αιώνα, µε χαρακτηριστικές 209

τις παραστάσεις στο ναό του Χριστού στις Ποταµιές , της Παναγίας Γκουβερνιώτισσας , της 210 211

Αγίας Ειρήνης στον Κουρνά (1362)  και του Αγίου Ιωάννη στην Αξό Μυλοποτάµου (τέλος 14ου- 212

αρχές 15ου αιώνα) . Ο τύπος κυριαρχεί στην επιτοίχια ζωγραφική της Κρήτης του 15ου και 16ου 213

αιώνα, όπως στις εκκλησίες του Αγίου Γεωργίου στην Απάνω Σύµη Βιάννου (µέσα 15ου αιώνα) , 214

της Παναγίας στο χωριό Αγία Παρασκευή στο Αµάρι Ρεθύµνου (1561)  και σε εικόνες της 215

κρητικής σχολής ζωγραφικής . Η χαρακτηριστική κίνηση του δεξιού χεριού της Θεοτόκου που 216

προβάλλει µέσα από το ιµάτιο είναι γνωστή από ελεφαντοστέινο εικονίδιο από το Free Public 

Museum στο Λίβερπουλ του 10ου αιώνα µε µορφή ευαγγελιστή  και συνδέεται µε την αντίστοιχη 217

των ολόσωµων προφητών που απεικονίζονται σε υστεροβυζαντινά µνηµεία από το τέλος του 13ου 
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 Για την όρθια ή καθιστή Θεοτόκο, βλ. Millet, Salutation Angélique, 453- 483. 206

 Millet, Recherches, εικ. 26.207

 Omont, Miniatures des plus anciens manuscrits, πιν. XX.208

 Ξυγγόπουλος, Σχεδίασµα, πιν. 12.1. 209

 Ranoutsaki, Soteras Christos- Kirche, εικ. 9.210

 Vassilakis- Mavrakakis, Gouverniotissa, 147, εικ. 100.211

 Spatharakis, Dated Wall Paintings, εικ. 104.212

 Spatharakis, Mylopotamos, εικ. 115. Σύµφωνα µε τον Σπαθαράκη ο ναός χρονολογείται στο δεύτερο τέταρτο του 213

14ου αιώνα, νοµίζω ωστόσο ότι η χρονολογία του είναι µεταγενέστερη, προς το τέλος του αιώνα, λόγω των άσπρων 
φώτων στα πρόσωπα των αγίων.

 Μπορµπουδάκης,  Το Ηράκλειο, 106. Του ιδίου, Απάνω Σύµη Βιάννου, 224, πιν. 46.214

 Spatharakis, Dated Byzantine Wall Paintings of Crete, εικ. 194. Για το θέµα βλ. Καλοκύρης, Η Θεοτόκος εις την 215

εικονογραφίαν, 115. 

 Στις τελευταίες προστίθεται, επιπλέον, το συµβολικό στοιχείο της χαµηλής κολόνας µε το δίωτο δοχείο µε 216

φυλλωσιές (Papastavrou, Colonne, 145 κ.ε.), που απαντά, ενδεικτικά, σε δύο βηµόθυρα του 15ου αιώνα, το ένα σε ναό 
της Πάτµου αποδιδόµενο στον Ανδρέα Ρίτζου (Χατζηδάκης, Εικόνες της Πάτµου, εικ. 80- 81) και το άλλο στο 
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (Αχειµάστου- Ποταµιάνου, Εικόνες Βυζαντινού Μουσείου, 140, αρ. 39). Για 
παραδείγµατα της χαρακτηριστικής κίνησης της Παναγίας σε κρητικές τοιχογραφίες και εικόνες βλ. Αγρέβη, Μονή 
Μυρτιάς Αιτωλίας, 98.

 Goldschmidt- Weitzmann, Βyzantinischen Elfenbeinskulpturen, II, no 155, πιν. LIV.217



και κατά τη διάρκεια του 14ου αιώνα, όπως στην Παναγία Ολυµπιώτισσα Ελασσόνας . Η 218

συνεσταλµένη κίνηση του αρχαγγέλου Γαβριήλ που υψώνει το δεξί χέρι σε ευλογία και µε το 

αριστερό κρατά σκήπτρο είναι σύµφωνη µε παλαιότερα εικονογραφικά πρότυπα του 11ου αιώνα  219

που υιοθετούνται και στην υστεροβυζαντινή ζωγραφική . Στην Κρήτη ο τύπος αποτυπώνεται 220

συστηµατικά, όπως στο ναό του Αγίου Γεωργίου στο Κουνένι Κισάµου (1283- 1284) , στον 221

Αλίκαµπο Αποκορώνου (1315- 1316)  και αργότερα στην εκκλησία της Παναγίας 222

Γκουβερνιώτισσας  και του Χριστού στις Ποταµιές  και επιβιώνει σε τοιχογραφίες του 15ου 223 224

αιώνα, όπως στον Άγιο Γεώργιο Αρτού (1401) , στον Άγιο Γεώργιο Απάνω Σύµης Βιάννου 225

(1453)  και σε εικόνες της κρητικής σχολής ζωγραφικής . 226 227

 Στο βάθος της σκηνής διακρίνονται στα αριστερά τείχος µε οικοδόµηµα και δεξιά ναόσχηµο 

κτίριο, τα οποία δίδουν την εντύπωση ότι το επεισόδιο πραγµατοποιήθηκε στο εσωτερικό του 

σπιτιού , σύµφωνα άλλωστε µε το κείµενο του ευαγγελιστή Λουκά (α΄: 28- 38). Ανάλογα κτίρια 228

περιλαµβάνονται σε παλαιολόγειες παραστάσεις του Ευαγγελισµού σε ναούς της Κρήτης, όπως 

στον Άγιο Ανδρέα παρεκκλήσιο της µονής Οδηγήτριας (αρχές 14ου αιώνα) , όπου παρόµοιο 229

κτίριο προβάλλει πίσω από τη µορφή του αρχαγγέλου  καθώς επίσης και στο ναό του Αγίου 230

Ιωάννη στο νεκροταφείο της Κριτσάς Μεραµπέλλου (1359/60) . 231
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 Constantinides, Panagia Olympiotissa, 28.218

 Όπως στους Αγίους Αναργύρους της Καστοριάς, βλ. Πελεκανίδης, Καστοριά, πιν. 8.219

 Όπως στις ψηφιδωτές εικόνες στο Μουσείο Opera del Duomo της Φλωρεντίας και στο Victoria and Albert του 220

Λονδίνου, Lazarev, Storia della pittura Bizantina, εικ. 489, 492.

 Spatharakis, Dated Wall Paintings, εικ. 3.221

 Ό.π., εικ. 38.222

 Vassilakis- Mavrakakis, Gouverniotissa, 147- 148, υποσ. 88.223

 Ranoutsaki, Soteras Christos- Kirche, εικ. 8- 9.224

 Δρανδάκης, Ο εις Αρτόν Ρεθύµνης, πιν. Ζ΄, εικ. 1.225

 Μπορµπουδάκης, Απάνω Σύµη Βιάννου, πιν. 46.226

 Ενδεικτικά σε εικόνα του Μουσείου Μπενάκη, βλ. Ν. Χατζηδάκη, Εικόνες Κρητικής Σχολής, αρ. 18, 29- 30. Για 227

συγκεντρωµένα παραδείγµατα του τύπου βλ. Αγρέβη, Μονή Μυρτιάς Αιτωλίας, 96- 98.

 Για το αρχιτεκτονικό βάθος στη σκηνή του Ευαγγελισµού βλ. Fournée, Architectures symboliques. Papastravrou, L’ 228

idée de l’ Ecclesia et la scène de l’ Annonciation, 230- 235.

 Αδηµοσίευτη παράσταση. Προσωπική παρατήρηση.229

 Αδηµοσίευτη παράσταση. Προσωπική παρατήρηση.230

 Μπορµπουδάκης, Παναγιά Κερά, εικ. 63.231



  Από την παράσταση απουσιάζουν το δέντρο, ο κίονας και η γλάστρα που από τον 14ο 

αιώνα εµπλουτίζουν τη σκηνή  . 232

!
Η Γέννηση (πιν. III, εικ. 10) 

 Η παράσταση διατηρείται σε σχετικά καλή κατάσταση. Τοπικές φθορές µεγάλης έκτασης 

παρατηρούνται µόνο στο πάνω και δεξί τµήµα της παράστασης. Διαγώνια ρωγµή στη ζωγραφική 

επιφάνεια φτάνει έως το µέσο, αριστερά. Άλατα και επιφανειακές φθορές παρατηρούµε καθ’ ύψος, 

δεξιά. Η πολυπρόσωπη παράσταση αναπτύσσεται γύρω από την Θεοτόκο και το θείο βρέφος µέσα 

στο σπήλαιο που δορυφορούν όµιλοι προσώπων. Η ανακεκλιµένη Παναγία σε διαγώνια 

τοποθέτηση µέσα στο τριγωνικό απόκρηµνο σπήλαιο της Γέννησης, αναπαύεται σε κεραµιδί 

στρωµνή. Γέρνει το κεφάλι στον ώµο και στρέφει το βλέµµα προς το λουτρό του βρέφους. Το δεξί 

της χέρι, λυγισµένο στον αγκώνα, βρίσκεται µπροστά στο στήθος, ενώ το αριστερό στο ύψος της 

κοιλιάς. Όλο της το σώµα είναι τυλιγµένο σε δαµασκηνί µαφόριο. Πίσω και δεξιά παριστάνεται 

µέσα σε πέτρινη φάτνη φασκιωµένο το θείο βρέφος, που το ζεσταίνουν µε τις αναπνοές τους τα δύο 

ζώα, ο βους και ο όνος, ενώ πάνω του κατευθύνεται ακτίνα φωτός.  

 Γύρω από το κεντρικό θέµα διατάσσονται σε µικρότερη κλίµακα τα δευτερεύοντα 

επεισόδια, που συνδέονται µε τη Γέννηση του Κυρίου. Αριστερά, το ταξίδι των Μάγων˙ οι τρεις 

µάγοι εισέρχονται έφιπποι σε σπήλαιο που ανοίγεται σε βράχο. Ο πρώτος κατά σειρά φορά πράσινη 

αστραφτερή στολή, κόκκινο µανδύα που µε τον αέρα σχηµατίζει αναπετάριν, και κορώνα στο 

κεφάλι. Ιππεύει άσπρο άλογο και στρέφει το κεφάλι στον επόµενο µάγο, µε τον κόκκινο χιτώνα και 

το µαύρο µανδύα. Αυτός µε τη σειρά του κοιτάζει τον τρίτο µάγο, ο οποίος µε δυσκολία 

διακρίνεται, δείχνοντάς του το αστέρι της Βηθλεέµ. Κάτω και αριστερά είναι το λουτρό του 

βρέφους. Η ηλικιωµένη µαία, µε τον κόκκινο αχειρίδωτο χιτώνα, τα µακριά γκρίζα µαλλιά και το 

χαρακτηριστικό φακιόλι στο κεφάλι, κάθεται µετωπική µε άνεση στο βράχο, έχοντας στην αγκαλιά 

της το µικρό Χριστό ξαπλωµένο σε πράσινο ύφασµα, τον οποίο κοιτάζει µε στοργή. Απέναντί της 

στέκει η νεαρή Σαλώµη, γυρισµένη κατά τα τρία τέταρτα προς τη µαία. Γέρνει προς τα εµπρός και 

χύνει µε κανάτι νερό στη λεκάνη. Φορά πράσινο µακρύ, κοντοµάνικο χιτώνα µε διακοσµητικές 

ταινίες στα άκρα, και κόκκινο ιµάτιο που τυλίγεται γύρω από τους µηρούς και στους βραχίονες 

προκειµένου να κρατήσει το κανάτι µε το ζεστό νερό.  

 Κάτω και δεξιά, δίπλα στη µαία, το σύµπλεγµα του Ιωσήφ µε τον ποιµένα. Κατά γης, σε 

στάση οκλαδόν και στραµµένος κατά τα τρία τέταρτα προς τα αριστερά παριστάνεται ο Ιωσήφ. 
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Φέρει το δεξί χέρι στο κεφάλι σε στάση περίσκεψης και ακουµπά το αριστερό στο έδαφος, ενώ 

στηρίζει την πλάτη στο βράχο. Απέναντί του στέκει µικρός βοσκός. Φορά κοντοµάνικο πράσινο 

χιτωνίσκο και έχει τα χέρια πλεγµένα µεταξύ τους στο ύψος της µέσης. 

 Δεξιά, ο Ευαγγελισµός των τριών ποιµένων που διατάσσονται σε κατακόρυφο άξονα και σε 

περιορισµένο χώρο δεξιά, πάνω στο βράχο. Διακρίνεται αµυδρά, λόγω επιφανειακής φθοράς, 

άγγελος σε στάση τριών τετάρτων προς τα δεξιά να ξεπροβάλλει πίσω από βράχο στο επάνω µέρος 

της παράστασης. Απλώνει το δεξί του χέρι και απευθύνεται στην εξίτηλη µορφή του πρώτου 

βοσκού, ο οποίος γυρνά µε τη σειρά του το κεφάλι στον άγγελο. Φορά κόκκινο κοντοµάνικο 

χιτωνίσκο και φαίνεται σαν να κρατά µε το δεξί του χέρι φλογέρα. Δεύτερος κατά σειρά είναι ο 

γέρος βοσκός, µε τη λευκή κόµη, κατά κρόταφον αποδοσµένος. Φορά κοντή κόκκινη µηλωτή µε 

γούνα, αναξηρίδες και µε το δεξί του χέρι στηρίζεται σε βακτηρία. Αποµακρυσµένος και 

αποµονωµένος από τους δύο βοσκούς είναι ο τρίτος βοσκός, που στέκει πλάι στον Ιωσήφ. 

Βρίσκεται σε στάση τριών τετάρτων µε την πλάτη γυρισµένη στον θεατή, φορά πλατύγυρο καπέλο, 

πράσινο χιτωνίσκο, ενδροµίδες και στηρίζεται σε βακτηρία. 

Πάνω και αριστερά στο τριγωνικό διάστηµα που δηµιουργείται ανάµεσα στους δύο βράχους 

σώζονται δύο άγγελοι. Ο πρώτος που ξεπροβάλλει πίσω από βράχο, γέρνει σε δέηση προς το 

βρέφος και ο άλλος υψώνει τα χέρια ψηλά. 

 Η εικονογραφία της Γέννησης του Χριστού  στηρίζεται στα ευαγγελικά κείµενα 233

(Ματθαίος, β΄: 1- 12. Λουκάς, β΄: 1- 20) και περιλαµβάνει στοιχεία από το Απόκρυφο Ευαγγέλιο 

του Ψευδοµατθαίου (ιγ΄:6, ιγ΄- ιδ΄) και το Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου (κα΄, ιθ΄, κ΄). Στην 

πολυπρόσωπη παράσταση του Αγίου Γεωργίου τα επιµέρους επεισόδια διατάσσονται κυκλικά γύρω 

από την κεντρική µορφή της ανακεκλιµένης Παναγίας µέσα στο σπήλαιο, η οποία αποδίδεται σε 

κοινό παλαιολόγειο τύπο . Τυλιγµένη εξολοκλήρου στο δαµασκηνί µαφόρι που αφήνει ακάλυπτο 234

µόνο το πρόσωπο, συντάσσεται µε τη Θεοτόκο της Περιβλέπτου  αλλά και µε αυτή της µονής 235

Βατοπεδίου (1312) , ενώ όµοια στο κρητικό µνηµείο και στο Βατοπέδι (1312) πτυχώνεται το 236

µαφόρι στο σώµα της. Τον τύπο του Αγίου Γεωργίου προσεγγίζει και η Θεοτόκος από τον Άγιο 

Y47

 Για την εικονογραφία της σκηνής βλ. Millet, Recherches, 93- 169. Shiller, Ikonographie I, 69 κ.ε. RbK I, στηλ. 148- 233

154 (K. Wessel). RbK II, στηλ. 638- 662 (G. Ristow). LCI II, στηλ. 95- 120. Καλοκύρης, Η Γέννησις του Χριστού. 
Ristow, Die Geburt Christi in der fühchristlichen un byzantinish- östkirchlichen kunst,.637 κ.ε. J. Lafontaine- Dosogne, 
Les répresentations de la Nativité du Christ dans l’ art de l’ Orient Chrétien, Miscellanea Codicologica F. Masai Dicata, 
Gant 1979, 11- 21. Τσιγαρίδας, Μονή Λατόµου, 33- 60.

 Για τις παραλλαγές του τύπου βλ. Millet, Recherches, 101 κ.ε. Lafontaine- Dosogne, Ιconography, 209. 234

Τσιγαρίδας, Μονή Λατόµου, 36- 37. Για τον τύπο της καθιστής Θεοτόκου σε ναούς της Κρήτης, βλ. Καλοκύρης, Αι 
βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Κρήτης, 62, υποσ. 2.

 Χατζηδάκης, Μυστράς, εικ. 47.235

 Τσιγαρίδας, Τα ψηφιδωτά και οι βυζαντινές τοιχογραφίες της µονής Βατοπαιδίου, εικ. 201.236



Ιωάνννη στο Γαρύπα Ρεθύµνου (τρίτο τέταρτο 14ου αιώνα) (πιν. ΧΧΙ) , στον Μιχαήλ Αρχάγγελο 237

στο Μοναστηράκι Αµαρίου (τρίτο τέταρτο 14ου αιώνα;)  και πιθανότατα η εξίτηλη µορφή της 238

Παναγίας από την Γέννηση στον Άγιο Πέτρο των Δοµηνικανών στο Ηράκλειο . Η απεικόνιση της 239

Θεοτόκου µέσα στο άνοιγµα του σπηλαίου , και όχι στο πλάτωµα έξω από αυτό , η διαγώνια 240 241

τοποθέτησή της στην παράσταση  και η αποµόνωσή της από το βρέφος της φάτνης, στο οποίο 242

γυρίζει την πλάτη, ενώ, παράλληλα, κοιτάζει το λουτρό του Χριστού , αποτελούν γνωστά 243

εικονογραφικά στοιχεία της παλαιολόγειας ζωγραφικής. Η κιβωτιόσχηµη, συµπαγής από πέτρα 

φάτνη της παράστασης µε το διακριτικό διακοσµητικό µοτίβο επικρατεί στις υστεροβυζαντινές 

συνθέσεις, όπως στους Αγίους Αποστόλους στη Θεσσαλονίκη (1312/1315) . Μέσα στη φάτνη το 244

σπαργανωµένο βρέφος συνοδεύεται από τον βου και τον όνο, τα οποία εικονίζονται ταυτόσηµα 

στον Άγιο Ιωάννη στο Γαρύπα Μυλοποτάµου (τρίτο τέταρτο 14ου αιώνα) , πιθανώς λόγω χρήσης 245

του ίδιου εικονογραφικού αρχετύπου. 
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 Ασπρά- Βαρδαβάκη, Άγιος Ιωάννης Γαρύπα, εικ. 11. Spatharakis, Mylopotamos, εικ. 265.237

 Spatharakis & Essenberg, Amari, εικ. 459.238

 Αδηµοσίευτη παράσταση. Προσωπική παρατήρηση.239

 Αναφέρουµε ενδεικτικά την αντίστοιχη παράσταση στον Άγιο Νικόλαο Ορφανό (Τσιτουρίδου, Ο ζωγραφικός 240

διάκοσµος του Αγίου Νικολάου Ορφανού, πιν. 19), στη Studenica (Ćircović, Κorać & Babić, Studenica, εικ. 103), 
στην Περίβλεπτο  στο Μυστρά (1360/70) (Χατζηδάκης, Μυστράς, εικ. 47).

 Στο πλάτωµα του σπηλαίου εικονίζεται η Θεοτόκος ενδεικτικά στη µονή της Χώρας, βλ. Underwood (επιµ.), The 241

Kariye Djami II, The Mosaics, πιν. 102.

 Το στοιχείο αυτό εφαρµόζεται ήδη πριν από τον 11ο αιώνα, βλ. Τσιγαρίδας, Μονή Λατόµου, 36, υποσ. 5.242

 Εµµανουήλ, Οι τοιχογραφίες του Αγίου Δηµητρίου στο Μακρυχώρι, 52, Ασπρά- Βαρδαβάκη & Εµµανουήλ, 243

Παντάνασσα, 99.  Ο τύπος εφαρµόζεται ήδη από τους µεσοβυζαντινούς χρόνους, βλ. Τσιγαρίδας, Μονή Λατόµου,  
40- 41.

 Ξυγγόπουλος, Η ψηφιδωτή διακόσµησις των Αγίων Αποστόλων, πιν. 11). Ο τύπος υιοθετείται ακόµα στο Βατοπέδι 244

(Τσιγαρίδας, α ψηφιδωτά και οι βυζαντινές τοιχογραφίες της µονής Βατοπαιδίου, εικ. 201), στον Άγιο Νικήτα στο Čučer 
(Millet, Yougoslavie III, εικ. 36.1). Η πέτρινη φάτνη αντικαθιστά την κτιστή µε τούβλα ή καλαθόπλεκτη φάτνη µε τα 
τοξωτά ανοίγµατα που κυριαρχεί στη µεσοβυζαντινή εικονογραφία (Τσιγαρίδας, Μονή Λατόµου, 40, πιν. 52.α,β). Το 
όρυγµα σε συνδυασµό µε το σχήµα της φάτνης που θυµίζει σαρκοφάγο, αποτελούν προεικόνιση του Πάθους και της 
Ταφής του Χριστού, γεγονός που τονίζεται στην Ακολουθία της Πρόθεσης, βλ. Καλοκύρης, Η φάτνη των 
Χριστουγέννων, 49- 50, 59. Επίσης Maguire, Art and Eloquence, 96- 101. 

 Ασπρά- Βαρδαβάκη, Άγιος Ιωάννης Γαρύπα, εικ. 11. Spatharakis, Mylopotamos, εικ. 265.245



 Κάτω και αριστερά εκτυλίσσεται το λουτρό του βρέφους , στον καθιερωµένο στους 246

υστεροβυζαντινούς χρόνους εικονογραφικό τύπο της προετοιµασίας του λουτρού , ο οποίος 247

ιστορείται στη ζωγραφική της Κρήτης ήδη από τον 13ο αιώνα, ίσως και νωρίτερα, µε 

χαρακτηριστική την παράσταση στον Άγιο Νικόλαο των Κυριακοσελίων Αποκορώνου (1230- 1236) 

. Ενδεικτική του κέντρου προέλευσης της εικονογραφίας είναι η πιστή µεταφορά στην 248

εξεταζόµενη τοιχογραφία του τύπου της ψηφιδωτής παράστασης της µονής της Χώρας 

(1315/20) . Χαρακτηριστική είναι η κοινή διάταξη των βασικών µορφών του επεισοδίου, της 249

καθιστής στο βράχο µαίας µε το γυµνό, ξαπλωτό στην αγκαλιά της βρέφος  και της όρθιας 250

Σαλώµης που χύνει το νερό στη λεκάνη, ενώ παράλληλα και στα δύο µνηµεία παραλείπεται ο 

καθιερωµένος στην υστεροβυζαντινή ζωγραφική έλεγχος της θερµοκρασίας του νερού . 251

Στενότερη εικονογραφική οµοιότητα παρουσιάζει µε το λουτρό στο ναό του Αγίου Ανδρέα, 

παρεκκλήσιο της µονής Οδηγήτριας στα νότια του νοµού Ηρακλείου (αρχές 14ου αιώνα) (πιν 

XX) . Η παρόµοια στα δύο µνηµεία εικόνιση των µορφών, της όρθιας Σαλώµης µε τον κόκκινο 252

ιµάτιο που τυλίγεται γύρω από τους µηρούς και της καθιστής µαίας µε το χαρακτηριστικό φακιόλι 

στο κεφάλι και τα µακριά σγουρά µαλλιά, τα ανοιχτά µεγάλα πόδια που τονίζονται µε την 
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 Ο τύπος της προετοιµασίας του Λουτρού απαντά σποραδικά από τον 9ο αιώνα, και µε µεγάλη συχνότητα από τον 246

12ο αιώνα βλ. Τσιγαρίδας, Μονή Λατόµου, 50. Lafontaine- Dosogne, Iconography, 211 κ.ε. Για υστεροβυζαντινά 
παραδείγµατα βλ. Καλοκύρης, Η Γέννησις του Χριστού, 55-56. 
Έχει σηµειωθεί ότι το λουτρό του βρέφους βρίσκει τα εικονογραφικά του πρότυπα στις απεικονίσεις της ύστερης 
αρχαιότητας και πιο συγκεκριµένα στο ελληνιστικό µοτίβο του λουτρού του Διονύσου, βλ. Nordhagen, The Origin 
of the Washing of the Child, 333 κ.ε. Ο E. Kitzinger, συµπληρώνει τη θεωρία, υπογραµµίζοντας ότι το ελληνιστικό 
µοτίβο του λουτρού εισήχθη νωρίς στην αυτοκρατορική και χριστιανική εικονογραφία και µεταφέρθηκε µέσα από 
απεικονίσεις της Παλαιάς Διαθήκης στο θεµατολόγιο της Καινής Διαθήκης, δίνοντας το παράδειγµα του λουτρού 
του Ισµαέλ στον ψηφιδωτό διάκοσµο του Αγίου Μάρκου της Βενετίας, βλ. Kitzinger, Hellenistic Heritage, 102 κ.ε., 
εικ. 3.  Για εκτενή βιβλιογραφία επί του θέµατος βλ. Hadermann- Misguish, Kurbinovo, 113, υποσ. 289 και 
Τσιγαρίδας, Μονή Λατόµου, υποσ. 115.  

 Ο τύπος της προετοιµασίας του λουτρού απαντά ήδη από την παλαιοχριστιανική εποχή, όπως γίνεται ευδιάκριτο 247

από ύφασµα του 5ου αιώνα από την Αντινόη, τώρα στο Μουσείο του Λούβρου, όπου εικονίζεται η προετοιµασία του 
λουτρού του Διονύσου µε τη θεραπαινίδα να µην δοκιµάζει τη θερµοκρασία του νερού, βλ. Kitzinger, Hellenistic 
Heritage, εικ. 4. Παράλληλα, η εικόνιση του βρέφους γυµνού αποτελεί εικονογραφικό στοιχείο γνωστό από την 
αρχαιότητα που αποδίδεται σε σαρκοφάγο από το Μουσείο του Καπιτωλίου στη Ρώµη µε θέµα την Γέννηση του 
Διονύσου, βλ. Weitzmann, Castelseprio, εικ. 48.

 Μπορµπουδάκης, Ο ναός του Αγίου Νικολάου στα Κυριακοσέλια, εικ. 6.248

 Underwood (επιµ.), The Kariye Djami II, The Mosaics, πιν. 102. Βλ. ακόµη το χειρόγραφο Par. Gr. 54 (Omont, 249

Miniatures des plus anciens manuscripts, I,2, πιν. XCII), την αµφιπρόσωπη εικόνα από τη συλλογή του 
Οικουµενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως (Βyzantium, Faith and Power, λήµµα αρ. 90). 

 Το ξαπλωµένο στην αγκαλιά της µαίας βρέφος απαντά τη σκηνή της Γέννησης στο Arilje (Millet & Frolow, 250

Yougoslavie II, πιν. 71.3) και στο Gradac (Millet, Yougoslavie ΙΙ, πιν. 53.1). Για το καθιστό βρέφος βλ. ενδεικτικά τις 
παραστάσεις της Γέννησης στη Σοπότσανη (Millet, Yougoslavie II, πιν. 8. 2), στον Άγιο Νικόλαο Ορφανό 
(Τσιτουρίδου, Ο ζωγραφικός διάκοσµος του Αγίου Νικολάου Ορφανού, πιν. 19), στους Άγιους Απόστολους 
Θεσσαλονίκης (1312/15) (Ξυγγόπουλος, Η ψηφιδωτή διακόσµησις των Αγίων Αποστόλων, πιν. 11).

 Η λεπτοµέρεια αυτή απαντά από τα µέσα του 12ου αιώνα, βλ. Τσιγαρίδας, Μονή Λατόµου, υποσ. 116. Σωτηρίου, 251

Τοιχογραφίαι Ταξιαρχών Δεσφίνης, 180.

 Αδηµοσίευτη παράσταση. Προσωπική παρατήρηση.252



τριγωνική πτύχωση του υφάσµατος, το ξαπλωµένο στην αγκαλιά της βρέφος γυµνό πάνω σε 

ύφασµα, υποδηλώνει τη χρήση κοινού εικονογραφικού προτύπου. Σχεδόν ταυτόσηµη αποδίδεται η 

µαία στο ναό του Μιχαήλ Αρχαγγέλου στο Μοναστηράκι Αµαρίου, λόγω της χρήσης κοινού 

εικονογραφικού προτύπου, αν και στο ναό του Αµαρίου είναι νέα σε ηλικία . Παράλληλα, ο 253

τύπος είχε ευρεία διάδοση σε ναούς της επαρχίας της Πεδιάδος που χρονολογούνται στα µέσα και 

στο δεύτερο µισό του 14ου αιώνα, καθώς υιοθετείται στο καθολικό της µονής Καρδιώτισσας στην 

Κερά Πεδιάδος (µέσα 14ου αιώνα) (εικ. 56). , στο ναό της Αγίας Πελαγίας Βιάννου (1360) , 254 255

στην εξίτηλη παράσταση στον Άγιο Αντώνιο Αβδού (περί τα µέσα του 14ου αιώνα)  και στον Άγιο 256

Ιωάννη στην Επισκοπή Πεδιάδος (τέλος 14ου αιώνα) . Στις προαναφερθείσες παραστάσεις κοινά 257

στοιχεία αποτελούν η στάση της µαίας, η οποία πανοµοιότυπα φέρει το ξαπλωτό στην αγκαλιά της 

βρέφος, ενώ ταυτόχρονα παραλείπεται ο έλεγχος της θερµοκρασίας του νερού.  

 Οι τρεις, ίσως και τέσσερις, υµνούντες άγγελοι, που µε δυσκολία διακρίνονται στο επάνω 

µέρος της τοιχογραφίας, είναι χωρισµένοι σε δύο οµάδες σύµφωνα µε παλαιολόγεια 

υποδείγµατα . Ένας άγγελος δεξιά απευθύνεται στους τρεις βοσκούς , στο µουσικό , στο 258 259 260

γέρο  και στο νεαρό βοσκό. Ο τελευταίος µε τον κοντό χιτωνίσκο, το πλατύγυρο καπέλο, τη 261

βακτηρία και τα νότα στραµµένα στο θεατή επαναλαµβάνεται πανοµοιότυπος στο παρεκκλήσιο του 
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 Spatharakis & Essenberg, Amari, εικ. 459.253

 Μα. Μπορµπουδάκη, Μονή Καρδιώτισσας, 234.254

 Θεοχαροπούλου, Διάκοσµος Βιάννου, εικ. 20255

 Αδηµοσίευτη παράσταση. Προσωπική παρατήρηση.256

 Θεοχαροπούλου, Επισκοπή Πεδιάδος, 160- 161. 257

 Βλ. ενδεικτικά την παράσταση στη µονή της Χώρας, Underwood (επιµ.), The Kariye Djami II, πιν. 166. 258

 Η απεικόνιση των τριών βοσκών, που εκπροσωπούν τις τρεις ηλικίες του ανθρώπου (Schiller, Iconographie I, 77, 259

σηµ. 87) συναντάται σε µεταεικονοµαχικά παραδείγµατα (Lafontaine- Dosogne, Iconography, 210- 211). 
Παριστάνονται συχνά στους υστεροβυζαντινούς χρόνους και εντοπίζονται, ενδεικτικά, στην τοιχογραφία της 
Γέννησης στον ναό του Αγίου Νικήτα στο Čučer (Millet & Frolow, Yougoslavie III, πιν. 36.1), του Arilje (Millet & 
Frolow, Yougoslavie II, πιν. 71.3), της Περιβλέπτου (Χατζηδάκης, Μυστράς, εικ. 47). Για περισσότερα 
παραδείγµατα βλ. Καλοκύρης , Η Γέννησις του Χριστού, 45. 

 Ο µουσικός βοσκός µε τον αυλό είναι γνωστός στην εικονογραφία από τον 12ο αιώνα (Τσιγαρίδας, Μονή Λατόµου, 260

56). Γενικά για το µουσικό βοσκό βλ. Millet, Recherches, 114, 118. Για υστεροβυζαντινά παραδείγµατα βλ. ενδεικτικά 
το µουσικό βοσκό στην εκκλησία της Παναγίας στη  Studenica (Ćircović, Κorać & Babić, Studenica, εικ. 103) και στον 
Άγιο Νικόλαο Ορφανό (Τσιτουρίδου, Ο ζωγραφικός διάκοσµος του Αγίου Νικολάου Ορφανού, 28, πιν. 19). Αντίθετα, 
επικρατέστερη είναι η µορφή του µουσικού βοσκού που καθιστός παίζει τη φλογέρα του, όπως στις αντίστοιχες 
παραστάσεις της Περιβλέπτου και της Παντάνασσας στο Μυστρά (Ασπρά- Βαρδαβάκη & Εµµανουήλ, Παντάνασσα, 
εικ. 137, 138.

 Ο γέρος βοσκός µε τα άσπρα µαλλιά, τη µηλωτή και τη βακτηρία, δηµοφιλής στη µεσοβυζαντινή εικονογραφία 261

της Γέννησης (Τσιγαρίδας, Μονή Λατόµου, 57, υποσ. 172. Weitzmann, Castelseprio, 58) απαντά µε ιδιαίτερη 
συχνότητα κατά την υστεροβυζαντινή εποχή, όπως στη σκηνή της Studenica (Millet & Frolow, Yougoslavie III, πιν. 
62.2) και του Αγίου Νικήτα στο Čučer (Ό.π., πιν. 36.1).



Αγίου Ανδρέα στη µονή Οδηγήτριας (πιν. XX) , µόνο που εκεί συνοµιλεί µε τον Ιωσήφ, 262

βεβαιώνοντας για το κοινό αρχέτυπο της παράστασης και πιθανώς για τη χρήση του ίδιου ακριβώς 

σχεδίου . Ταυτόσηµη επίσης είναι η µορφή του νεαρού ποιµένα στο ναό του Μιχαήλ Αρχαγγέλου 263

στο Μοναστηράκι Αµαρίου  και στο ναό του Αγίου Γεωργίου του Καβουσιώτη κοντά στην 264

Κριτσά Μεραµπέλου (αρχές 14ου αιώνα) , αποδεικνύοντας τη χρήση του ίδιου εικονογραφικού 265

προτύπου σε τέσσερις ναούς της κρητικής υπαίθρου που βρίσκονται σε µακρινή απόσταση µεταξύ 

τους. Ο τύπος επανευρίσκεται επίσης στην Αγία Πελαγία Βιάννου (1360) . Στην κρητική 266

εικονογραφία προσφιλέστερη είναι η απεικόνιση ενός µόνο βοσκού στη σκηνή της Γέννησης, όπως 

του καθιστού µουσικού βοσκού στον Άγιο Ιωάννη στους Λάκκους Λασιθίου του 1348 . 267

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σύµπλεγµα του Ιωσήφ µε τον ποιµένα . Η 268

απεικόνιση του καθιστού στο έδαφος Ιωσήφ σε στάση οκλαδόν είναι άγνωστη στα έως σήµερα 

γνωστά και δηµοσιευµένα παραδείγµατα, υιοθετείται, ωστόσο, στη σκηνή της Γέννησης στον Άγιο 

Ιωάννη στο Κάτω Βαλσαµόνερο (τέλος 14ου αιώνα) , στοιχείο που υποδεικνύει κοινό πρότυπο 269

ανάµεσα στα δύο κρητικά µνηµεία. Σπάνια, επίσης, είναι η απεικόνιση του βοσκού µε τη µορφή 

µικρού παιδιού, που συνδέεται µε τις ανανεωτικές τάσεις της παλαιολόγειας ζωγραφικής, όπου τα 
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 Αδηµοσίευτη παράσταση. Προσωπική παρατήρηση.262

 Έως σήµερα δεν έχουν βρεθεί σχέδια εργασίας ή ανθίβολα που να χρονολογούνται στον 14ο αιώνα, αν και λίγο 263

αργότερα στη διαθήκη του Άγγελου Ακοτάντου γίνεται λόγος για “τσεσενιάσµατα”, τα οποία ο ζωγράφος κληροδοτεί 
στον γιο του ή στον αδερφό του. Για το θέµα των εικονογραφικών οδηγών, των σχεδίων εργασίας των ζωγράφων και 
των ανθιβόλων βλ. Βασιλάκη, Από τους εικονογραφικούς οδηγούς στα σχέδια εργασίας, 34 κ.ε. Βασιλάκη, Από τον 
“ανώνυµο” Βυζαντινό καλλιτέχνη, 164, 195. Εκ Χιονιάδων…σπουδές και ανθίβολα. 130 έργα από τη συλλογή της 
οικογένειας Γιαννούλη, Βόλος 2004, 15.

 Spatharakis & Essenberg, Amari, εικ. 459.264

 Αδηµοσίευτη παράσταση. Προσωπική παρατήρηση. Για το ναό βλ. Μπορµπουδάκης, Παναγιά Κερά, εικ. 60- 61. 265

Μοσχόβη, Περιοχή Αγίου Νικολάου, 178.

 Θεοχαροπούλου, Διάκοσµος Βιάννου, 303, εικ. 20266

 Gerola, Τοπογραφικός κατάλογος των τοιχογραφηµένων εκκλησιών της Κρήτης, νο. 571. Μπορµπουδάκης, 267

Μεσαιωνικά Μνηµεία Κρήτης 1968, 439- 440. Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantinisches Kreta, 436- 438. 
Spatharakis, Dated Wall Paintings, εικ. 85. 

 Ξυγγόπουλος, Η ψηφιδωτή διακόσµησις των Αγίων Αποστόλων, 12, όπου δίδεται µία εκδοχή για την καταγωγή 268

του συµπλέγµατος Ιωσήφ και ποιµένα. Διαφορετικές ερµηνείες έχουν δοθεί για την εποχή εµφάνισης του 
συµπλέγµατος. Ο Ξυγγόπουλος υποστηρίζει ότι πρωτοεµφανίζεται την εποχή των Παλαιολόγων, άποψη που 
συµµερίζεται και η Μουρίκη (Μουρίκη, Οι τοιχογραφίες του Αγίου Νικολάου στην Πλάτσα, 38). Άλλοι ερευνητές 
θεωρούν ότι ο τύπος καθιερώνεται νωρίτερα, βλ. Σωτηρίου, Τοιχογραφίαι Ταξιαρχών Δεσφίνης, 181 κ.ε. και 
Τσιγαρίδας, Αγία Φωτεινή Φωτίδας, 161. Το θέµα αυτό που εικονογραφεί το ευαγγελικό χωρίο της επιστροφής των 
ποιµένων στη Βηθλεέµ απαντά σε πληθώρα µνηµείων της εποχής των Παλαιολόγων, βλ. το σύµπλεγµα του Ιωσήφ 
µε τον ποιµένα στο Πρωτάτο (Millet, Athos, πιν.10. 2), στον Άγιο Νικήτα κοντά στο Čučer (Millet & Frolow, 
Yougoslavie III, πιν. 36. 1), στους Αγίους Αποστόλους Θεσσαλονίκης (Ξυγγόπουλος, Η ψηφιδωτή διακόσµησις των 
Αγίων Αποστόλων, πιν. 11). Παράλληλα, την ίδια εποχή εικονίζεται και ο τύπος του µοναχικού Ιωσήφ, όπως 
ενδεικτικά στον Άγιο Νικόλαο Ορφανό (Τσιτουρίδου, Ο ζωγραφικός διάκοσµος του Αγίου Νικολάου Ορφανού, πιν. 
19. ), γνωστός από την παλαιοχριστιανική εποχή. Για την καταγωγή της στάσης του Ιωσήφ και το συσχετισµό µε 
τον Ηρακλή του Λυσσίπου βλ. Maguire, Depiction of Sorrow, 138.

 Spahtarakis, Rethymnon Province, εικ. 137.269



γραφικά θέµατα των µικρών παιδιών αντλούνται από το θεµατολόγιο της ελληνορωµαϊκής 

τέχνης . Η µορφή του µικρού βοσκού επαναλαµβάνεται όµοια στο ναό του Αγίου Ιωάννη στο 270

Γαρύπα (τρίτο τέταρτο 14ου αιώνα) (πιν. XXI) , υποδηλώνοντας τη χρήση κοινού 271

εικονογραφικού προτύπου, µε τη διαφορά ότι στο ρεθυµνιώτικο µνηµείο προστίθεται ένας γέρος 

βοσκός. Στη ζωγραφική της Κρήτης οι ανανεωτικές τάσεις στην εικονογραφία της Γέννησης 

υιοθετούνται, επίσης, στο παρεκκλήσιο του Αγίου Ανδρέα στη µονή Οδηγήτριας (αρχές 14ου 

αιώνα)  όπου απεικονίζεται το σπάνιο στοιχείο της πάλης των δύο µικρών βοσκών (πιν. XX). 272

 Στο επεισόδιο µε τους έφιππους µάγους  που αποτελεί την εικαστική απόδοση του 273

ταξιδιού στη Βηθλεέµ υιοθετούνται τύποι του 14ου αιώνα . Η τοποθέτησή των µάγων µέσα σε 274

σπήλαιο που παραπέµπει στο σπήλαιο της Γέννησης, η έντονη κίνηση του δεύτερου µάγου που 

δείχνει το αστέρι της Βηθλεέµ, ο σύνδεσµος των µάγων που συνοµιλούν µεταξύ τους, ο 

ανεµιζόµενος χιτώνας του πρώτου µάγου, ο έντονος καλπασµός των αλόγων, αποτελούν κοινό τόπο 

στις παλαιολόγειες συνθέσεις, µε πλησιέστερα παραδείγµατα τις τοιχογραφίες της Περιβλεπτου  275

και της Οδηγήτριας στο Μυστρά (1311/1322) . Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει η ενδυµασία του 276

πρώτου µάγου που παραπέµπει πιθανότατα σε βασιλική- στρατιωτική στολή (ίσως δυτικού τύπου), 

αφού φορά κορόνα στο κεφάλι , που οµοιάζει µε εκείνη του µάγου από το παρεκκλήσιο του Αγίου 277

Ανδρέα της µονής Οδηγήτριας στο Ηράκλειο (πιν. XX) . Ιδιαίτερος είναι και ο κωνικός πίλος στο 278

κεφάλι του δεύτερου µάγου, αντίστοιχο του οποίου συναντάµε σε στρατιωτική µορφή από 
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 Για εκτενείς αναφορές στην απεικόνιση των γραφικών θεµάτων των παιδιών σε τοιχογραφίες στο Μυστρά βλ. 270

Mouriki, Revival themes, 463 κ.ε.

 Ασπρά- Βαρδαβάκη, Άγιος Ιωάννης Γαρύπα, εικ. 11. Spatharakis, Mylopotamos, εικ. 265.271

 Αδηµοσίευτη παράσταση. Προσωπική παρατήρηση.272

 Για τους έφιππους µάγους βλ. Millet, Recherches, 154. Τσιγαρίδας, Μονή  Λατόµου, 42, υποσ. 48. Lafontaine- 273

Dosogne, Iconography, 214- 218. Ν. Χατζηδάκη, Εικόνα Προσκύνησης, 716, υποσ. 5, 6. Ασπρά- Βαρδαβάκη & 
Εµµανουήλ, Παντάνασσα, 99). Για παραδείγµατα έφιππων µάγων σε ναούς της Κρήτης, βλ. Καλοκύρης, Αι 
βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Κρήτης, 63, υποσ. 3.

 Άγιοι Απόστολοι Θεσσαλονίκης (Ξυγγόπουλος, Η ψηφιδωτή διακόσµησις των Αγίων Αποστόλων, πιν. 11), Άγιος 274

Νικόλαος Ορφανός (Τσιτουρίδου, Ο ζωγραφικός διάκοσµος του Αγίου Νικολάου Ορφανού, πιν. 19), Οδηγήτρια 
(Millet, Mistra I2, πιν. 95.8) Περίβλεπτος του Μυστρά (Millet, Mistra I2, πιν. 118.1η) εικόνα Τ. 177 του Βυζαντινού 
(Αχειµάστου-Ποταµιάνου, Εικόνες Βυζαντινού Μουσείο, 61, αριθ. 15). Για παραδείγµατα κρητικών µνηµείων, βλ. 
Καλοκύρης, Αι βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Κρήτης, 63, υποσηµ. 3. Οι Μάγοι εµφανίζονται κατά σειρά ηλικίας, 
πρώτα ο νέος, έπειτα ο µεσήλικας και τελευταίος ο γέρος, σειρά που διαφέρει σε κάθε µνηµείο (Lafontaine- 
Dosogne, Ιconography, 218). Στη Γέννηση του Αγίου Γεωργίου προπορεύεται ο νέος Μάγος, ακολουθεί ο 
µεσήλικας, ενώ τελευταίος έρχεται ο γέρος. Ο Καλοκύρης θεωρεί ότι οι τρεις Μάγοι συµβολίζουν τις τρεις ηλικίες 
του ανθρώπου (Καλοκύρης, Η Γέννησις, 50-51).

 Millet, Mistra I2, πιν. 118.1. Αχειµάστου- Ποταµιάνου, Μυστράς, εικ. 61.275

 Millet, Mistra I2, πιν. 95.8. Αχειµάστου- Ποταµιάνου, Μυστράς, εικ. 39.276

 Για την ενδυµασία των τριών Μάγων βλ. Ν. Χατζηδάκη, Εικόνα Προσκύνησης, 716.277

 Αδηµοσίευτη παράσταση. Προσωπική παρατήρηση.278



χειρόγραφο της Οκτατεύχου της µονή Βατοπεδίου, που χρονολογείται στον 13ο αιώνα , όπως και 279

σε µορφή από το δυτικής τέχνης χειρόγραφο της Καινής Διαθήκης του 13ου αιώνα (Vat. Chigi A. IV. 

74, fol. 124v) .  280

 Τέλος, η απόδοση του βραχώδους τοπίου µε την απεικόνιση των δύο σπηλαίων µέσα από τα 

οποία προβάλλει η ανακεκλιµένη Θεοτόκος στο πρώτο και οι έφιπποι µάγοι στο δεύτερο, αποτελεί 

κοινό τόπο µε την αντίστοιχη παράσταση στην Περίβλεπτο του Μυστρά (1360- 1370) . Η 281

απεικόνιση του ταξιδιού των µάγων µέσα σε σπήλαιο που προφανώς παραπέµπει στο σπήλαιο της 

Γέννησης δεν είναι διαδεδοµένη, απ’ όσο τουλάχιστον γνωρίζω, στη ζωγραφική της Κρήτης. 

 Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η πολυπρόσωπη σκηνή της Γέννησης στον Άγιο 

Γεώργιο στους Αποστόλους ακολουθεί παλαιολόγειους εικονογραφικούς τύπους όπως 

αποτυπώνονται κυρίως στην αντίστοιχη παράσταση στη µονή Βατοπεδίου και στην Περίβλεπτο 

στο Μυστρά. Επιµέρους στοιχεία της εικονογραφίας, κυρίως το λουτρό του βρέφους και ο βοσκός 

µε την πλάτη γυρισµένη στο θεατή, αποδίδονται ταυτόσηµα στην Γέννηση στο ναό του Αγίου 

Ανδρέα µονής Οδηγήτριας, στον Άγιο Ιωάννη στον Γαρύπα Ρεθύµνου και στον Μιχαήλ Αρχάγγελο 

στο Μοναστηράκι Αµαρίου, υποδεικνύοντας τη χρήση κοινού εικονογραφικού προτύπου µε την 

εξεταζόµενη τοιχογραφία. 

!
Η Υπαπαντή (εικ. 11) 

 Ολοκληρωτικά κατεστραµµένο είναι το ανώτερο τµήµα της παράστασης. Αρκετές 

απολεπίσεις στη ζωγραφική επιφάνεια παρουσιάζουν τα πρόσωπα και το δεξί µέρος της 

παράστασης. Στο κέντρο αποδίδεται ψηλό φράγµα πρεσβυτερίου µε βηµόθυρα που χωρίζει τους 

συµµετέχοντες στο επεισόδιο σε δύο οµίλους. Στα δεξιά ο Συµεών ο Θεοδόχος είναι έτοιµος να 

επιστρέψει στη Θεοτόκο το θείο βρέφος ξαπλωµένο στα καλυµµένα µε το ιµάτιο χέρια του. Πίσω 

του στέκει η γηραιά προφήτισσα Άννα και απέναντί του η Θεοτόκος, που τείνει µε τη σειρά της τα 

καλυµµένα µε το µαφόριο χέρια της για να παραλάβει το µικρό Ιησού. Η Θεοτόκος ακολουθείται 

από τον Ιωσήφ που προσέρχεται κρατώντας δύο περιστέρια για να τα προσφέρει στο ναό. Το 

αρχιτεκτονικό βάθος της σύνθεσης µε τα ψηλά κοκκινωπά κτίρια διακρίνεται µε δυσκολία. 

Y53

 Πρόκειται για χειρόγραφο της Οκτατεύχου, κώδικας 602, φ 137α, όπου παριστάνεται η αποστολή κατασκόπων 279

στη Χαναάν από τον Μωυσή, βλ. Εικονογραφηµένα χειρόγραφα, Δ΄, εικ. 64. 

 Luba, Acts illustration, εικ. 48.280

 Millet, Mistras I2, πιν. 118.1- 118.2.281



 Η Υπαπαντή  που συµπίπτει µε την πάροδο σαράντα ηµερών από τη Γέννηση του 282

Χριστού, βασίζεται εικονογραφικά στο κείµενο του ευαγγελιστή Λουκά (β΄: 22- 40). Στη σκηνή 

συµµετέχουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στο Ευαγγέλιο, δηλ. ο Συµεών ο Θεοδόχος, η 

προφήτιδα Άννα, η Θεοτόκος και ο Ιωσήφ, σε διαφορετική κάθε φορά διάταξη ανάλογα µε τον 

εικονογραφικό τύπο της παράστασης. Στο ναΐσκο του Αγίου Γεωργίου αναπτύσσεται ο λεγόµενος 

συµµετρικός τύπος ˙ ο Συµεών κρατά στα χέρια του το θείο βρέφος και εκατέρωθέν 283

αναπτύσσονται συµµετρικά τα πρόσωπα της ευαγγελικής αφήγησης, η Θεοτόκος και ο Ιωσήφ 

αριστερά, η προφήτιδα Άννα δεξιά. Η διάταξη αυτή απαντά από τον 12ο αιώνα σε µεσοβυζαντινές 

µικρογραφίες και τοιχογραφίες  και επικρατεί στην εικονογραφία του β µισού του 14ου αιώνα . 284 285

 Στην Κρήτη ο τύπος απαντά ήδη από τα τέλη του 12ου αιώνα καθώς στην τοιχογραφία στον 

Άγιο Γεώργιο Βαθειακό Αµαρίου (τέλη 12ου αιώνα) ,  παριστάνεται, δε, σε πλήθος 286

υστεροβυζαντινών µνηµείων όπως στο Χριστό στους Κασάνους (14ος αιώνας) , στον Άγιο 287

Ιωάννη στον Τραχινιάκο Καντάνου (1328/9) , στον Άγιο Γεώργιο Φρες Κυδωνίας (14ος 288

αιώνας) , στην Παναγία στο Φρες (Κούκου) Κυδωνίας , στο Σκλαβεροχώρι (τέλος 14ου αιώνα) 289 290

και στα Καπετανιανά (1401/2) , στον Άγιο Ισίδωρο στα Τσενελιανά Σελίνου (1420- 1)  κ.α. 291 292

Ωστόσο, ο τύπος δεν επιβιώνει ούτε στις µεταγενέστερες επιτοίχιες παραστάσεις του 15ου αιώνα, 

ούτε στις κρητικές φορητές εικόνες. Σε αυτές επιλέγεται ένα διαφορετικό εικονογραφικό σχήµα µε 

τον Ιωσήφ, την προφήτιδα Άννα και την Παναγία στα αριστερά και τον Συµεών µε τον Χριστό στην 

αγκαλιά του στα δεξιά. Ο τύπος αυτός που ιστορείται στο ναό του Αγίου Γεωργίου στην Απάνω 
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 Για την εικονογραφία της σκηνής βλ. Ξυγγόπουλος, Υπαπαντή, 328- 339. RbK I, στ. 1134- 1146 (Κ. Wessel). 282

Maguire, The Iconography of Symeon, 261 κ.ε. Shorr, The Iconographic Development of the Presentation, εικ. 24.

 Πρόκειται για τον τύπο Ε σύµφωνα µε την κατάταξη του Ξυγγόπουλου, βλ. Ξυγγόπουλος, Υπαπαντή, 332 κ.ε., εικ. 283

8-9.

 Ο τύπος απαντά ενδεικτικά στην Όµορφη Εκκλησιά της Αίγινας βλ. Σωτηρίου, Η Όµορφη Εκκλησιά Αιγίνης, 258. 284
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Μυστρά (Millet, Mistra I2, πιν. 117.1), κ.α. Για συγκεντρωµένα παραδείγµατα του τύπου βλ. Αρχοντόπουλος, Ο ναός 
της Αγίας Αικατερίνης στην πόλη της Ρόδου, 92, σηµ. 162.

 Βολανάκης, Ο ναός του Αγίου Γεωργίου στο Βαθειακό Αµαρίου, 82.286

 Μυλοποταµιτάκη, Τοιχογραφίες Χριστού Κασάνων, 298.287

 Λασσιθιωτάκης, Εκκλησίες Δυτικής Κρήτης (1970), 202- 203, εικ. 280.288

 Ό.π., 472, εικ. 121.289

 Ό.π., 475, εικ. 128.290

 Μπορµπουδάκης, Παρατηρήσεις στη ζωγραφική του Σκλαβεροχωρίου, 379.291

 Borboudakis, Gallas & Wessel Byzantinisches Kreta, εικ. 167.292



Σύµη Βιάννου (αρχές 15ου αιώνα)  επαναλαµβάνεται συστηµατικά στις µεταβυζαντινές κρητικές 293

εικόνες, όπως σε αυτή της Πάτµου του 15ου αιώνα . 294

 Από τα τέλη του 11ου αιώνα η Άννα κρατά ειλητάριο µε την επιγραφή “τοῦτο τό βρέφος 

οὐρανόν καί γῆν ἐστερέωσεν” , στοιχείο που πιθανότατα παραλείπεται από τη σύνθεση, αν και 295

λόγω φθοράς δεν µπορούµε να συνάγουµε ασφαλή συµπεράσµατα. Δυσδιάκριτη είναι, ακόµη, η 

µορφή του Χριστού, η στάση του οποίου θυµίζει συνήθως τον εικονογραφικό τύπο του 

Αναπεσόντα . 296

!
Η Βάπτιση (πιν. IV, εικ. 12, 48) 

 Η σκηνή διατηρείται σε καλή κατάσταση, εκτός από µικρές φθορές στο πάνω και δεξιό 

τµήµα της παράστασης, όπου έχει καταστραφεί µέρος του ουρανού, της δέσµης του φωτός και της 

δεξιάς βραχώδους επιφάνειας. Απολεπίσεις διακρίνονται στον τρίτο άγγελο και στο πρόσωπο του 

µεσαίου. Στο κεντρικό άξονα της σύνθεσης εικονίζεται ο Ιησούς που στέκει µετωπικός στη µέση 

του Ιορδάνη, στρέφοντας ελαφρά το σώµα προς τα αριστερά. Ευλογεί µε το δεξί χέρι ενώ το 

αριστερό βρίσκεται παράλληλα µε το σώµα του. Φορά κοντό λευκό περίζωµα. Δέσµη φωτός 

ανοικτού κυανού χρώµατος κατευθύνεται από το άγιο Πνεύµα- Περιστερά στο φωτοστέφανο του 

Χριστού, εξαίροντας τη θέση του στην παράσταση. Σε µεγαλύτερη από το Ιησού κλίµακα 

αποδίδεται η µορφή του Προδρόµου που συνοδεύεται από την επιγραφή ΙΩ(ΑΝΝΗC). 

Τοποθετηµένος καθώς είναι σε υψηλότερο επίπεδο στην αριστερή κόκκινου χρώµατος βραχώδη 

όχθη του Ιορδάνη, σκύβει µε έντονη κίνηση και βαπτίζει τον Ιησού, τοποθετώντας το δεξί του χέρι 

πάνω στο κεφάλι του Θεανθρώπου. Φορά ωχροκάστανο χιτώνα και σκούρο γκρι ιµάτιο που 

καλύπτει τους γλουτούς αφήνοντας ελεύθερο το δεξιό ώµο και την πλάτη. Στα πόδια του Ιωάννη 

απεικονίζεται αχνά το δέντρο και στέλεχος αξίνας. Στην απέναντι όχθη τρεις άγγελοι, 

τοποθετηµένοι σε κατακόρυφο άξονα, προσκλίνουν προς το Ιησού γυρισµένοι ελαφρά. Φορούν 

κόκκινα ενδύµατα οι δύο ακριανοί και σε ανοικτό κυανό ο µεσαίος άγγελος και φέρουν γκρι λέντια 

στα χέρια.  

 Στις όχθες του ποταµού εικονίζονται τρία µικρά παιδιά που φορούν λευκό περίζωµα: το 

πρώτο είναι όρθιο και µε την πλάτη στραµµένη στο θεατή. Φαίνεται σαν να παραπατάει, ενώ 

παράλληλα ακουµπά µε το αριστερό του χέρι το κεφάλι και υψώνει το δεξί. Τα άλλα δύο παιδιά 
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 Χατζηδάκης, Εικόνες της Πάτµου, αρ. 26.294

 Ερµηνεία, 87, 274. 295

 Μπαλτογιάννη, Εικόνες- Μήτηρ Θεού, 17 κ.ε.296



είναι σκυµµένα στην όχθη του Ιορδάνη, και βυθίζουν το ένα τους χέρι µέσα στο νερό. Ψάρια, 

τέσσερα από τα οποία σχηµατίζουν σταυρό στα δεξιά και θαλάσσια τέρατα µε κεφάλια σκύλων 

κολυµπούν στα κυµατιστά, κυανού χρώµατος, νερά του ποταµού, όπου εικονίζεται ακόµη ο 

Ιορδάνης, µε τη µορφή ώριµου και µε µεγάλη κοιλιά ηµίγυµνου άνδρα. Ο Ιορδάνης, ο οποίος 

κάθεται στα αριστερά µε τα πόδια σταυρωµένα, φορά λευκό περίζωµα και φέρει στο κεφάλι 

πλατύγυρο καπέλο, υψώνει το αριστερό χέρι και µε το δεξί κρατά αναποδογυρισµένη κανάτα 

κυανού χρώµατος µε τρεχούµενο νερό. Στα νερά του ποταµού εικονίζεται, επίσης, η 

προσωποποίηση της θάλασσας µε τη µορφή γυµνού ερωτιδέα µε µακριά και σγουρά µαλλιά, η 

οποία ιππεύει δύο ψάρια.  

 Η εικονογραφία της Βάπτισης , που βασίζεται στα ευαγγελικά κείµενα (Ματθαίος, γ΄: 3- 297

17. Μάρκος, ά: 9- 11. Λουκάς, γ΄: 21- 22. Ιωάννης, α΄: 29- 34), τα οποία αναφέρονται συνοπτικά 

στο γεγονός , αλλά και σε κείµενα λειτουργικού χαρακτήρα (Ψαλµοί ΟΖ΄: 17, ΡΓ΄: 3-5), 298

διατηρήθηκε χωρίς µεγάλες αλλαγές από την παλαιοχριστιανική έως και την υστεροβυζαντινή 

περίοδο . Την εποχή αυτή η σκηνή εµπλουτίζεται µε δευτερεύοντα επεισόδια, τα οποία 299

συνδέονται µε το κεντρικό θέµα και διατάσσονται γύρω από αυτό, µε χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα τη Γέννηση στο ναό του Πρωτάτου (1290 περίπου) , στην Παλιά Μητρόπολη στη 300

Βέροια (1310/20) , στην Οδηγήτρια (1311/22)  και στην Περίβλεπτο στο Μυστρά (1360/70) , 301 302 303

ή σε µνηµεία που συνδέονται µε την τέχνη στο Μυστρά . 304

 Στη σύνθεση του Αγίου Γεωργίου εφαρµόζονται κοινοί εικονογραφικοί τύποι της 

παλαιολόγειας ζωγραφικής. Ο Χριστός αποδίδεται σχεδόν µετωπικός µε ελαφρά στροφή του 
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 Για την εικονογραφία της Βάπτισης, βλ. Millet, Recherches, 170- 215. De Jerphanion, Épiphanie et théophanie, 297

165- 188. Ristow, Die Taufe Christi in Jordan. του ιδίου, Die Taufe Christi. Reau, Iconographie II, 2, 295- 304, 
Schiller, Iconography I, 127 κ.ε. Demus, Norman Sicily, 269. Hadermann- Misguich, Kurbinovo, 123- 130, 
Μουρίκη, Tα ψηφιδωτά της Νέας Μονής, 134 κ.ε. Walter, Baptism in christian Iconography, 9- 12. Κατσαρός, Η 
παράσταση της Βάπτισης, 176- 179.

 Η Μουρίκη αναφέρει ότι κάποια στοιχεία της εικονογραφίας της Βάπτισης, όπως οι Άγγελοι και ο Ιορδάνης, δεν 298

αναφέρονται στις περικοπές των ευαγγελίων, αλλά σε κείµενα λειτουργικού χαρακτήρα όπως οι Ψαλµοί Βλ. 
Μουρίκη, Tα ψηφιδωτά της Νέας Μονής, 134.

 Ασπρά- Βαρδαβάκη & Εµµανουήλ, Παντάνασσα, 108, υποσ. 70- 71.299

 Τσιγαρίδας, Μανουήλ Πανσέληνος, εικ. 6- 10. 300

 Παπαζώτος, Βέροια, εικ. 14301

 Millet, Mistra I2, πιν. 94.2. Eτζέογλου, Βροντόχιον, πιν. 11.302

 Millet, Mistra I2, πιν. 118.3303

 Ασπρά- Βαρδαβάκη & Εµµανουήλ, Παντάνασσα, 108 µε εκτενή βιβλιογραφία.304



σώµατος προς τα αριστερά και όχι σε στάση βηµατισµού , ενώ παράλληλα παριστάνεται σαν να 305

πατά και όχι να αναδύεται από τα νερά του Ιορδάνη, έχοντας ως υπόδειγµα τον τύπο της 

Παµµακαρίστου . Από το µητροπολιτικό πρότυπο η σκηνή του Αγίου Γεωργίου διαφοροποιείται 306

στην απεικόνιση του Ιησού µε κοντό περίζωµα, τυπικό ένδυµα στην παλαιολόγεια εικονογραφία 

του θέµατος . Ενδιαφέρουσα από την άποψη της προέλευσης των εικονογραφικών τύπων από τη 307

µονή Παµµακαρίστου είναι η απόδοση του Ιωάννη του Προδρόµου. Η ισχυρή καµπυλώδη κίνηση 

του Βαπτιστή, η κλασική, αριστοκρατική ενδυµασία µε το χιτώνα και το ιµάτιο  αλλά και η 308

τοποθέτησή του σε υψηλότερο επίπεδο από το Χριστό , παραπέµπει στον Πρόδροµο από το 309

κωνσταντινοπολίτικο ναό . Ο τύπος υιοθετείται σε γνωστά µνηµεία της εποχής των 310

Παλαιολόγων , και σποραδικά στη µνηµειακή ζωγραφική της Κρήτης. Αναλυτικότερα, ο τύπος 311

αποτυπώνεται στο παρεκκλήσιο του Αγίου Ανδρέα στη µονή Οδηγήτριας (αρχές 14ου αιώνα) (πιν. 

ΧΧ) , καθώς επίσης σε ναούς του τέλους του 14ου αιώνα και του 15ου αιώνα, όπως στο 312

Σκλαβεροχώρι (τέλη 14ου αιώνα) , στον Άγιο Γεώργιο Εµπάρου (1436-1437) , στον Άγιο 313 314

Αντώνιο Μελεσσών Πεδιάδος (15ος αιώνας) , στο Βαλσαµόνερο και στον Άγιο Κωνσταντίνο στις 315
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 Η απεικόνιση του Χριστού σε στάση βηµατισµού που αποτυπώνεται ενδεικτικά στον Άγιο Νικόλαο Ορφανό 305

(Τσιτουρίδου, Ο ζωγραφικός διάκοσµος του Αγίου Νικολάου Ορφανού, πιν. 22) είναι λιγότερο διαδεδοµένη από τη 
µετωπική στάση που υιοθετείται στους Αποστόλους.

 Belting, Mango & Mouriki, Pammakaristos, 64, πιν. V, εικ. 50- 51. 306

 Με κοντό περίζωµα παριστάνεται ο Ιησούς, επίσης, στη σκηνή στο Arilje (1296), βλ. Millet & Frolow, 307

Yougoslavie II, πιν. 73.2. Η γύµνια του Χριστού στην Παµµακάριστο παραπέµπει σε προγενέστερους τύπους της 
µεσοβυζαντινής τέχνης, όπως στη µονή Λατόµου (Τσιγαρίδας, Μονή Λατόµου, 63), ενώ τα ολιγάριθµα παλαιολόγεια 
παραδείγµατα συνδέονται ουσιαστικά µε κωνσταντινοπολίτικα πρότυπα (Belting, Mango & Mouriki, 
Pammakaristos, 64). Στη ζωγραφική της Κρήτης γυµνός παριστάνεται ο Χριστός στη Βάπτιση των Κυριακοσελίων, 
βλ. Μπορµπουδάκης, Ο ναός του Αγίου Νικολάου στα Κυριακοσέλια, εικ. 7.

 Στις παραστάσεις του 12ου αιώνα ο Πρόδροµος φορά µηλωτή, ενώ από τις αρχές του 13ου αιώνα επιστρέφει 308

στην παραδοσιακή ενδυµασία µε το χιτώνα και το ιµάτιο. Για την ενδυµασία του Προδρόµου βλ. Τσιγαρίδας, Μονή 
Λατόµου, 67- 68.

 Η τοποθέτησή του σε υψηλότερο από το Χριστό επίπεδο επικρατεί στην εικονογραφία της σκηνής από τον 11ο 309

αιώνα, βλ. Μουρίκη, Tα ψηφιδωτά της Νέας Μονής, σ. 134.

 Belting, Mango & Mouriki, Pammakaristos, πιν. 47.310

 Πρωτάτο (1290 περίπου) (Τσιγαρίδας, Μανουήλ Πανσέληνος, εικ. 6- 10), Άγιος Ευθύµιος Θεσσαλονίκης (1302- 3 311

περίπου) (Τσιγαρίδας, Τοιχογραφίες Αγίου Ευθυµίου, εικ. 59- 61), Arilje (1296) (Millet & Frolow, Yougoslavie II, πιν. 
73. 2) Αφεντικό στο Μυστρά (Millet, Mistra I2, πιν. 94,2), Μητρόπολη Βέροιας (1310/20) (Παπαζώτος, Βέροια, εικ. 14) 
αµφιπρόσωπη εικόνα Παναγίας Οδηγήτριας µε σκηνές δωδεκαόρτου στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 
(Αχειµάστου- Ποταµιάνου, Εικόνες Βυζαντινού Μουσείου, 61).

 Αδηµοσίευτη παράσταση. Προσωπική παρατήρηση.312

 Μπορµπουδάκης, Παρατηρήσεις στη ζωγραφική του Σκλαβεροχωρίου, πιν. 194.313

 του ιδίου, Μεσαιωνικά Μνηµεία Κρήτης 1966, πιν. 380.314

 του ιδίου, Μεσαιωνικά Μνηµεία Κρήτης 1971, πιν. 616β.315



Βουκολιές Κισσάµου (1452- 1461) , ενώ ακολουθείται και σε εικόνες της κρητικής σχολής 316

ζωγραφικής, όπως εκείνη µε σκηνές Δωδεκαόρτου φιλοτεχνηµένη από τον Νικόλαο Ρίτζο, τώρα 

στο Σεράγεβο .  317

 Σταθερό στοιχείο στην εικονογραφία της Βάπτισης µετά την εικονοµαχία αποτελεί το 

δέντρο µε την αξίνα πίσω από τον Πρόδροµο  και οι άγγελοι µε τα λέντια στα χέρια , που στην 318 319

εξεταζόµενη παράσταση αριθµούν τους τρεις  . Η απεικόνιση των µικρών παιδιών που παίζουν 320

στις όχθες του Ιορδάνη  συνδέεται µε µια πιο εκλεπτυσµένη εικονογραφική παράδοση, που 321

αναβιώνει την εποχή των παλαιολόγων (εικ. 48). Τα γραφικά θέµατα των παιδιών αποτελούν 

επιβιώσεις από τα λεγόµενα τοπία του Νείλου, τα οποία αναπτύσσονται σε αρχαίες και 

παλαιοχριστιανικές παραστάσεις όπου κυριαρχεί το νερό και οι ενασχολήσεις των παιδιών σε αυτό 

. Η απεικόνιση στο κρητικό µνηµείο των δύο παιδιών µε τη ρωµαλέα διάπλαση και το περίζωµα 322

που σκύβουν στις όχθες του ποταµού, πιθανώς, για να πιάσουν κάποιο καβουράκι ή για να 

σηκώσουν δίχτυα µε ψάρια, αποτελεί στοιχείο που έχει τις καταβολές του στο ευρύ εικονογραφικό 

ρεπερτόριο της ελληνορωµαϊκής τέχνης µε σκηνές ψαρέµατος, όπως χαρακτηριστικά αποδίδεται 

στο ψηφιδωτό δάπεδο της Θέτιδας στο Yakto Complex της Αντιόχειας , όπου παριστάνεται ένα 323

γυµνό παιδί µέσα σε βάρκα που σκύβει για να πιάσει το δίχτυ µε τα ψάρια. Ο τύπος απαντά επίσης 

σε µεσοβυζαντινές παραστάσεις, όπως στον κώδικα 6 της Μονής Παντελεήµονος του 12ου αιώνα 
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του αγγελικού κόσµου, βλ. Millet, Recherches, 178- 179. Hadermann- Misguish, Kurbinovo, 129.

 Η απεικόνιση του γραφικού θέµατος των παιδιών που παίζουν στις όχθες του Ιορδάνη εισάγεται στους 321

µεσοβυζαντινούς χρόνους και στη µωσαϊκή παράσταση της Νέας Μονής Χίου, βλ. Μουρίκη, Tα ψηφιδωτά της Νέας 
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τους ανθρώπους σε παιδιά του Θεού (Ιω. 1:12).

 Μουρίκη, Οι τοιχογραφίες του Αγίου Νικολάου στην Πλάτσα, 39. Ο Β. Κατσαρός έχει προσδώσει στην απεικόνιση 322

των µικρών παιδιών στην παράσταση της Βάπτισης στη Βέροια συµβολικό περιεχόµενο που συνδέεται µε την 
αλληγορία θάνατος- ανάσταση/σωτηρία µε τη θαυµατουργική επέµβαση του Χριστού εν θεοφανεία, βλ. Κατσαρός, Η 
παράσταση της Βάπτισης, 176- 179.

 Στο ψηφιδωτό δάπεδο της Θέτιδας στο Yakto Complex της Αντιόχειας µε σκηνές ψαρέµατος, παριστάνεται ένα 323

γυµνό παιδί µέσα σε βάρκα που σκύβει για να πιάσει το δίχτυ µε τα ψάρια (Levi, Antioch Mosaic Pavements, vol. II, 
πιν. LXXVd).



µε Οµιλίες του Γρηγορίου του Θεολόγου . Το όρθιο παιδί στους Αποστόλους που µοιάζει σαν να 324

παραπατάει στην ανώµαλη βραχώδη όχθη του Ιορδάνη, θυµίζει την αντίστοιχη µορφή που 

ετοιµάζεται να πέσει στο νερά του ποταµού στη Βάπτιση στη µονή Τιµίου Προδρόµου Σερρών 

(1345- 1355) , στο Αφεντικό , στον Άγιο Γεώργιο στο Λογκάνικο της Λακωνίας  και στην 325 326 327

Περίβλεπτο του Μυστρά (1360/70) . Τα γραφικά θέµατα των µικρών παιδιών εµφανίζονται 328

σποραδικά στην εικονογραφία της Βάπτισης στην Κρήτη. Έτσι, στην εξίτηλη παράσταση στο ναό 

του Αγίου Αντωνίου Αβδού (περί τα µέσα του 14ου αιώνα) , διακρίνεται µε δυσκολία νεαρός 329

ψαράς καθιστός στην όχθη του Ιορδάνη , µορφή που επανευρίσκεται στην Αγία Πελαγία Βιάννου 330

(1360) , στο παρεκκλήσιο του Αγίου Ανδρέα στη µονή Οδηγήτριας (αρχές 14ου αιώνα) (πιν. 331

ΧΧ) , στον Άγιο Στέφανο στον Κούκουµο στο Καστρί Μυλοποτάµου , ενώ µορφές µικρών 332 333

παιδιών που κολυµπούν ή παίζουν στα νερά του ποταµού αναγνωρίζονται, επίσης, στον Μιχαήλ 

Αρχάγγελο στο Μοναστηράκι Αµαρίου (τρίτο τέταρτο 14ου αιώνα;) . Η παρουσία των παιδιών 334

συνδυάζεται, συνήθως, µε επεισόδια της βαπτιστικής δραστηριότητας του Προδρόµου τα οποία 

αρχικά αναγνωρίζονται σε εικονογραφηµένα ευαγγέλια . Αν και η θεµατολογία αυτή 335

παραλείπεται από το ναό του Αγίου Γεωργίου, εντοπίζεται, ωστόσο, σποραδικά στη µνηµειακή 

ζωγραφική της Κρήτης . 336
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 Στον κώδικα 6 της Μονής Παντελεήµονος του 12ου αιώνα, µε Οµιλίες του Γρηγορίου του Θεολόγου, στο folio 324

37β όπου αναπτύσσονται βουκολικές σκηνές και σκηνές ψαρέµατος, παριστάνεται νέος ή παιδί που σκύβει από τη 
βάρκα για να πιάσει τα δίχτυα (Πελεκανίδης, Χρήστου, Μαυροπούλου- Τσιούµη & Καδά, Θησαυροί Αγίου Όρους, 
τοµ. Β, 175, εικ. 300).

 Ξυγγόπουλος, Μονή Προδρόµου παρά τας Σέρρας, πιν. 31325

 Μillet, Mistra I2, πιν. 94.2326

 Chassoura, Églises de Longanikos, 110- 111, εικ. 34.327

 Millet, Mistra I2, πιν. 118.3.328

 Αδηµοσίευτη παράσταση. Προσωπική παρατήρηση.329

 Το θέµα αυτό απαντά στους ναούς του Μυστρά, στο Αφεντικό (Millet, Mistra I2, πιν. 94.2) και στον Άγιο Νικόλαο 330

στην Πλάτσα της Μάνης (1337/8- 1348/9) (Μουρίκη, Οι τοιχογραφίες του Αγίου Νικολάου στην Πλάτσα, 39).

 Spatharakis, Dated Byzantine Wall Paintings of Crete, 112. Θεοχαροπούλου, Διάκοσµος Βιάννου, 302, πιν. 19.331

 Αδηµοσίευτη παράσταση. Προσωπική παρατήρηση.332

 Spatharakis, Mylopotamos, 280, εικ. 487.333

 Spatharakis & Essenberg, Amari, 183.334

 Για το θέµα βλ. Κατσιώτη, Κύκλος Προδρόµου, 93- 111.335

 Άγιος Ανδρέας στη µονή Οδηγήτριας (Αδηµοσίευτη παράσταση. Προσωπική παρατήρηση), Παναγία στον Άγιο 336

Ιωάννη Μυλοποτάµου (Spatharakis, Mylopotamos, εικ. 28), Σωτήρας Χριστός στα Μεσκλά Κυδωνίας (1303) (ό.π., 
280. Για την εκκλησία βλ. Μαδεράκης, Βενιέρης, 156 κε. Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantinisches Kreta, 104- 
115, 241- 242, εικ. 196- 197), Παναγία Σαϊτούρες στο Ρέθυµνο (Spatharakis, Mylopotamos, 501- 502), Ευαγγελιστής 
Ιωάννης στου Καλογέρου (1347) (Spatharakis & Essenberg, Amari, 266), Σωτήρας Χριστός στα Ακούµια Σελίνου 
(1389) (Tsamakda, Kakodiki, εικ. 264).



 Την ίδια εκλεπτυσµένη παράδοση αντανακλά και η προσωποποίηση της θάλασσας , η 337

οποία αποδίδεται µε τη µορφή γυµνού ερωτιδέα που ιππεύει δύο ψάρια . Το στοιχείο αυτό που 338

αποτελεί επιβίωση από τις σκηνές της ελληνορωµαϊκής τέχνης µε τοπία του Νείλου ,  όπως στα 339

ψηφιδωτά δάπεδα στην Αντιόχεια , αναβιώνει σε περιορισµένο αριθµό παλαιολόγειων 340

παραστάσεων της Βάπτισης . Στην Κρήτη η απεικόνιση της θάλασσας µε τη µορφή γυµνού 341

ερωτιδέα απαντά επίσης στην Παναγία Μεσοχωρίτισσα στις Μάλλες Ιεραπέτρας (8η δεκαετία 14ου 

αιώνα) . Παράλληλα, τα δελφίνια που συνήθως ιππεύει, έχουν αντικατασταθεί στο εξεταζόµενο 342

µνηµείο από ψάρια , στοιχείο σπάνιο, που επαναλαµβάνεται στη Βάπτιση στον Άγιο Στέφανο στο 343

Καστρί (Κούκουµο) Μυλοποτάµου (τέλη 14ου αιώνα) . Η προσωποποιηµένη απεικόνιση του 344

Ιορδάνη , που παριστάνεται καθιστός σε µικρή κλίµακα στα δεξιά του ποταµού, βεβαιώνει για το 345

µητροπολιτικό αρχέτυπο της παράστασης, όπως αποτυπώνεται στη µονή Παµµακαρίστου  και σε 346

µνηµεία του Μυστρά , τα οποία ο κρητικός ζωγράφος παραλλάσσει στις λεπτοµέρειες. Στον Άγιο 347
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 Η προσωποποίηση της θάλασσας εισάγεται από τον 12ο αιώνα στην εικονογραφία της Βάπτισης και απαντά 337

συστηµατικά την εποχή των παλαιολόγων (Belting, Mango & Mouriki, Pammakaristos, 65). Για την προσωποποίηση 
της θάλασσας βλ. Popovich, Secular Source of Palaeologan Painting, 239 κ.ε. Keiko, The Personifications of the Jordan 
and the Sea, 161- 212.

 Η οµοιότητα µε ερωτιδέα δικαιολογεί τη γύµνια της µορφής, αφού στην ρωµαϊκή τέχνη οι ερωτιδείς αποδίδονται 338

γυµνοί. Σηµειώνουµε, ότι στην πλειονότητα των παλαιολόγειων παραστάσεων η αλληγορία της θάλασσας αναπαριστά 
γυναικεία µορφή, ακολουθώντας τύπο που διαµορφώθηκε ήδη από τους αλεξανδρινούς χρόνους, βλ. Millet, 
Recherches, εικ. 147, 149. Millet, Yougoslavie II, πιν. 52.1. Belting, Mango & Mouriki, Pammakaristos, 65.

 Mouriki, Revival themes, 472, υποσ. 62.339

 Levi, Antioch Mosaic Pavements, vol. II, πιν. XLI340

 Παλιά Μητρόπολη Βέροιας (1310/20) (Παπαζώτος, Βέροια, πιν. 14), Άγιοι Απόστολοι Θεσσαλονίκης (1312/15) 341

(Ξυγγόπουλος, Η ψηφιδωτή διακόσµησις των Αγίων Αποστόλων, πιν. 16.1 και 17.1), στο Αφεντικό (Millet, Mistra I2, 
πιν. 94.2) Άγιος Νικόλαος στην Πλάτσα της Μάνης ( Μουρίκη, Οι τοιχογραφίες του Αγίου Νικολάου στην Πλάτσα, 39). 

 Ασπρά- Βαρδαβάκη, Οι τοιχογραφίες της Παναγίας Μεσοχωρίτισσας, 193342

 Ενδεικτικά µόνο, δελφίνια ιππεύει η θάλασσα στην παλαιά Μητρόπολη της Βέροιας (Παπαζώτος, Βέροια, πιν. 343

14). Στην τοιχογραφία της Βάπτισης στον Άγιο Νικόλαο Ορφανό η θάλασσα ιππεύει δυο θαλάσσια τέρατα 
(Τσιτουρίδου, Ο ζωγραφικός διάκοσµος του Αγίου Νικολάου Ορφανού, 91, πιν. 22).

 Spatharakis, Mylopotamos, 280, εικ. 487.344

 Η απεικόνιση του Ιορδάνη αποτελεί σταθερό στοιχείο στην εικονογραφία της σκηνής από την παλαιοχριστιανική 345

εποχή και εισάγεται από επίδραση των ψαλµών που νωρίς ενσωµατώνονται στη Λειτουργία της 6ης Ιανουαρίου, βλ. 
Belting, Mango & Mouriki, Pammakaristos, 65 και Τσιγαρίδας, Μονή Λατόµου, 70- 71, σηµ. 261, όπου και η 
παλαιότερη βιβλιογραφία. 

 Belting, Mango & Mouriki, Pammakaristos, πιν. 47346

 Ο Ιορδάνης καθιστός στα νερά εικονίζεται στο Αφεντικό (Millet, Mistra I2, πιν. 94.2), στη Μητρόπολη του 347

Μυστρά (Millet, Μistra I2, πιν. 67.1) και στην Περίβλεπτο (1360/70) (Χατζηδάκης, Μυστράς, εικ. 50.)



Γεώργιο ο Ιορδάνης έχει τη µορφή ηµίγυµνου ώριµου άνδρα , κρατά κανάτι µε νερό και είναι 348

καθιστός στα νερά του ποταµού , σε τύπο που ανάγεται σε πρότυπα της ελληνορωµαϊκής τέχνης, 349

µε προσφιλές παράδειγµα την εικόνιση του Βελλερεφόντη στη µωσαϊκή παράσταση στο Saint 

Germain, όπου ο αρχαίος ήρωας αναπαύεται δίπλα σε ποτάµι και κρατά το αναποδογυρισµένο 

κύπελλο . Το πλατύγυρο καπέλο που φορά ο Ιορδάνης δίνει γραφικό τόνο στη σύνθεση, δεν 350

απαντά, ωστόσο, σε αντίστοιχες παραστάσεις της Βάπτισης. Πλατύγυρο καπέλο φορούν, συνήθως, 

οι µορφές των βοσκών στη Γέννηση, όπως στην αντίστοιχη παράσταση της εκκλησίας στους 

Αποστόλους.    

 Στα νερά του Ιορδάνη κολυµπούν ψάρια, αναπόσπαστο στοιχείο της εικονογραφίας της 

Βάπτισης στους υστεροβυζαντινούς χρόνους. Κοντά στις όχθες του ποταµού αποδίδονται 

θαλάσσιοι δράκοντες µε τη µορφή τερατόµορφων κεφαλών µιξογενών όντων, που ανοίγουν το 

στόµα καθώς πετάγονται µέσα από τα νερά του ποταµού . Το θέµα που εικονογραφεί τη συντριβή 351

της κεφαλής του δράκοντα από το Χριστό και παρουσιάζεται στον 73ο Ψαλµό στο µηνολόγιο του 

Ιανουαρίου «Σύ ἐκραταίωσας ἐν τῆ δυνάµει σου τήν θάλασσαν, σύ συνέτριψας τάς κεφαλάς τῶν 

δρακόντων ἐπί τοῦ ὓδατος» , υιοθετήθηκε στη µνηµειακή ζωγραφική και σε εικονογραφηµένα 352

χειρόγραφα τον 13ο αιώνα ,  υπό την επίδραση της υµνογραφίας της εορτής των Θεοφανείων . 353 354
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 Ο Ιορδάνης έχει τη µορφή ώριµου άνδρα αφού αποτελεί µακρινή ανάµνηση του Ποσειδώνα, αν και σε σειρά 348

µεσοβυζαντινών µνηµείων παριστάνεται ως έφηβος, ακολουθώντας µία παλαιότερη παράδοση που είναι άγνωστη στην 
υστεροβυζαντινή  εικονογραφία, βλ. Μουρίκη, Tα ψηφιδωτά της Νέας Μονής, 137.  Ωστόσο, συχνά σε εκκλησίες της 
Κρήτης ο Ιορδάνης έχει τη µορφή µικρού παιδιού, όπως στη Μεταµόρφωση του Σωτήρος στο Κεφάλι Κισάµου του 
1320 (Λασσιθιωτάκης, Εκκλησίες Δυτικής Κρήτης, (1969), 213, εικ. 62, 63).

 Στους υστεροβυζαντινούς χρόνους ο Ιορδάνης αποδίδεται σε ποικιλία στάσεων και τύπων. Φτερωτός είναι ο 349

Ιορδάνης στη Βάπτιση του Αγίου Γεωργίου στο Staro Nagoričino (Millet & Frolow, Yougoslavie III, πιν. 125.5), στο 
Χιλανδάρι (Millet, Athos I,  πιν. 66. 1) και στον Άγιο Νικόλαο Ορφανό (Τσιτουρίδου, Ο ζωγραφικός διάκοσµος του 
Αγίου Νικολάου Ορφανού, πιν. 22). Άλλοτε, ιππεύει δελφίνι, όπως στο Πρωτάτο (Millet, Athos I, πιν. 11.2) άλλοτε πάλι 
κολυµπάει όπως στη σκηνή της Bogorodica Ljeviška (Underwood, Programs and Iconography, Underwood (επιµ.), The 
Kariye Djami, IV, εικ. 10α.) Έχει υποστηριχθεί ότι η τροµαγµένη έκφραση του Ιορδάνη και η απότοµη στροφή του 
σώµατος που χαρακτηρίζει την πληθώρα των απεικονίσεων οφείλεται στην επιρροή του Ψαλµού 113(114), 3 που νωρίς 
επηρέασε την εικονογραφία της Βάπτισης και έδωσε την αφορµή για την εισαγωγή της αλληγορίας του Ιορδάνη στις 
παραστάσεις του θέµατος, βλ. Μουρίκη, Tα ψηφιδωτά της Νέας Μονής, 137, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία.

 Reinach, Repertoire, XXXVIII. 5. Belting, Mango & Mouriki, Pammakaristos, 65. 350

 Π. Βοκοτόπουλος, Η Βάπτιση, οι δαίµονες και ο διάβολος, 14ο Συµπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής 351

Αρχαιολογίας και Τέχνης της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Περιλήψεις εισηγήσεων και ανακοινώσεων, Αθήνα 
1994, 3. Κεφαλά, Οι δράκοντες των υδάτων, 421- 433.

 Lampe, Patristic Lexicon, 386.352

  Boyd, Panagia Amasgou, 298. Μουρίκη, Αλεποχώρι Μεγαρίδος, 21.353

 Το θέµα είναι γνωστό σε παρασέλιδες µικρογραφίες χειρογράφων του 9ου αιώνα, όπως στο Ψαλτήρι Chloudov, βλ. 354

Ščepkina, Miniatury Khludovskoi psaltyri, fol. 72. 



Αν και τα θαλάσσια τέρατα δεν είναι ιδιαίτερα προσφιλή στην εικονογραφία της Βάπτισης , 355

εισάγονται στη µνηµειακή ζωγραφική της Κρήτης τον 13ο αιώνα, µε προεξέχουσα τη ζωγραφική 

παράσταση στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα Κυριακοσέλια Αποκορώνου (1230- 1236) , 356

ενώ αργότερα επαναλαµβάνονται στην Παναγία στον Αλίκαµπο Αποκορώνου (1315- 1316) , στο 357

ναό του Αγίου Ανδρέα παρεκκλήσιο της µονής Οδηγήτριας (αρχές 14ου αιώνα) , στην Παναγία 358

του Μέρωνα (1380 περίπου) , στον Σωτήρα Χριστό στα Ακούµια Σελίνου (1389) , στον Άγιο 359 360

Ιωάννη στην Αξό Μυλοποτάµου (τέλος 14ου- αρχές 15ου αιώνα) , στον ναό του Τιµίου 361

Προδρόµου στον Άγιο Ιωάννη Ρεθύµνου (αρχές 15ου αιώνα) , στον Άγιο Γεώργιο Ξυδά (1321)  362 363

και στον Άγιο Γεώργιο Αρτού (1401) . 364

 Συνοψίζοντας, θα λέγαµε ότι η παράσταση της Βάπτισης ακολουθεί την παλαιολόγεια 

εικονογραφία, ενώ η µορφή του Χριστού και του Προδρόµου σχετίζονται µε το 

κωνσταντινοπολίτικο εικονογραφικό πρότυπο της εκκλησίας της Παµµακαρίστου. Επιπλέον, οι 

µορφές των µικρών παιδιών που συνδέονται µε το ευρύ εικονογραφικό ρεπερτόριο της 

ελληνορωµαϊκής τέχνης µε σκηνές ψαρέµατος, απαντούν σποραδικά στα ζωγραφικά σύνολα της 

Κρήτης που χρονολογούνται στον 14ο αιώνα. Τέλος, τα θαλάσσια τέρατα που εισάγονται τον 13ο 

αιώνα στην εικονογραφία των ναών της Κρήτης (Άγιος Νικόλαος στα Κυριακοσέλια), 

επαναλαµβάνονται σε σειρά κρητικών παραστάσεων κυρίως του 14ου αιώνα και µε µεγαλύτερη 

συχνότητα από ότι στις γνωστές βυζαντινές απεικονίσεις της Βάπτισης στον ευρύτερο ελλαδικό 

χώρο. 

!
!
!
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 Η λεπτοµέρεια µε τα κεφάλια των δρακόντων στα νερά του ποταµού συναντάται στη σκηνή της Gračanica 355

(1319/21) όπου ο Χριστός πατά πάνω σε σταυρό και από κάτω αναδύονται φίδια (Millet, Recherches, εικ. 172). Επίσης, 
θαλάσσια τέρατα ιστορούνται στην παράσταση της Βάπτισης στη Nagorica (Millet, Recherches, 213, εικ. 179). Ακόµα 
στον Άγιο Αθανάσιο Μουζάκη Καστοριάς (1383/4) (Πελεκανίδης- Χατζηδάκης, Καστοριά, 112, πιν. 6).

 Μπορµπουδάκης, Ο ναός του Αγίου Νικολάου στα Κυριακοσέλια, εικ. 7.356

 Spatharakis, Dated Byzantine Wall Paintings of Crete, 49.357

 Αδηµοσίευτη παράσταση. Προσωπική παρατήρηση.358

 Μα. Μπορµπουδάκη, Μέρωνα Αµαρίου: Νέα στοιχεία, υπό δηµοσίευση.359

 Tsamakda, Kakodiki, εικ. 264.360

 Spatharakis, Mylopotamos, 280, εικ. 130. Αλµπάνη, Αξό Μυλοποτάµου, 171, εικ. 10.361

 Βολανάκης, Ναός Τιµίου Προδρόµου στο χωριό Άγιος Ιωάννης,  57.362

 Αρχείο Μανόλη Μπορµπουδάκη.363

 Δρανδάκης, Ο εις  Αρτόν Ρεθύµνης, 112- 113, πιν. ΣΤ, εικ. 2.364



Η Μεταµόρφωση (πιν. V, XV, εικ. 13, 49) 

 Η παράσταση της Μεταµόρφωσης σώζεται άρτια. Η σκηνή διαδραµατίζεται στην κορυφή 

του όρους Θαβώρ, όπου σύµφωνα µε τα Ευαγγέλια έγινε η Μεταµόρφωση του Χριστού µπροστά 

στους τρεις µαθητές του Πέτρο, Ιωάννη και Ιάκωβο. Στο κέντρο της σύνθεσης ίσταται ο Χριστός, 

πάνω σε πρισµατικό και απόκρηµνο βραχώδες λόφο, ανοικτού γκρι χρώµατος, µε λιγοστούς 

µικρούς θάµνους κατά τόπους και έναν µεγαλύτερο στα δεξιά µε µικρούς καρπούς. Λευκοντυµένος, 

µε πράσινες και κόκκινες σκιές στο χιτώνα και στο ιµάτιο αντίστοιχα, ολόσωµος και σε στάση 

µετωπική, ο Χριστός ευλογεί µε το δεξί χέρι και στο αριστερό, από το οποίο πέφτει αναδιπλούµενο 

το ιµάτιό του, κρατά κλειστό ειλητάριο. Ο Χριστός αστράφτει µέσα σε φωτεινή ολοστρόγγυλη 

δόξα κυανού χρώµατος, η οποία εκπέµπει πέντε φωτεινές ακτίνες και περικλείει ακανόνιστο ρόµβο 

µε δύο εγκοπές στο µέσον αυτού. Από το Χριστό εκπορεύονται πλήθος λεπτών ακτίνων στο χρώµα 

της ώχρας προς όλες τις κατευθύνσεις. Στις απόκρηµνες πλαϊνές κορυφές του όρους, γυρισµένοι 

προς την κεντρική µορφή και ελαφρά προσκλίνοντες, στέκουν εκατέρωθεν του Ιησού οι προφήτες 

Ηλίας και Μωυσής, ο πρώτος µε χιτώνα στο πράσινο του αµυγδάλου και κόκκινο ιµάτιο µε λευκές 

ανταύγειες και ο δεύτερος µε κόκκινο χιτώνα και δαµασκηνί ιµάτιο µε κυανές ανταύγειες. 

Αριστερά, ο Ηλίας κοιτάζοντας τον Ιησού, τείνει το δεξί χέρι σε δέηση ενώ µε το αριστερό, 

λυγισµένο χέρι, από το οποίο πέφτει αναδιπλούµενο το ιµάτιό του πιάνει το δεξί του βραχίονα. 

Δεξιά, ο Μωυσής βαστάει στο δεξί του χέρι τις πλάκες του νόµου και έχει το αριστερό σε δέηση.  

 Στο κάτω µέρος της σύνθεσης οι τρεις φωτοστεφανωµένοι απόστολοι, Πέτρος, Ιωάννης και 

Ιάκωβος, πέφτουν έντροµοι µε βίαιες κινήσεις στη γη, θαµπωµένοι από τις τρεις δέσµες φωτός, που 

εκπορεύονται από τον φωτεινό δίσκο που περικλείει τον Ιησού και κατευθύνονται πάνω σε αυτούς. 

Αριστερά, ο Πέτρος πεσµένος ανάποδα µε το ένα πόδι λυγισµένο, φέρνει το αριστερό χέρι µπροστά 

στο στόµα. Φορά χιτώνα στο πράσινο του αµυγδάλου και ιµάτιο στο χρώµα της ώχρας τυλιγµένο 

στο µισό του σώµα. Στο µέσο, ο Ιωάννης όπως δηλώνει η συνοδευτική επιγραφή ΙΩ(ΑΝΝΗC), 

πρηνής, γυρισµένος στα δεξιά, στηρίζεται στη γη µε το ένα χέρι και µε την παλάµη σκεπάζει 

ολόκληρο το πρόσωπο. Φορά πράσινο χιτώνα και κόκκινο ιµάτιο, µέρος του οποίου αναδιπλούται 

µε χάρη µπροστά του. Στα δεξιά, ο Ιάκωβος, µε κόκκινο χιτώνα και κυανό ιµάτιο, έχει γυρισµένα 

τα νώτα στο Χριστό και πέφτει µε φόρα στη γη, σαν να έχει κρηµνισθεί από το όρος. Έχει 

απλωµένο το ένα χέρι για να στηριχθεί στο έδαφος και µε το άλλο σκεπάζει ολόκληρο το πρόσωπο. 

Τη σκηνή συνοδεύει επιγραφή Η (ΜΕΤΑ)MΟΡΦΩCΙC, γραµµένη µε κεφαλαία λευκά γράµµατα σε 

βαθυγάλαζο κάµπο. 
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 Η σκηνή της Μεταµόρφωσης  που βασίστηκε στην εικονογραφική της απόδοση στις 365

ευαγγελικές περικοπές (Ματθαίος, ιζ΄: 1- 9. Μάρκος, θ΄: 2- 9. Λουκάς, θ΄: 28- 36), επαναλαµβάνει 

στον Άγιο Γεώργιο παλαιολόγεια υποδείγµατα. H κυκλική δόξα που σχετίζεται µε το 

κωνσταντινοπολίτικο εικονογραφικό πρότυπο της εκκλησίας των Αγίων Αποστόλων στην 

Κωνσταντινούπολη  και επανευρίσκεται σε λιγοστά µνηµεία της παλαιολόγειας εποχής , 366 367

εµπεριέχει στον Άγιο Γεώργιο γεωµετρικά σχήµατα που µοιάζουν µε ακανόνιστους ρόµβους, 

συνδέοντας τη µε διαφορετική εικονογραφική παράδοση. Τα περίπλοκα σχήµατα εντός της δόξας 

συσχέτισε ο Millet  µε τις θεωρίες των ησυχαστών και ιδιαιτέρως µε τα κείµενα του Γρηγορίου 368

Παλαµά, ο οποίος υποστήριζε ότι αποτελούν συµβολικές απεικονίσεις των δύο άλλων προσώπων 

της Αγίας Τριάδας, που ήταν αόρατα παρόντα στη Μεταµόρφωση . Αυτή η προσπάθεια απόδοσης 369

του φάσµατος του φωτός σε κυκλικό δίσκο εντός του οποίου αποδίδονται γεωµετρικά σχήµατα, 

εφαρµόστηκε από τα τέλη του 13ου αιώνα και σε µεγαλύτερη συχνότητα κατά τη διάρκεια του 

14ου αιώνα , µε χαρακτηριστικά δείγµατα τη σκηνή της Μεταµόρφωσης στον παρισινό κώδικα 370

Par. Gr. 1242 , που γράφτηκε στη µονή των Οδηγών το 1370-5 κατόπιν παραγγελίας του 371
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 Για την εικονογραφία της σκηνής βλ. Millet, Recherches, 216 κ.ε. Reau, Iconographie II, 2, 574 κ.ε. Schiller, 365

Iconographie I, 155- 161. LCI IV, στηλ. 416- 421 (J. Myslivec- Red). Weitzmann, A Metamorphosis Icon, 418 κ.ε. 
Hadermann- Misguish, Kurbinovo, 142- 147. N. Chatzidakis- Bacharas, Hosios Loukas, 39. Μουρίκη, Tα ψηφιδωτά της 
Νέας Μονής, 139 κ.ε.

 Η κυκλική δόξα στην παράσταση της Μεταµόρφωσης, που καθιερώνεται ήδη από τον 9ο αιώνα, είχε σχεδιασθεί για 366

να προσαρµοστεί σε έναν από τους πέντε τρούλους της εκκλησίας των Αγίων Αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη 
σύµφωνα µε την Έκφραση του Νικολάου Μεσαρίτη, βλ. Downey, Nikolaos Mesarites, 855- 924.  Η κυκλική δόξα 
εναλλάσσει στην παράσταση της Μεταµόρφωσης µε την πιο διαδεδοµένη ελλειπτική, βλ. σχετικά Μουρίκη, Οι 
τοιχογραφίες του Αγίου Νικολάου στην Πλάτσα, 40. Μουρίκη, Tα ψηφιδωτά της Νέας Μονής, 139- 140, όπου και η 
παλαιότερη βιβλιογραφία. Constantinidis, Panagia Olympiotissa, 120, όπου και τα σχετικά υστεροβυζαντινά 
παραδείγµατα.

 Η κυκλική δόξα ιστορείται στην παράσταση της Μεταµόρφωσης από το πρώτο τοιχογραφικό στρώµα της εκκλησίας 367

της Αγίας Αικατερίνη στην πόλη της Ρόδου (τελευταίο τέταρτο 14ου αιώνα) (Αρχοντόπουλος, Ο ναός της Αγίας 
Αικατερίνης στην πόλη της Ρόδου, εικ. 15), στo ναό της Παναγίας στην Επισκοπή της Μάνης (τέλος 12ου αιώνα) 
(Δρανδάκης, Τοιχογραφίες Μέσα Μάνης, 189, εικ. 20, 38), στο ναό του Χριστού στη Βέροια (Πελεκανίδης, Καλλιέργης, 
πιν. 19), στην εικόνα µε τέσσερις χριστολογικές σκηνές από το Βρετανικό Μουσείο (Lazarev, Storia de la pittura 
Bizantina, πιν. 503) και στη µικρογραφία του τετραευαγγελίου Iviron 5 (Πελεκανίδης, Χρήστου, Μαυροπούλου- 
Τσιούµη & Καδά, Θησαυροί Αγίου Όρους, εικ. 31). Στην Κρήτη εικονίζεται στο ναό του Αγίου Γεωργίου στα 
Τσουρουνιανά της επαρχίας Κισάµου (1330 -1339) (Λασσιθιωτάκης, Εκκλησίες Δυτικής Κρήτης (1969), 186, εικ. 11), 
του Αγίου Ιωάννη στο Κάτω Βαλσαµόνερο (τέλος 14ου αιώνα) (Spatharakis, Rethymnon Province, εικ. 148) και του 
Αγίου Αντωνίου Αβδού Πεδιάδος (περί τα µέσα 14ου αιώνα) (Αδηµοσίευτη παράσταση. Προσωπική παρατήρηση).

 Millet, Recherches, 230.368

 Για το θέµα βλ. ακόµη Hadermann- Misguish, Kurbinovo, 144. Προβατάκης, Το Άγιον Πνεύµα εις την ορθόδοξον 369

ζωγραφικήν, Θεσσαλονίκη 1971, 33- 35. Ξυγγόπουλος, Η ψηφιδωτή διακόσµησις των Αγίων Αποστόλων, 20. Vassilakis- 
Mavrakakis, Gouverniotissa, 314- 336.

 π.χ. στους Αγίους Αποστόλους στη Θεσσαλονίκη (Ξυγγόπουλος, Η ψηφιδωτή διακόσµησις των Αγίων Αποστόλων, 370

πιν. 18), στο Χιλανδάρι (Millet, Athos I, πιν. 67.2), στην Οδηγήτρια, στη Μητρόπολη και στον Άγιο Νικόλαο στην 
Πλάτσα της Μάνης (1337/8- 1348/9) (Μουρίκη, Οι τοιχογραφίες του Αγίου Νικολάου στην Πλάτσα, πιν. 34). Για τα 
γεωµετρικά σχήµατα εντός της δόξης σε µνηµεία του ελλαδικού χώρου, της Σερβίας, της Βουλγαρίας και της Ρωσίας, 
βλ. Mako, Geometrical Forms of Aureoles and Mandrolas, 41- 59.

 Djurić, Parisinus Graecus 1242, εικ. 2.371



αυτοκράτορα Ιωάννη ΣΤ΄ του Καντακουζηνού και την αντίστοιχη παράσταση της Περιβλέπτου του 

Μυστρά (1360-70) , µνηµείο που συνδέεται επίσης µε το περιβάλλον του Ιωάννη του 372

Καντακουζηνού. Είναι φανερό ότι η απόδοση των γεωµετρικών σχηµάτων εντός του κυκλικού 

δίσκου βρίσκεται αρκετά κοντά στον τύπο του παρισινού κώδικα αρ. 1242, δεν αποτελεί, ωστόσο, 

πιστό αντίγραφο του, όπως οι µεταγενέστερες χρονολογικά παραστάσεις της Μεταµόρφωσης στο 

Σκλαβεροχώρι (τέλη 14ου αιώνα) (πιν. XVI), στα Καπετανιανά (1401/2)  , στο κλίτος της 373

Παναγίας στη µονή Βαλσαµονέρου (τέλη 14ου αιώνα)  και σε εικόνες της κρητικής σχολής 374

ζωγραφικής , που αποδίδονται ταυτόσηµες µε το κωνσταντινοπολίτικο πρότυπο. Η πρωτοτυπία 375

της περίτεχνης δόξας στον Άγιο Γεώργιο οφείλεται κατά τη γνώµη µας στο γεγονός ότι αποτελεί 

ένα από τα πρωιµότερα γνωστά παραδείγµατα του τύπου στο νησί και αποτυπώνει ένα µεταβατικό 

στάδιο εξέλιξης της εικονογραφίας. Το σχήµα της δόξας στους Αποστόλους είναι ταυτόσηµο µε 

εκείνο στην εκκλησία του Χριστού στις Ποταµιές , βεβαιώνοντας τη χρήση κοινού 376

εικονογραφικού προτύπου (εικ. 59).  

 Ακόµα, στην εξεταζόµενη παράσταση και στην εκκλησία του Χριστού στις Ποταµιές οι δύο 

προφήτες αποδίδονται έξω από την κυκλική δόξα, έχουν κοινούς τους φυσιογνωµικούς τύπους, τις 

στάσεις, τις κινήσεις των µορφών, καθώς υιοθετούν το ίδιο εικονογραφικό πρότυπο. Ο Μωυσής 

στα δύο κρητικά µνηµεία είναι µεσήλικας µε µακριά καστανή κόµη και στρογγυλό γένι, σύµφωνα 

µε την τρέχουσα εικονογραφία που εφαρµόστηκε από τον 13ο αιώνα . Η απεικόνιση των δύο 377

µαρτύρων της θεοφάνειας του Χριστού  έξω από την κυκλική δόξα, εφαρµόστηκε µε 378

αξιοσηµείωτη συχνότητα στις κρητικές επιτοίχιες παραστάσεις, κυρίως του τέλους και των αρχών 

του 15ου αιώνα, όπως ενδεικτικά στην Παναγία του Μέρωνα , στον Άγιο Ιωάννη στο Κάτω 379
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 Millet, Mistra I2, πιν. 110.9.372

 Μπορµπουδάκης, Παρατηρήσεις στη ζωγραφική του Σκλαβεροχωρίου, πιν. 196α.373

 Αδηµοσίευτη παράσταση. Προσωπική παρατήρηση.374

 Ν. Χατζηδάκη, Εικόνες Κρητικής Σχολής, αρ. 26, 36- 37, όπου συγκεντρωµένα τα σχετικά παραδείγµατα. 375

 Ranoutsaki, Soteras Christos- Kirche, 68- 69, εικ. 17.376

 Αντίθετα, σε παλαιότερες απεικονίσεις του θέµατος, ο Μωυσής είναι νέος και αγένειος, ενώ στους 377

παλαιοχριστιανικούς χρόνους ο προφήτης είναι γέρος και µε άσπρα µαλλιά, βλ. Constantinidis, Panagia 
Olympiotissa, 120- 121.

 Με το θέµα ασχολήθηκε στις Οµιλίες του ο Γρηγόριος ο Παλαµάς, ό.π., 119.378

 Μα. Μπορµπουδάκη, Μέρωνα Αµαρίου: Νέα στοιχεία, (υπό δηµοσίευση).379



Βαλσαµόνερο , στην Παναγία Σκλαβεροχωρίου (πιν. XVI) , στη µονή Βαλσαµονέρου .    380 381 382

 Η σειρά µε την οποία απεικονίζονται οι τρεις απόστολοι είναι αρκετά διαδεδοµένη και 

ανταποκρίνεται στη σχετική περικοπή του Ευαγγελίου του Λουκά . Οι κινήσεις τους είναι 383

ιδιαίτερα δυναµικές και ταραγµένες, σύµφωνα µε τρέχοντες εικονογραφικούς τύπους που 

αποτυπώνονται στη ζωγραφική των µέσων του 13ου αιώνα , όπως του Πέτρου, ο οποίος 384

κατακρηµνίζεται ύπτιος στο έδαφος, πιθανώς έντροµος από τη φωνή του Κυρίου που ακολούθησε 

τη λάµψη της Θεοφάνειας, καθώς δηλώνει το χέρι στο στόµα (εικ. 49) . Ανάλογη είναι η ύπτια 385

στάση του Ιωάννη στην εκκλησία των Αγίων Αποστόλων στη Θεσσαλονίκη , ή του Ιακώβου στην 386

τοιχογραφία του Αγίου Νικολάου Ορφανού (1310/20)  και του Χριστού στη Βέροια . Σε όµοια 387 388

στάση αποδίδεται η εξίτηλη µορφή του αποστόλου στο δεξί τµήµα της Μεταµόρφωσης στον Άγιο 

Αντώνιο Αβδού (περί τα µέσα του 14ου αιώνα) . Πιο στατική και συµβατική είναι η µορφή του 389

Ιωάννη, που αποδίδεται σύµφωνα µε συνήθη εικονογραφικό τύπο της µεσοβυζαντινής 

ζωγραφικής . Η απόδοση του αγαπηµένου µαθητή του Ιησού πρηνή και µε το ένα χέρι να 390

καλύπτει το πρόσωπο, τυφλωµένου από τη λάµψη της δόξας του Ιησού θυµίζει τις παλαιολόγειες 

συνθέσεις στους Αγίους Αποστόλους της Θεσσαλονίκης (1312/15)  και του προγενέστερου 391

χρονολογικά γνωστού χειρογράφου των Παρισίων, Par. Gr. 54 . Σε συµµετρική µε τον Πέτρο 392

στάση παριστάνεται ο Ιάκωβος, σε συνήθη παλαιολόγειο τύπο που υιοθετεί η µορφή του 
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 Spatharakis, Rethymnon Province, εικ. 148.380

 Μπορµπουδάκης, Παρατηρήσεις στη ζωγραφική του Σκλαβεροχωρίου, πιν. 196α.381

 Αδηµοσίευτη παράσταση. Προσωπική παρατήρηση.382

 Λουκάς, θ΄: 28: “παραλαβών (ὁ Ιησοῦς) τόν Πέτρον καί Ἰωάννην καί Ἰάκωβον...” . Αντίθετα, στις παραστάσεις 383

που ακολουθούν τις ευαγγελικές περικοπές του Ματθαίου και του Μάρκου, οι τρεις απόστολοι έχουν άλλη διάταξη, 
καθώς ο Ιάκωβος βρίσκεται στο µέσο, όπως στο ψηφιδωτό της εκκλησίας των Αγίων Αποστόλων στη Θεσσαλονίκη, 
βλ. Ξυγγόπουλος, Η ψηφιδωτή διακόσµησις των Αγίων Αποστόλων, 20.

 Millet, Recherches, 229, εικ. 195384

 Σύµφωνα µε τον Ξυγγόπουλο, οι τρεις απόστολοι τρόµαξαν από τη φωνή του Κυρίου βλ. Ξυγγόπουλος, Η 385

ψηφιδωτή διακόσµησις των Αγίων Αποστόλων, 21 κ.ε.

 Ό.π., πιν. 18.386

 Ξυγγόπουλος, Ορφανός, εικ. 19387

 Πελεκανίδης, Καλλιέργης, πιν. 10388

 Αδηµοσίευτη παράσταση. Προσωπική παρατήρηση.389

 Χαρακτηριστικά την µεσοβυζαντινή εποχή είναι η ψηφιδωτή εικόνα από το Μουσείο του Λούβρου (Byzance, 390

λήµµα αρ. 279, 368) και ο κώδικας Iviron 1, βλ. Weitzmann, A Metamorphosis Icon, εικ. 3. 

 Ξυγγόπουλος, Η ψηφιδωτή διακόσµησις των Αγίων Αποστόλων, πιν. 18.391

 Omont, Miniatures des plus anciens manuscripts I2, πιν. XCVI. Σηµειώνουµε, ακόµη, το χειρόγραφο Iviron 5, 392

βλ. Πελεκανίδης, Χρήστου, Μαυροπούλου- Τσιούµη & Καδά, Θησαυροί Αγίου Όρους, εικ. 31.



αποστόλου στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Prilep (1295) , στο Χιλανδάρι (1320/1) , 393 394

στην Περίβλεπτο του Μυστρά (1360/70) , σε εξάπτυχο του Σινά , στο Par. Gr. 1232 . Ο τύπος 395 396 397

είναι ιδιαίτερα προσφιλής στην κρητική εικονογραφία του β΄ µισού του 14ου και των αρχών του 

15ου αιώνα, καθώς στην Παναγία στο Σκλαβεροχώρι (πιν. XVI), στα Καπετανιανά (1401/2)  και 398

στη µονή Βαλσαµονέρου (αρχές 15ου αιώνα) . Οι τρεις απόστολοι αποδίδονται 399

φωτοστεφανωµένοι, καθώς στη ζωγραφική του 13ου αιώνα  και σε αντίθεση µε την τρέχουσα 400

παλαιολόγεια εικονογραφία. 

 Η απεικόνιση στην Κρήτη της εξεταζόµενης σκηνής καθώς και άλλων παραστάσεων της 

Μεταµόρφωσης που σχετίζονται µε το ησυχαστικό κίνηµα όπως έχει ήδη ειπωθεί , δεν οφείλεται 401

µόνο στην πιστή επανάληψη κάποιου εικονογραφικού τύπου, αλλά κυρίως στο γεγονός ότι ο 

ησυχασµός εκδηλώνεται από νωρίς στην Κρήτη -προτού ακόµα αποτελέσει επίσηµη ιδεολογία του 

Βυζαντίου το 1347- και κυρίως σε περιοχές του νοµού Ηρακλείου. Ήδη από τον 13ο αιώνα µερικοί 

ερηµίτες ήταν εξοικειωµένοι µε βασικά ησυχαστικά θέµατα και έκαναν πρακτική της ησυχίας στην 

Κρήτη. Στα σπήλαια των νότιων παραλίων του κεντρικού τµήµατος της νήσου έζησε για κάποιο 

διάστηµα ο άγιος Σάββας από το Βατοπέδι (1312) και ο διδάσκαλος της ειδικής για τον ησυχασµό 

‘νοεράς’ προσευχής Γρηγόριος ο Σιναΐτης (1255- 1346), ο οποίος µε τη σειρά του τη διδάχτηκε από 

τον Κρητικό αναχωρητή Αρσένιο, που ασκήτευσε στα σπήλαια της ίδιας περιοχής . Παράλληλα, 402

στις περιοχές αυτές δραστηριοποιήθηκαν ο Ιωσήφ Βρυέννιος και ο Ιωσήφ Φιλάγρης , µε τον 403
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τελευταίο να δουλεύει ως κωδικογράφος στο Χάνδακα στα 1362 , µορφές δηλαδή που έχουν 404

συνδεθεί µε το ησυχαστικό κίνηµα. 

 Συνοψίζοντας, η σκηνή του Αγίου Γεωργίου ακολουθεί την παλαιολόγεια εικονογραφία, µε 

την ψηφιδωτή παράσταση των Αγίων Αποστόλων στη Θεσσαλονίκη να αποτελεί το πλησιέστερο 

εικονογραφικό παράλληλο όσον αφορά τις στάσεις των µαθητών. Είναι, ακόµα, φανερό ότι η δόξα 

µε τα γεωµετρικά σχήµατα εντός του κυκλικού δίσκου, που βρίσκεται αρκετά κοντά στον παρισινό 

κώδικα Par. gr. 1242, αποτελεί ένα από τα πρωιµότερα γνωστά παραδείγµατα στο νησί και 

πιθανότατα αποτυπώνει ένα µεταβατικό στάδιο εξέλιξης της εικονογραφίας του τύπου. Παράλληλα, 

η εξεταζόµενη σκηνή παρουσιάζεται όµοια στην εικονογραφική σύλληψη του θέµατος µε αυτήν 

στην εκκλησία του Χριστού στις Ποταµιές, καθώς η δόξα και οι δύο προφήτες αποδίδονται 

ταυτόσηµοι. Τέλος, η σκηνή έχει συνδεθεί µε τη δράση του ησυχαστικού κινήµατος στο κεντρικό 

τµήµα της νήσου κατά τον 14ο αιώνα. 

  

Η Έγερση του Λαζάρου (πιν. VI, εικ. 14) 

 Το σωζόµενο κάτω τµήµα της παράστασης είναι σε καλή κατάσταση, ενώ έχει καταστραφεί 

ολοσχερώς µέρος του τοπίου πάνω και δεξιά. Το θαύµα της Έγερσης διαδραµατίζεται µπροστά από 

βραχώδες τοπίο µε µεγάλο λόφο, ανοικτού γκρι χρώµατος. Κυρίαρχη στη σκηνή είναι η 

φωτοστεφανωµένη µορφή του Χριστού που εικονίζεται να προσέρχεται στον τόπο του θαύµατος µε 

έντονο δρασκελισµό. Συνοδεύεται από οµάδα µαθητών, ανάµεσά τους διακρίνεται ο νεαρός και 

αγένειος Ιωάννης µε τον κόκκινο χιτώνα και το πράσινο ιµάτιο και ο Πέτρος, µε ωχροκάστανο 

ιµάτιο, που στέκει πίσω από τον Ιησού. Και οι δυο τους κρατούν κλειστά ειλητάρια. Ο Χριστός, 

ντυµένος µε δαµασκηνί χιτώνα και κυανό ιµάτιο, απλώνει το δεξί του χέρι προς το 

φωτοστεφανωµένο Λάζαρο, ενώ µε το αριστερό κρατά κλειστό ειλητάριο. Ο αναστηµένος 

προβάλλει όρθιος απέναντι, στην είσοδο ταφικού µνηµείου διακοσµηµένου µε αρχαία κιονόκρανα. 

Είναι τυλιγµένος ακόµη µε τις λευκές κειρίες, ενώ στο κεφάλι φέρει σουδάριο. Ένας νέος µε 

ένδυµα στο χρώµα της ώχρας ίσταται δίπλα στον αναστηµένο και λύνει τις κειρίες αυτού, 

καλύπτοντας, ταυτόχρονα, τη µύτη ενοχληµένος καθώς είναι από τη δυσοσµία του Λαζάρου. Στα 

αριστερά του αναστηµένου έτερος νέος, από τον οποίο εικονίζεται µοναχά το κεφάλι, συγκρατεί 

τον Λάζαρο. Παραπλεύρως πολυπληθής όµιλος Ιουδαίων, κυρίως µεγάλης ηλικίας και µε µακριές 

γενειάδες παρακολουθεί, εναλλάξ, το Χριστό και το Λάζαρο. Ανάµεσά τους γέρος Ιουδαίος, µε 

πράσινο χιτώνα, κόκκινο ιµάτιο και λευκό κάλυµµα στο κεφάλι, τραβά µε τα δυο χέρια του τη 
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µακριά του γενειάδα και δίπλα του ηλικιωµένος Ιουδαίος, µε ένδυµα στο πράσινο του αµυγδάλου 

και λευκό κάλυµµα στην κεφαλή, απλώνει το δεξί του χέρι µε απορία, κοιτάζοντας ταυτόχρονα τον 

αναστηµένο. 

 Τρεις νέοι βοηθοί µε κοντούς χιτωνίσκους εικονίζονται σε µικρότερη κλίµακα σε πρώτο 

επίπεδο. Ο πρώτος νεαρός µε αχειρίδωτο κυανό χιτωνίσκο µεταφέρει στους ώµους του την πλάκα 

του µνήµατος, συγκρατώντας τη, παράλληλα, µε τα δυο χέρια, ο δεύτερος Ιουδαίος, µε κόκκινο 

χιτωνίσκο και ελαφρά ανασηκωµένες χειρίδες, σκύβει και σηκώνει το µαρµάρινο σκέπασµα του 

τάφου, ενώ ο τρίτος νεαρός µε τον κυανό κοντό χειριδωτό χιτωνίσκο και λευκό µαντήλι στους 

ώµους, στέκει πίσω από την ταφόπλακα και έχει την πλάτη γυρισµένη στον Λάζαρο. Στα πόδια του 

Ιησού γονυκλινείς οι δύο αδερφές του Λαζάρου, µε φωτοστεφάνους. Η πρώτη πεσµένη σε 

προσκύνηση, εκτείνει το αριστερό της πόδι και συµπτύσσει το δεξί και παράλληλα στηρίζεται στα 

καλυµµένα µε το λαδόχρωµο ιµάτιο χέρια. Η δεύτερη αδερφή, µε λυµµένα τα µακριά της µαλλιά 

και σκεπασµένο το κεφάλι µε το κόκκινο ένδυµα, είναι γονατιστή και αποτείνεται στον Κύριο 

σηκώνοντας το κεφάλι προς αυτόν. 

 Η παράσταση του θαύµατος της Έγερσης του Λαζάρου (Ιω. 11: 1- 45), που από νωρίς 

ενσωµατώθηκε στους εικονογραφικούς κύκλους , παρέµεινε λιτή στην εικονογραφική της 405

σύλληψη έως τις απαρχές της εποχής των παλαιολόγων . Από την περίοδο αυτήν διαµορφώνονται 406

πολύπλοκες και πολυπρόσωπες συνθέσεις καθώς η σκηνή εµπλουτίζεται µε τους πολυπληθείς 

οµίλους των µαθητών και των Ιουδαίων (µονή Βατοπεδίου) , ενώ, σποραδικά, ενσωµατώνονται 407

στη σκηνή δευτερεύοντα επεισόδια (Περίβλεπτος (1360/70) , Παντάνασσα (1430 περίπου) ), τα 408 409

οποία, ωστόσο, παραλείπονται από τις παλαιολόγειες παραστάσεις της κρητικής υπαίθρου. Η 

σκηνή στον Άγιο Γεώργιο ακολουθεί τον πολυπρόσωπο εικονογραφικό τύπο του πρώιµου 14ου 

αιώνα, που επανευρίσκεται, επίσης, στη µονή Καρδιώτισσας (εικ. 57) , αν και στις κρητικές 410

απεικονίσεις των µέσων και του δεύτερου µισού του 14ου αιώνα επιλέγονται συνήθως λιτές στην 
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 Για την εικονογραφία της σκηνής βλ. Réau, Iconographie II, 2, 368. RbK II, στηλ. 388- 414 (K. Wessel). LCI 3, 405

στηλ. 33- 38 (H. Meurer). Schiller, Iconographie I, 189- 194. Millet, Recherches, 232- 254. Mâle, La réssurection de 
Lazare dans l’ art, La Revue des Arts I, Paris 1951, 44 κ.ε. Darmstaedter, Die Auferweckung des Lazarus. Μουρίκη, Tα 
ψηφιδωτά της Νέας Μονής, 192- 196.

 Aναφέρουµε ενδεικτικά τη σκηνή στον Άγιο Ευθύµιο, παρεκκλήσιο του Αγίου Δηµητρίου (1302-3), βλ. 406

Τσιγαρίδας, Τοιχογραφίες Αγίου Ευθυµίου, 105, εικ. 66.

 Τσιγαρίδας, Τα ψηφιδωτά και οι βυζαντινές τοιχογραφίες της µονής Βατοπαιδίου, εικ. 202. 407

 Millet, Mistra I2, πιν. 118. 4. Ιστορικά και φωτογραφικά αρχεία ΒΧΜ- Φωτογραφικό αρχείο ΒΙΕ 80γ, αρν. 115.408

 Ασπρά-Βαρδαβάκη & Εµµανουήλ, Παντάνασσα, 119, εικ. 48409

 Mα. Μπορµπουδάκη, Μονή Καρδιώτισσας, 234.410



εικονογραφική τους σύλληψη παραστάσεις (Παναγία στο Μέρωνα Αµαρίου , Άγιος Ιωάννης στο 411

Κάτω Βαλσαµόνερο , Παναγία στα Ρούστικα  και στο Σκλαβεροχώρι ). Η απεικόνιση στην 412 413 414

εξεταζόµενη σκηνή του αναστηµένου που προβάλλει όρθιος µπροστά από ταφικό µνηµείο και του 

πλήθους των Ιουδαίων που συνωθείται δίπλα σε αυτόν, επαναλαµβάνει γνωστό εικονογραφικό 

σχήµα της υστεροβυζαντινής ζωγραφικής , που υιοθετείται, επίσης, σε ναούς της κρητικής 415

υπαίθρου (µονή Καρδιώτισσας στην Κερά Πεδιάδος (µέσα 14ου αιώνα) (εικ. 57) , Παναγία στους 416

Λαµπιώτες Αµαρίου (µέσα 14ου αιώνα) , Χριστός στους Κασάνους , Παναγία στα Ρούστικα , 417 418 419

Παναγία στο Ανισαράκι Καντάνου (τέλος 14ου αιώνα) , Σκλαβεροχώρι (τέλος 14ου αιώνα) , 420 421

Άγιοι Απόστολοι στις Λιθίνες- Αδρόµυλους (1415) , κ.α.). Ιδιαίτερα επιβλητική και µε εµφανή 422

τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη σκηνή αναδεικνύεται η ρωµαλέα µορφή του Ιησού, στο κέντρο 

περίπου της παράστασης, και σε µεγαλύτερη κλίµακα από τα υπόλοιπα πρόσωπα της σύνθεσης, 

καθώς στους Λαµπιώτες και σε µνηµεία του τέλους του 14ου αιώνα (Μέρωνας , Ρούστικα). Με 423

τη χαρακτηριστική κίνηση του Θεανθρώπου που προτάσσει το χέρι προς τον Λάζαρο και µε την 

αντίστοιχη των δύο Ιουδαίων στην αριστερή άκρη της οµάδας που δείχνουν ξαφνιασµένοι από το 

θαύµα της Έγερσης που συντελέστηκε µπροστά τους, επιτυγχάνεται η ενότητα της υπό εξέταση 

παράστασης, καθώς συνδέονται µε ιδιαίτερα ευρηµατικό τρόπο οι δύο οµάδες, των µαθητών και 

των Ιουδαίων, ένα στοιχείο που χρησιµοποίησε πρωτύτερα ο ζωγράφος της µονής Βατοπεδίου 

(1312). Η µορφή πίσω από το Χριστό µε τα ψαρά µαλλιά και τα κοντά γένια, που ταυτίζεται µε τον 
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Πέτρο, εµφανίζεται συχνά στις παραστάσεις του θαύµατος, όπως στο Χριστό Βέροιας  και στον 424

Άγιο Νικόλαο Ορφανό (1310/20) , καθώς στέκει παράπλευρα του Ιησού.   425

 Ο Λάζαρος αποδίδεται ήρεµος και µε ωχρό το χρώµα του θανάτου στο πρόσωπο, χωρίς τις 

έντονες αλλοιώσεις που παρατηρούνται σε προγενέστερα παραδείγµατα του θέµατος . Το 426

σουδάριο που φέρει στο κεφάλι είναι σύµφωνο µε τα νεκρικά έθιµα της εποχής, ενώ το 

φωτοστέφανο είναι τυπικό από τον 11ο αιώνα . Η διακόσµηση του τάφου του Λαζάρου µε αρχαία 427

κιονόκρανα αποτελεί σπάνια παρέκκλιση από τον κανόνα, καθώς ξεφεύγει από το τυπικό λιτό 

ορθογώνιο σχήµα του µνήµατος λαξευµένου στο βράχο που απαντά συχνά στην υστεροβυζαντινή 

ζωγραφική . Ταυτόσηµος επαναλαµβάνεται ο τάφος στην πλησιόχωρη εκκλησία της Παναγίας 428

του Σκλαβεροχωρίου (τέλη 14ου αιώνα) , υποδεικνύοντας κοινό εικονογραφικό τύπο, και 429

πιθανότατα στην Παναγία στους Λαµπιώτες όπου διασώζεται µέρος του κίονα του µνήµατος . Η 430

προσπάθεια να δοθεί µνηµειακότητα στον τάφο παρατηρείται, επίσης, στην Παναγία 

Γκουβερνιώτισσα  και στον Χριστό στους Κασάνους , όπου ο τάφος στέφεται µε αέτωµα 431 432

(aediculum type), δεν ταυτίζεται, ωστόσο, µε αυτόν στον Άγιο Γεώργιο. 

 Μία ακόµα ενδιαφέρουσα λεπτοµέρεια συµπληρώνει την εξεταζόµενη παράσταση µε την 

απεικόνιση της γεροντικής µορφής του ηλικιωµένου Ιουδαίου που τραβά µε τα δυο χέρια τη 

γενειάδα του, ξαφνιασµένος καθώς είναι από το θαύµα της Έγερσης, τύπος άγνωστος στη 

µνηµειακή ζωγραφική της Κρήτης και του ευρύτερου ελλαδικού χώρου. Σπάνια ακόµη είναι η 

εικόνιση στα αριστερά του αναστηµένου της νεανικής µορφής που αγκαλιάζει µε τα δυο της χέρια 

τον Λάζαρο, σε τύπο που ανάγεται σε παλαιότερο µεσοβυζαντινό πρότυπο, όπως αποτυπώνεται στη 
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Νέα Εκκλησία στο Toqale Kilise της Καππαδοκίας (10ος αιώνα)  και στο Νerezi (12ος αιώνας) . 433 434

Αντίθετα, καθιερωµένη στην εικονογραφία του θαύµατος είναι η απεικόνιση της νεανικής µορφής 

που στέκει παράπλευρα του αναστηµένου και ξετυλίγει µε το ένα χέρι τις κειρίες του Λαζάρου, ενώ 

φέρει το άλλο στη µύτη ενοχληµένη καθώς είναι από τη δυσοσµία του θανάτου. Η µορφή, που 

υιοθετείται ήδη από τη µεσοβυζαντινή εποχή, όπως χαρακτηριστικά στο Ψαλτήριο του Λονδίνου 

(1066)  ή στο λατινικό ψαλτήριο της Μελισάνθης , απαντά συχνά σε κρητικές τοιχογραφίες της 435 436

παλαιολόγειας εποχής, όπως στην εκκλησία της Παναγίας στους Λαµπιώτες Αµαρίου (µέσα 14ου 

αιώνα) , του Χριστού στους Κασάνους , του Αγίου Ιωάννη στο Κάτω Βαλσαµόνερο , του 437 438 439

Σκλαβεροχωρίου και των Καπετανιανών . Στον Άγιο Γεώργιο ο Ιουδαίος φορά χιτώνα σε 440

ανοιχτόχρωµη ώχρα που µοιάζει χρωµατικά και τυπολογικά µε τις κειρίες του Λαζάρου, στοιχείο 

που επανευρίσκεται στο ναό του Αγίου Μάµα στο οµώνυµο χωριό . Παράλληλα, σπάνια στη 441

µνηµειακή ζωγραφική της Κρήτης είναι η απεικόνιση µίας επιπλέον δευτερεύουσας µορφής που 

βοηθάει στο ξετύλιγµα του σαβάνου, η οποία στην εξεταζόµενη παράσταση στέκει µπροστά από 

τον αναστηµένο σε µικρότερη κλίµακα, στοιχείο που αποτυπώνεται νωρίτερα στον Άγιο Νικόλαο 

Ορφανό (1310/20) , ενώ παραλείπεται από την πολυπρόσωπη παράσταση στη µονή 442

Καρδιώτισσας (εικ. 57).  

 Γνωστή στην υστεροβυζαντινή εικονογραφία  είναι η µεταφορά της πλάκας του τάφου 443

από τους δύο νεαρούς Εβραίους που σκύβουν έχοντας αντικριστά τις πλάτες, όπως στην Παναγία 
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 Wharton Epstein, Tokali Kilise, εικ. 79.433

 Millet & Frolow, Yougoslavie I, πιν. 18.1.434

 Der Nersessian, Illustration, 25, εικ. 53435

 Buchtal, Miniature Painting, πιν. 5α. Στις µεσοβυζαντινές απεικονίσεις του τύπου συγκαταλέγεται ακόµα η 436

εικόνα του Σινά του 12ου αιώνα, (Weitzmann, Chatzidakis, Miatev & Radojcic, Frühe Ikonen, πιν. 25). Την εποχή 
των παλαιολόγων υιοθετείται, ενδεικτικά, στον Άγιο Νικόλαο στο Prilep (Millet & Frolow, Yougoslavie III, πιν. 
22.1), στη µονή Βατοπεδίου (Τσιγαρίδας, Τα ψηφιδωτά και οι βυζαντινές τοιχογραφίες της µονής Βατοπαιδίου, εικ. 
202), στο Χριστό στη Βέροια (Πελεκανίδη, Καλλιέργης, πιν. ΣΤ.), στον Άγιο Κλήµεντα στην Άχρίδα (Millet & 
Frolow, Yougoslavie III, πιν. 3). Συχνά ο νεαρός άνδρας αποδίδεται σε µικρότερη κλίµακα από τις υπόλοιπες µορφές 
των Εβραίων, όπως στο Σκλαβεροχώρι και στα Καπετανιανά (Μπορµπουδάκης, Παρατηρήσεις στη ζωγραφική του 
Σκλαβεροχωρίου, εικ. 198α, β). 

 Kalokyris, Byzantine Wall Paintings of Crete, εικ. 28. Bissinger, Kreta, εικ. 124.437

 Προσωπική παρατήρηση. Για την παράσταση βλ. Μυλοποταµιτάκη, Τοιχογραφίες Χριστού Κασάνων, 299, πιν. ηΓ΄.438

 Spatharakis, Rethymnon Province, εικ. 148.439

 Μπορµπουδάκης, Παρατηρήσεις στη ζωγραφική του Σκλαβεροχωρίου, εικ. 198α, β.440

 Αρχείο Μανόλη Μπορµπουδάκη.441

 Τσιτουρίδου, Ο ζωγραφικός διάκοσµος του Αγίου Νικολάου Ορφανού, πιν. 23.442

 Χιλανδάρι (Millet, Athos, πιν. 68.2). Περίβλεπτος Μυστρά (1360/70) (Millet, Mistra I2, πιν. 118.4). Περισσότερο 443

διαδεδοµένη είναι η µεταφορά της πλάκας από ένα µόνο υπηρέτη, για παραδείγµατα βλ. Vassilakis- Mavrakakis, 
Gouverniotissa, 181, σηµ. 132. 



στους Λαµπιώτες , σε τύπο που ανάγεται σε µεσοβυζαντινά πρότυπα, µε χαρακτηριστική την 444

Έγερση στο λατινικό ψαλτήριο της Μελισάνθης (12ος αιώνας) . Στην κρητική ύπαιθρο δύο είναι 445

οι υπηρέτες που σκύβουν και σηκώνουν την πλάκα στη µονή Καρδιώτισσας , στην Παναγία 446

στους Λαµπιώτες Αµαρίου , στην Παναγία Γκουβερνιώτισσα , αν και σε διαφορετικές στάσεις 447 448

από τους νεαρούς Εβραίους στην εκκλησία στους Αποστόλους, ενώ πιο διαδεδοµένη είναι η 

µεταφορά της πλάκας από έναν Ιουδαίο, όπως στα Ρούστικα (1381) , στο Σκλαβεροχώρι (τέλη 449

14ου αιώνα) και στα Καπετανιανά (1401/2) . 450

 Σε γνωστούς παλαιολόγειους τύπους αποδίδονται και οι δύο αδελφές του Λαζάρου, η Μαρία 

και η Μάρθα, οι οποίες καθιερώνονται στην εικονογραφία της σκηνής ήδη από τον 9ο αιώνα . Η 451

καταφιλούσα τα πόδια του Ιησού αδερφή, αλλά και η δεύτερη γονατιστή αδερφή που αποτείνεται 

στον Ιησού , θυµίζουν τις αδερφές που ιστορούνται στην Παναγία στη Studenica  και στο 452 453

Χριστό στη Βέροια (1315) . Ιδιαίτερα η πρώτη µε τα σκεπασµένα µε το ιµάτιο άκρα, συντάσσεται 454

µε την αντίστοιχη σκυµµένη αδερφή στη µονή Βατοπεδίου , ενώ ταυτόσηµη παρουσιάζεται και 455

µε την αδερφή στη µονή Καρδιώτισσας (εικ. 57) , υποδεικνύοντας το κέντρο προέλευσης της 456

εικονογραφίας, επαναλαµβάνεται, δε, στη µεταγενέστερη χρονολογικά παράσταση στο ναό του 

Αγίου Γεωργίου Αρτού Ρεθύµνης . Από την εξεταζόµενη σκηνή απουσιάζει η κώµη της Βηθανίας 457
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 Kalokyris, Byzantine Wall Paintings of Crete, εικ. 28.444

 Ψαλτήριο της Μελισάνθης, βλ. Buchtal, Miniature Painting, πιν. 5α.445

 Μα. Μπορµπουδάκη, Μονή Καρδιώτισσας, 234.446

 Spatharakis, Amari, εικ. 324.447

 Vassilakis- Mavrakakis, Gouverniotissa, 181, εικ. 133.448

 Αδηµοσίευτη παράσταση. Προσωπική παρατήρηση.449

 Μπορµπουδάκης, Παρατηρήσεις στη ζωγραφική του Σκλαβεροχωρίου, εικ. 198α-β450

 Μουρίκη, Tα ψηφιδωτά της Νέας Μονής, 193.451

 Η κίνηση αυτή της Μάρθας αποδίδει το πνεύµα της ευαγγελικής περικοπής του Ιωάννη που αναφέρει ότι όταν ο 452

Χριστός έφτασε στο µνήµα η Μάρθα απευθύνθηκε στον Ιησού µε τα εξής λόγια: Κύριε, ήδη όζει. τεταρταίος γάρ 
έστιν (Ιωάννης, ια΄: 39). Στην υστεροβυζαντινή ζωγραφική υιοθετείται µε µικρότερη συχνότητα η Μάρθα γυρισµένη 
προς τον Λάζαρο, τύπος που στην Κρήτη συναντάται στη µονή Καρδιώτισσας και ανάγεται σε µεσοβυζαντινά 
πρότυπα κυρίως της ζωγραφικής του 12ου αιώνα (Μουρίκη, Tα ψηφιδωτά της Νέας Μονής, 192- 193).

 Millet & Frolow, Yougoslavie I, πιν. 37.1.453

 Πελεκανίδης, Καλλιέργης, πιν. ΣΤ. Στην εκκλησία του Χριστού της Βέροιας η Μάρθα αποτυπώνεται σε µια 454

σπανιότατη παραλλαγή καθώς παριστάνεται όρθια κοντά στον αναστηµένο, σε τύπο που επαναλαµβάνεται και στη 
Dečani (Petković- Bošković, Manastir Dečani, πιν. CLXXVI).

 Τσιγαρίδας, Τα ψηφιδωτά και οι βυζαντινές τοιχογραφίες της µονής Βατοπαιδίου, εικ. 202.455

 Μα. Μπορµπουδάκη, Μονή Καρδιώτισσας, 234456

 Δρανδάκης, Ο εις Αρτόν Ρεθύµνης, 113, πιν. ΣΤ, εικ. 1. 457



στην οποία διαδραµατίζεται το θαύµα, που ενδεχοµένως ιστορείτο συνοπτικά στο δεξί 

κατεστραµµένο τµήµα της σκηνής.  

 Συνοψίζοντας, η παράσταση της Έγερσης στον Άγιο Γεώργιο ακολουθεί την εικονογραφία 

της πρώιµης παλαιολόγειας εποχής, οπόταν η σκηνή εµπλουτίζεται µε τους πολυπληθείς οµίλους 

των µαθητών και των Ιουδαίων, όπως ενδεικτικά στην Έγερση της µονής Βατοπεδίου (1312). 

Επιµέρους στοιχεία της σύνθεσης (Ιουδαίος που απλώνει το χέρι, δύο µορφές για το λύσιµο του 

σαβάνου) επανευρίσκονται σε γνωστά µνηµεία της υστεροβυζαντινής εποχής, υποδεικνύοντας το 

κέντρο προέλευσης της εικονογραφίας, ενώ εικονίζονται και λεπτοµέρειες (Ιουδαίος που 

αγκαλιάζει µε τα δύο χέρια τον Λάζαρο) που παραπέµπουν σε σπάνιους τύπους της µεσοβυζαντινής 

ζωγραφικής. Τέλος, η παράσταση στον Άγιο Γεώργιο διαφοροποιείται στη σύλληψη και σε 

επιµέρους λεπτοµέρειες από την πλειονότητα των παλαιολόγειων παραστάσεων στην Κρήτη, όπου 

επιλέγονται λιτές στη σύνθεσή τους παραστάσεις, µε εξαίρεση µοναχά την Έγερση στη µονή 

Καρδιώτισσας, όπου αποδίδεται µε ιδιαίτερα αφηγηµατική διάθεση το θαύµα, αν και σε 

διαφορετικό εικονογραφικό τύπο από την εξεταζόµενη σκηνή. 

!
Η Βαϊοφόρος (πιν. 5, εικ. 15) 

 Σε άριστη κατάσταση διατηρείται η σκηνή της Βαϊοφόρου, µε µικρές, µόνο, επιφανειακές 

φθορές στα πόδια του υποζυγίου. Μπροστά από το πρισµατικό και απόκρηµνο  βουνό του βάθους 

σε χρώµα λαδί µε λιγοστές κόκκινες κορυφές, εικονίζεται ο Χριστός “καθήµενος επί πώλον όνου», 

να κατευθύνεται προς την Ιερουσαλήµ µε συνοδεία των µαθητών του, οι οποίοι συνωστίζονται στα 

αριστερά. Ο Χριστός φορά κυανό χιτώνα και ιµάτιο µε δαµασκηνί ανταύγειες, ευλογεί µε το δεξί 

και κρατά κλειστό ειλητάριο µε το αριστερό. Συνοµιλεί µε τον απόστολο Πέτρο που στέκει πλάι 

του και µπροστά σε δεύτερο επίπεδο και καταδεικνύει οµάδα µικρών παιδιών. Πίσω ακολουθούν οι 

υπόλοιποι µαθητές σε συµπαγή οµάδα. Ξεχωρίζει πρώτος ο αγαπηµένος µαθητής του Ιησού, ο 

Ιωάννης, νέος και αγένειος, µε κοντή βοστρυχωτή κόµη, πράσινο χιτώνα και κόκκινο ιµάτιο. 

Απέναντι συνωστίζεται πολυπληθής όµιλος Ιουδαίων που στέκει µπροστά από την τειχισµένη πόλη 

της Ιερουσαλήµ που υψώνεται στα δεξιά. Ο κορυφαίος του όχλου προϋπαντεί τον Κύριο 

κρατώντας κλαδί βαΐου και συνοµιλεί ζωηρά µε το διπλανό του. Έχουν και οι δύο µακριές 

γενειάδες και λευκό µαντήλι στους ώµους και φορούν ιµάτια κόκκινου χρώµατος ο πρώτος και 

πράσινου µε ταινία στο χρώµα της ώχρας ο δεύτερος, διακοσµηµένα στο εσωτερικό τους µε 

γεωµετρικά και φυτικά κοσµήµατα. Δίπλα τους στέκει άνδρας µε κοντή καστανή γενειάδα και 

κόκκινο σκούρο ιµάτιο, ο οποίος στρέφει απότοµα την κεφαλή και κοιτάζει τη νεαρή γυναίκα στα 
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δεξιά του. Η τελευταία φορά κόκκινο ιµάτιο, κράτα στο δεξί της χέρι κλαδί βαΐου, ενώ µε το 

αριστερό συγκρατεί το πόδι τού µικρού της παιδιού το οποίο φέρει στους ώµους.  

 Στο βάθος της παράστασης προβάλλουν στο κέντρο δύο φοίνικες. Ο ένας είναι πλάγια 

τοποθετηµένος και πάνω σε αυτόν σκαρφαλώνουν µε ενθουσιασµό τρία µικρά παιδιά. Φορούν 

λευκούς στολισµένους κοντούς χιτωνίσκους και κρατούν ή έχουν στις τσέπες τους αξίνες για να 

κόψουν βάγια. Ο δεύτερος φοίνικας που υψώνεται κατακόρυφα σώζει πιθανότατα στο πλούσιο 

φύλλωµά του εξίτηλη µορφή µικρού παιδιού. Χαρούµενο τόνο δίνουν, επίσης, τα παιδιά στο κάτω 

µέρος της σκηνής που προϋπαντούν τον Ιησού, στρώνοντας στο έδαφος βάγια και τα ενδύµατά 

τους. Ένα παιδί ταΐζει το υποζύγιο µε βάγια και συνοµιλεί µε άλλο που προσέρχεται τρέχοντας. Το 

τρίτο στην οµάδα τους απλώνει ένδυµα στα πόδια του υποζυγίου, ενώ δύο µικρά παιδιά πιο πέρα 

βγάζουν τα ενδύµατά τους.  

 Η σκηνή της Βαϊοφόρου  στον Άγιο Γεώργιο (Ματθαίος, κα΄: 1- 9. Λουκάς ιθ΄: 29- 40. 458

Μάρκος, ια΄: 1- 10. Ιωάννης, ιβ΄: 12- 15) ιστορείται σύµφωνα µε καθιερωµένο µετά την 

εικονοµαχία εικονογραφικό τύπο  µε τις δύο οµάδες- του Χριστού και των Εβραίων- να 459

αναπτύσσονται συµµετρικά και στο ίδιο επίπεδο. Στην εξεταζόµενη τοιχογραφία οι δύο όµιλοι 

αποδίδονται σε πυκνή διάταξη, σύµφωνα µε τα εικονογραφικά πρότυπα της παλαιολόγειας 

ζωγραφικής (µονή Βατοπεδίου (1312) , Χριστός Βέροιας , Περίβλεπτος Μυστρά (1360/70) ). 460 461 462

Παράλληλα, η οργάνωση της σύνθεσης µε το τριγωνικό βαθµιδωτό βουνό πίσω από τους 

αποστόλους, το κατακόρυφο ορθογώνιο της πόλης της Ιερουσαλήµ ως βάθος για την οµάδα των 

Εβραίων και ανάµεσά τους το ανεστραµµένο τρίγωνο που αγκαλιάζει το δέντρο µε τα παιδιά πάνω 

σε αυτό, υποδεικνύει κοινό τύπο µε τις µεταγενέστρες χρονολογικά παραστάσεις στην Παναγία του 

Μέρωνα Αµαρίου (1380 περίπου), στην Παναγία του Σκλαβεροχωρίου (τέλη 14ου αιώνα), στα 
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 Για την εικονογραφία της σκηνής βλ. Millet, Recherches, 255- 284. Réau, Iconographie II, 396 κ.ε., Schiller, 458

Ikonographie II, 28- 31. LCI I, στηλ. 593- 597 (E. Lucchesi Palli). RbΚ II, στηλ. 22- 30 (E. Lucchesi Palli). 
Hadermann- Misguish, Kurbinovo, 135- 142. Velmans, Observations sur l’ Entree à Jerusalem, 471 κ.ε. Mouriki, The 
Theme of the “Spinario”, 53 κ.ε.

 Ο τύπος παρουσιάζεται διαµορφωµένος ήδη από τον 6ο αιώνα στην παράσταση της Βαϊοφόρου στο Ευαγγέλιο του 459

Rossano (fol. 1v) και ολοκληρώνεται τον 13ο αιώνα όπως διαπιστώνεται από το χειρόγραφο του Βερολίνου (Berol.qu. 
66), βλ. Ασπρά-Βαρδαβάκη & Εµµανουήλ, Παντάνασσα, 126- 127, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.

 Τσιγαρίδας, Τα ψηφιδωτά και οι βυζαντινές τοιχογραφίες της µονής Βατοπαιδίου, Α, εικ. 204.460

 Πελεκανίδης, Καλλιέργης, πιν. 21. 461

 Χατζηδάκης, Μυστράς, εικ. 52. Αντίθετα, περιορισµένος είναι ο αριθµός των αποστόλων στις µεσοβυζαντινές 462

απεικονίσεις του θέµατος όπου ποικίλει από έναν έως έξι. Για περισσότερα παραδείγµατα βλ. Αρχοντόπουλος, Ο ναός 
της Αγίας Αικατερίνης στην πόλη της Ρόδου, 100, υποσ. 230.



Καπετανιανά (1401/2)  και στους Αγίους Αποστόλους στις Λιθίνες- Αδρόµυλους (1415) . Ο 463 464

τύπος ανάγεται σε πρωιµότερα πρότυπα, µε χαρακτηριστική την αντίστοιχη σκηνή στην εκκλησία 

του Ιωακείµ και της Άννας στη Studenica (1313/14) . 465

 Ενδιαφέρον στοιχείο στην εικονογραφία της εξεταζόµενης σκηνής αποτελεί η απεικόνιση 

του Πέτρου που συνοµιλεί µε το Χριστό, σε τύπο που παραπέµπει σε µεσοβυζαντινά πρότυπα 

(Δαφνί , Capella Palatina στο Παλέρµο , Άγιος Γεώργιος στο Djurdjevi Stupovi ) και σε 466 467 468

σταυροφορικά χειρόγραφα της ίδιας εποχής, όπως το λατινικό Ψαλτήριο της Μελισάνθης  και το 469

Ψαλτήριο της βασίλισσας Ρικαρντιάνας . Την εποχή των παλαιολόγων ο τύπος επιβιώνει µοναχά 470

στον Άγιο Νικόλαο στο Prilep (1295) . Στην Κρήτη απαντά στη ζωγραφική παράσταση στο 471

Σωτήρα Χριστό στο Κεφάλι Κισάµου (1319- 1320)  και αργότερα στον Άγιο Ιωάννη στην 472

Έµπαρο Βιάννου (1436-7)  µε τον Πέτρο να καταδεικνύει όµοια τα µικρά παιδιά που απλώνουν 473

τα ιµάτιά τους, υποδηλώνοντας κοινό εικονογραφικό τύπο µε την εξεταζόµενη σκηνή.  

  Η µορφή του πρώτου άντρα από τον όµιλο των Ιουδαίων που προϋπαντεί το Χριστό 

παρουσιάζοντας τα βάγια είναι γνωστή στην παλαιολόγεια ζωγραφική της Κρήτης, µε 

χαρακτηριστική την παράσταση του Σκλαβεροχωρίου . Η γυναικεία µορφή µε το παιδί στον ώµο 474

αποτελεί καθιερωµένο εικονογραφικό στοιχείο σε υστεροβυζαντινές παραστάσεις του θέµατος , 475

καθώς ιστορείται συστηµατικά στην βυζαντινή ζωγραφική ήδη από τον 10ο αιώνα , δεν είναι, 476
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 Μπορµπουδάκης, Παρατηρήσεις στη ζωγραφική του Σκλαβεροχωρίου, πιν. 197α-β.463

 Αρχείο Μανόλη Μπορµπουδάκη.464

 Millet & Frolow, Yougoslavie III, πιν. 62.4.465

 Dietz & Demus, Hosios Lucas and Daphni, εικ. 92.466

 Demus, Norman Sicily, εικ. 20b.467

 Millet & Frolow, Yougoslavie I, εικ. 28.2.468

 Buchthal, Miniature Painting, πιν. 5b.  469

 Ό.π., πιν. 53a.470

 Millet & Frolow, Yougoslavie III, εικ. 22,3.471

 Spatharakis, Dated Byzantine Wall Paintings of Crete, 58.472

 Βorboudakis, Gallas & Wessel, Byzantinisches Kreta, εικ. 132.473

 Μπορµπουδάκης, Παρατηρήσεις στη ζωγραφική του Σκλαβεροχωρίου, πιν. 197α.474

 Αναφέρουµε ενδεικτικά τις παραστάσεις στον Άγιο Νικόλαο στο Prilep (Millet & Frolow, Yougoslavie III, εικ. 22,3) 475

και στη Περιβλέπτο στο Μυστρά (Millet, Mistras I2, πιν. 120. 1) και. 

 Ελεφαντοστό του 10ου αιώνα από στις συλλογές του µουσείου του Βερολίνου, βλ. Goldschmidt- Weitzmann, 476

Βyzantinischen Elfenbeinskulpturen, II, 25, αρ. 3, πιν. Ι, 3. Άγιος Νικόλαος στη Στέγη (Σωτηρίου, Τοιχογραφίαι Αγ. 
Νικολάου Στέγης, 137). Μονή Βατοπεδίου (Τσιγαρίδας, Τα ψηφιδωτά και οι βυζαντινές τοιχογραφίες της µονής 
Βατοπαιδίου, εικ. 204). Περίβλεπτος στο Μυστρά (1360/70) (Χατζηδάκης, Μυστράς, εικ. 52).



ωστόσο, ιδιαίτερα δηµοφιλής στην εικονογραφία της Κρήτης, όσο µπορούµε να συµπεράνουµε από 

τα έως σήµερα γνωστά και δηµοσιευµένα παραδείγµατα (Άγιος Νικόλαος Σίσσες Μυλοποτάµου 

(µέσα 14ου αιώνα) . Ενδιαφέρουσα είναι, ακόµη, η ρεαλιστική στάση του Εβραίου µε την 477

απότοµη συστροφή της κεφαλής προς τα πίσω, γνωστή από τη σύνθεση των Αγίων Αποστόλων στη 

Θεσσαλονίκη , η οποία στους ναούς της Κρήτης επαναλαµβάνεται στην παράσταση του 478

Σκλαβεροχωρίου . 479

 Η επανάληψη στους Αποστόλους εικονογραφικών τύπων της παλαιολόγειας ζωγραφικής, 

αποτυπώνεται, επίσης, στην απεικόνιση µεγάλου αριθµού παιδιών σε γνωστές στάσεις και κινήσεις, 

όπως στις αντίστοιχες σκηνές στη Ravanica (1376/7) , στην Περίβλεπτο (1360/70) και στην 480

Παντάνασσα (1430 περίπου) στο Μυστρά . Στις κρητικές τοιχογραφίες µεγάλος είναι ο αριθµός 481

των παιδιών στους Αγίους Αποστόλους στις Λιθίνες- Αδρόµυλους (1415), όπου αποδίδονται 

τουλάχιστον πέντε παιδιά . Στις αντίστοιχες τοιχογραφίες του νησιού περιορίζονται συνήθως σε 482

ένα ή δύο παιδιά στο κάτω µέρος της σύνθεσης. Αναλυτικότερα, το παιδί που στρώνει το ένδυµά 

του για να περάσει ο Χριστός ιστορείται στην Κοίµηση της Θεοτόκου στην Σπηλιά Κισάµου  , 483

εκείνο που ταΐζει το υποζύγιο απαντά στην Παναγία στο Μέρωνα Αµαρίου (1380 περίπου)  και 484

εκείνο που ετοιµάζεται να βγάλει το ιµάτιό του, στοιχείο γνωστό ήδη στην ζωγραφική του 13ου 

αιώνα , απαντά στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στο Κάτω Βαλσαµόνερο  και στο ναό του 485 486

Μέρωνα . Ιδιαίτερα ευρηµατική και σπάνια είναι η απεικόνιση των δύο κορµών φοίνικα που 487

προβάλλουν στο βάθος της παράστασης, στον έναν από τους οποίους αναρριχώνται µικρά παιδιά, 

ενώ στο φύλλωµα του δεύτερου εικονίζεται, πιθανότατα, ένα τέταρτο παιδί. Η απεικόνιση δύο 
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 Μπορµπουδάκης, Οι τοιχογραφίες της Παναγίας του Μέρωνα, εικ. 1. Kalokyris, Byzantine Wall Paintings of Crete, 484

εικ. 31.

 π.χ. Άγιος Χρυσόστοµος στο Γεράκι του τέλους του 13ου αιώνα (Μουτσόπουλος- Δηµητροκάλλης, Γεράκι, 38). 485

 Αδηµοσίευτη παράσταση. Προσωπική παρατήρηση.486

 Μα. Μπορµπουδάκη, Μέρωνα Αµαρίου: Νέα στοιχεία (υπό δηµοσίευση).487



δέντρων δεν επανευρίσκεται, απ’ όσο τουλάχιστον γνωρίζουµε, σε άλλα παραδείγµατα της 

Βαϊοφόρου. 

 Η αναπαράσταση της τειχισµένης πόλης της Ιερουσαλήµ στο δεξί µέρος της σύνθεσης που 

αναπτύσσεται καθ’ ύψος, αποτελεί σπάνιο στοιχείο στις βυζαντινές διακοσµήσεις και θυµίζει 

µικρογραφίες σταυροφορικών χειρογράφων, όπως τα τείχη στην πολιορκία της Τύρου από τον 

χειρόγραφο κώδικα των Βρυξελλών (Brussels, Bibl. Roy., MS 9492- 3) . Κυρίως, όµως, η 488

οχυρωµένη πόλη στους Αποστόλους παραπέµπει σε µικρογραφία της βίβλου της Arsenal (fol. 

364v) , που εµπεριέχει είκοσι βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και χρονολογείται στο τρίτο τέταρτο 489

του 13ου αιώνα. Αναλυτικότερα, η τειχισµένη πόλη στη σκηνή του γάµου του Μποάζ και της Ρούθ 

αποδίδεται σχεδόν ταυτόσηµη µε την Ιερουσαλήµ από τη σκηνή της Βαϊοφόρου στους 

Αποστόλους. Όµοια στην εξεταζόµενη παράσταση και στη δυτική µικρογραφία η πόλη αποδίδεται 

ως ένα τειχισµένο οχυρό, που έχει περιµετρικά τετράγωνους πύργους µε επάλξεις, οι οποίοι κατά 

διαστήµατα διακοσµούνται µε οριζόντια ταινία και ένα κάθετο ορθογώνιο στοιχείο, πιθανώς 

άνοιγµα. Παράλληλα, κοινή είναι η ορθογώνια είσοδος στο κέντρο του τείχους ανοίγεται που 

επιστέφεται µε µικρό παράθυρο, ενώ στο εσωτερικό της πόλης υψώνονται λιτά κτίρια µε δίρριχη 

στέγη και φεγγίτη στο αετωµατικής µορφής τύµπανο που δηµιουργείται στη στενή πλευρά των 

κτιρίων. 

 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η πολυπρόσωπη σκηνή στον Άγιο Γεώργιο ακολουθεί την 

παλαιολόγεια εικονογραφία, όσον αφορά τη διάταξη της σύνθεσης αλλά και επιµέρους 

λεπτοµέρειες (Ιουδαίοι, παιδιά στο κάτω µέρος της σύνθεσης). Σπάνιο στοιχείο αποτελεί η εικόνιση 

των δύο δέντρων στο βάθος της σύνθεσης καθώς και η απεικόνιση του Χριστού που συνοµιλεί µε 

τον Πέτρο που ανακαλεί µεσοβυζαντινά πρότυπα και αποτυπώνεται στο λατινικό ψαλτήριο της 

Μελισάνθης. Στο σταυροφορικό περιβάλλον παραπέµπει, επίσης, η τειχισµένη πόλη της 

Ιερουσαλήµ. 

!
Η Σταύρωση (εικ. 16, 50) 

 Σε καλή κατάσταση διατηρείται το σωζόµενο τµήµα της σύνθεσης. Πλήρως φθαρµένο είναι 

το επάνω και αριστερό µέρος της παράστασης, κατεστραµµένο είναι τµήµα του θώρακα του 

Χριστού και επιφανειακές φθορές εµφανίζονται στο πρόσωπο του και στον ιπτάµενο άγγελο δεξιά. 
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259, 261, 274, 288 κ.α.
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Το κέντρο της σκηνής καταλαµβάνει ο νεκρός Χριστός καρφωµένος πάνω στο σταυρό του 

µαρτυρίου. Το σώµα του είναι χαλαρωµένο και σχηµατίζει ελαφρά καµπύλη, το φωτοστεφανωµένο 

κεφάλι του είναι γερµένο επάνω στον ώµο, τα πόδια είναι παράλληλα και καρφωµένα χωριστά 

πάνω στο υποπόδιο του σταυρού. Το γυµνό του σώµα καλύπτει λευκό περίζωµα, διπλωµένο 

µπροστά µε χάρη. Ένας µικρογραφηµένος ηµίσωµος άγγελος µε ανοικτές φτερούγες βρίσκεται 

κάτω από την οριζόντια κεραία του σταυρού, δεξιά. Ο Χριστός περιστοιχίζεται από τα αγαπηµένα 

του πρόσωπα, που στέκουν πάνω σε βάθρο και θρηνούν το γεγονός. Αριστερά, η Παναγία 

θλιµµένη, µε κυανό χιτώνα και δαµασκηνί ιµάτιο, ακουµπά µε το ένα χέρι στην αριστερή παρειά, 

ενώ έχει το δεξί σε δέηση. Πίσω της ίχνη µορφής. Δεξιά, ο νεαρός και αγένειος Ιωάννης, ντυµένος 

µε πράσινο χιτώνα και ροδί ιµάτιο, κλίνει την κεφαλή και ανακρατεί το τυλιγµένο άκρο του ιµατίου 

ψηλά στη γαστρέα ενώ φέρει το δεξί του χέρι στην παρειά. Ακολουθείται από µικρό όµιλο 

στρατιωτών, από τους οποίους φαίνονται µόνο τα κράνη, µε επικεφαλής τον εκατόνταρχο Λογγίνο 

που δείχνει µε το δεξί του χέρι προς τον Εσταυρωµένο. Σε µικρή κλίµακα, εκατέρωθεν του Χριστού 

παριστάνονται ο λογχοφόρος στρατιώτης µε καστανέρυθρη στρατιωτική στολή και ο σπογγοφόρος 

υπηρέτης, µε κοντό χιτωνίσκο στο χρώµα της ώχρας. Ο τελευταίος έχει γυρισµένη την πλάτη στο 

θεατή και δίνει µε κοντάρι το ξίδι, από το καλάθι που κρατά µε το δεξί του χέρι. Στη βάση του 

σταυρού, µέσα σε τριγωνική σπηλιά τον “κρανίου τόπον” βρίσκεται το κρανίο του Αδάµ µε κόκαλα 

νεκρών και έξω από αυτή µικρή κιβωτιόσχηµη σαρκοφάγος µε τις ψυχές φασκιωµένες µε λευκά 

σάβανα. Στο βάθος, τα χαµηλά τείχη της Ιερουσαλήµ µε επάλξεις συµπληρώνουν τη σκηνή. 

 Στη Σταύρωση  (Mατθαίος, κζ΄: 35- 56, Μάρκος, ιε΄: 22- 41, Λουκάς, κγ΄: 33- 49, Ιωάννης 490

ιθ΄: 17- 37) της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου η σχετικά λιτή αντιµετώπιση της εικονογραφίας ως 

προς τον αριθµό των βασικών προσώπων που µετέχουν στη σκηνή παραπέµπει σε εικονογραφικό 

σχήµα του 13ου αιώνα όπως αποτυπώνεται στην Όµορφη Εκκλησιά της Αίγινας (1289) , στο ναό 491

του Αγίου Πέτρου στα Καλύβια Κουβαρά Αττικής (1232)  αλλά και νωρίτερα στο σταυροφορικής 492

τέχνης χειρόγραφο της Μελισάνθης (12ος αιώνας) . Από τον 13ο αιώνα και κυρίως από τις αρχές 493

του 14ου αιώνα η Σταύρωση εµπλουτίζεται σποραδικά µε τις πολλαπλές στιγµές των ευαγγελικών 

διηγήσεων και τους πολυπληθείς οµίλους των προσώπων που συνωστίζονται στο κάτω µέρος, 
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 Για την εικονογραφία της σκηνής βλ. Millet, Recherches, 396- 460. LCI II, στηλ. 605- 642 (Lucchessi- Palli- G. 490
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 Σωτηρίου, Η Όµορφη Εκκλησιά Αιγίνης, 269- 270, εικ. 16.491

 Coumbaraki- Pansélinou, Kalyvia Kouvara, πιν. 32- 33.492

 Buchtal, Miniature Painting, πιν. 8.493



στοιχεία που πολλαπλασιάζονται στο δεύτερο µισό του 14ου αιώνα . Στην υστεροβυζαντινή 494

ζωγραφική της Κρήτης δεν ιστορούνται τύποι τόσο αναλυτικοί, µε εξαίρεση λίγες παραστάσεις της 

Σταύρωσης, οι οποίες απαντούν σποραδικά στην επιτοίχια ζωγραφική του δεύτερου µισού του 14ου 

και του 15ου αιώνα  .  495

 Στην εικονογραφία των αρχών του 14ου αιώνα ανάγεται η έντονη καµπύλωση του σώµατος 

του Εσταυρωµένου , µε ζωγραφικά παράλληλα τη Σταύρωση στους Αγίους Αποστόλους 496

Θεσσαλονίκης (1312/15)  στον Άγιο Νικόλαο Ορφανό (1310/20) , και ιδιαίτερα  τοιχογραφίες 497 498

που χρονολογούνται στο δεύτερο µισό του αιώνα, όπως στην Περίβλεπτο του Μυστρά (1360/70)  499

και σε παλαιολόγειες εικόνες της ίδια εποχής, όπως στην εικόνα της µονής Μεγίστης Λαύρας (τρίτο 

τέταρτο 14ου αιώνα), της µονής Χελανδαρίου (έβδοµη δεκαετία 14ου αιώνα) και του Μουσείου 

της Βάρνας (τέλη 14ου αιώνα) . Οµοίως µε τον Άγιο Γεώργιο καµπυλώνεται το σώµα του 500

Εσταυρωµένου στο Χριστό στις Ποταµιές (πιν. XVIII) , ενώ, επιπλέον, η όµοια απόδοση του 501

περιζώµατος, των λεπτών άκρων, των αρθρώσεων, και του θώρακα του Χριστού ανάµεσα στα δύο 

κρητικά µνηµεία υποδεικνύουν τη χρήση κοινού εικονογραφικού προτύπου µε την εξεταζόµενη 

τοιχογραφία. Η καµπύλωση του Εσταυρωµένου βρίσκει ακόµα τα παράλληλά της στην εκκλησία 

του Αγίου Αντωνίου στο Αβδού Πεδιάδος (περί τα µέσα του 14ου αιώνα) . Ο τύπος υπερισχύει 502

στις τοιχογραφίες της Κρήτης του δεύτερου µισού του 14ου αιώνα και των αρχών του 15ου αιώνα, 

µε χαρακτηριστικά παραδείγµατα τη Σταύρωση στην Παναγία του Μέρωνα (1380 περίπου) (πιν. 
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 Millet, Recherches, 423 κ. ε. Hadermann- Misguich, Kurbinovo, 151. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν 494
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στην Παναγία Γκουβερνιώτισσα (Vassilakis- Mavrakakis, Gouverniotissa, εικ. 155- 157), στην Αγία Πελαγία της 
Βιάννου (1360) (Θεοχαροπούλου, Διάκοσµος Βιάννου, 289- 292, πιν. ΝΘ΄, εικ. 2), στην Παναγία στο Μέρωνα 
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στη Χαλέπα (Spatharakis, Mylopotamos, εικ. 154- 5) και στον εξωνάρθηκα της µονής Βαλσαµονέρου 
(Μπορµπουδάκης, 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, 1999. 887, εικ. 5).

 Στην παλαιολόγεια ζωγραφική συχνά προτιµάται η έντονη καµπύλωση για την απόδοση του γυµνού σώµατος του 496

νεκρού Χριστού. Ο ρεαλιστικός τύπος, όπως χαρακτηρίζεται από τον Millet (Millet, Recherches, 410) επιλέγεται σε 
σηµαντικό αριθµό µνηµείων της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας, όπως στο Χριστό της Βέροιας (Πελεκανίδης, 
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(Millet, Yougoslavie I, πιν. 53.2).
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 Τσιτουρίδου, Ο ζωγραφικός διάκοσµος του Αγίου Νικολάου Ορφανού, 98- 99, πιν. 27. 498

 Millet, Mistras I2, πιν. 117.2499

 Τσιγαρίδας, Εικόνα της Σταυρώσεως, 154500

 Ranoutsaki, Soteras Christos- Kirche, 95- 98, εικ. 27, 29.501

 Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantiniches Kreta, εικ. 383.502



ΧΧΧ) , στην Παναγία στο Σκλαβεροχώρι (τέλη 14ου αιώνα) , στον Άγιο Γεώργιο Αρτού 503 504

(1401) , στην Παναγία στο Ανισαράκι Καντάνου (τέλος 14ου αιώνα)  και στον Άγιο Γεώργιο 505 506

στην Απάνω Σύµη Βιάννου , καθώς και σε εικόνες κρητικής τέχνης όπως στην αµφιπρόσωπη 507

εικόνα της µονής Δωριών (γ΄ τέταρτο 14ου αιώνα) .  508

 Η απεικόνιση της Παναγίας, µε το ένα χέρι στην παρειά και το άλλο σε δέηση, γνωστή από 

τις παλαιολόγειες συνθέσεις στον Άγιο Νικόλαο Ορφανό  και στο παρεκκλήσιο του Αγίου 509

Ευθυµίου , αποδίδεται συστηµατικά στην κρητική εικονογραφία, όπως στο ναό της Κοίµησης στο 510

Θρόνο Αµαρίου  και στον Άγιο Ισίδωρο στο Κακοδίκι Σελίνου (1420-1) . Στην εξεταζόµενη 511 512

παράσταση ακολουθείται από µία µόνο µυροφόρο, πιθανώς τη Μαρία του Κλωπά ή τη Μαγδαληνή,  

και αυτή υπαινικτικά αποδοσµένη, λόγω έλλειψης χώρου. 

 Η απόδοση του Ιωάννη στην εξεταζόµενη σκηνή τυλιγµένου µε το ιµάτιο κατά τον τρόπο 

των αρχαίων φιλοσόφων, να ακουµπά µε το δεξί χέρι στην παρειά  και µε το αριστερό να κρατά 513

την άκρη του ιµατίου, παραπέµπει σε µεσοβυζαντινό εικονογραφικό πρότυπο. Ο τύπος του 

αγαπηµένου µαθητή του Χριστού αφηµένου σε βαθιά θλίψη, πρωτοεµφανίζεται στη ζωγραφική 

παράσταση της Σταύρωσης στην κρύπτη του Οσίου Λουκά Φωκίδος (11ος αιώνας) και στην 

ψηφιδωτή σκηνή στο νάρθηκα του ίδιου µνηµείου  και υιοθετείται σε σειρά έργων των 514

σταυροφορικών εργαστηρίων της Ανατολικής Μεσογείου, όπως στα χειρόγραφα της Μελισάνθης 
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 Μα. Μπορµπουδάκη, Μέρωνα Αµαρίου: Νέα στοιχεία (υπό δηµοσίευση).503

 Μπορµπουδάκης, Παρατηρήσεις Σκλαβεροχωρίου, πιν. 199.504

 Δρανδάκης, Ο εις Αρτόν Ρεθύµνης, πιν. Θ΄, εικ. 1.505

 Λασσιθιωτάκης, Εκκλησίες Δυτικής Κρήτης (1970), 194, σχεδ. 68β. Borboudakis, Gallas & Wessel Byzantinisches 506

Kreta, 222- 225.

 Ό.π., εικ. 139.507

 Εικόνες κρητικής τέχνης, 511- 512, αρ. 156α (Μπορµπουδάκης).508

 Τσιτουρίδου, Ο ζωγραφικός διάκοσµος του Αγίου Νικολάου Ορφανού, πιν. 27.509

 Τσιγαρίδας, Τοιχογραφίες του Αγίου Ευθυµίου, εικ. 69.510

 Καλοκύρης, Αι βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Κρήτης, πιν. XIV, εικ. 1.511

 Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantinisches Kreta, 218. Μαδεράκης, Άγιος Ισίδωρος, πιν. 42β, 43β.512

 Για την απεικόνιση της Παναγίας και του Ιωάννη µε το ένα χέρι στο µάγουλο βλ. Millet, Recherches, 401- 404. 513

Χαρακτηριστική είναι η αµφιπρόσωπη εικόνα του Βυζαντινού Μουσείου του δεύτερου µισού του 14ου αιώνα, βλ. 
Αχειµάστου- Ποταµιάνου, Εικόνες Βυζαντινού Μουσείου, 63.

 Πρόκειται για τις σκηνές της Σταύρωσης στην Κρύπτη και στο νάρθηκα του Οσίου Λουκά Φωκίδος, βλ. Ν. 514

Chatzidakis- Bacharas, Hosios Loukas, 47- 48, εικ. 78, 79. Ν. Χατζηδάκη, Όσιος Λουκάς, εικ.19, 81.



(12ος αιώνας)  και της Περούτζια (Bibliotheque Capitolare, cod. 6) , αλλά και σε 515 516

σταυροφορικές εικόνες από το Σινά , καθώς επίσης και σε εικόνα της Σταύρωσης µε τρία 517

επάλληλα στρώµατα ζωγραφικής τώρα στο Βυζαντινό Μουσείο, από τα οποία το νεώτερο που 

χρονολογείται στον 13ο αιώνα αντανακλά γνωρίσµατα της σταυροφορικής τέχνης . Πιστεύεται 518

ότι ο τύπος αναπαράγει πρότυπα της κλασικής αρχαιότητας καθώς υιοθετείται στις µορφές που 

κοσµούσαν τις επιτύµβιες στήλες  και επανευρίσκεται σε µνηµειακά σύνολα της εποχής των 519

παλαιολόγων, όπως στους Αγίους Αποστόλους  και στον Άγιο Ευθύµιο στη Θεσσαλονίκη  ή 520 521

στην Αγία Αικατερίνη στην πόλη της Ρόδου . Στην Κρήτη, στον ίδιο τύπο συντάσσεται η 522

αντίστοιχη µορφή στον Άγιο Αντώνιο Αβδού (περί τα µέσα του 14ου αιώνα)  και στον Χριστό 523

στις Ποταµιές (πιν. XVIII) , αν και ελαφρά παραλλαγµένη, ενώ παρόµοια είναι και η µορφή του 524

Ιωάννη στην παράσταση της Σταύρωσης στον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή στα Ανώγεια Ρεθύµνου 

(1320 περίπου)  και στο ναό της Θεοτόκου στο Κάδρος (Κακοδίκι) Σελίνου (1331/4) . 525 526

 Παράλληλα, κοινή στο εξεταζόµενο µνηµείο και στην εκκλησία του Χριστού στις Ποταµιές 

είναι η απόδοση του Ρωµαίου εκατόνταρχου Λογγίνου, µε στρατιωτική στολή και κάλυµµα στο 

κεφάλι που δείχνει προς τον Εσταυρωµένο , σε εικονογραφία γνωστή από τη µεσοβυζαντινή 527

εποχή . Ταυτόσηµη είναι η στάση του σώµατος στις δύο κρητικές παραστάσεις, κατά το ήµισυ 528
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 Buchthal, Miniature Painting, πιν. 8.515

 Weitzmann, Icon Painting in the Crusader Kingdom, εικ. 10.516

 Buchthal, Miniature Painting, πιν. 56, Weitzmann, Icon Painting in the Crusader Kingdom, εικ. 9, 22.517

 Χατζηδάκη, Ο χαρακτήρας της ζωγραφικής, 119- 124, όπου και η προηγούµενη βιβλιογραφία.518

 Για το θέµα βλ. αναλυτικά Ν. Chatzidakis- Bacharas, Hosios Loukas, 46 και Μουρίκη, Tα ψηφιδωτά της Νέας 519

Μονής, 144.

  Ξυγγόπουλος, Η ψηφιδωτή διακόσµησις των Αγίων Αποστόλων, πιν. 26- 27.520

 Τσιγαρίδας, Τοιχογραφίες Αγίου Ευθυµίου, εικ. 70.521

 Αρχοντόπουλος, Ο ναός της Αγίας Αικατερίνης στην πόλη της Ρόδου, εικ. 17.522

 Μπορµπουδάκης, Τέχνη εις τον νοµόν, 112. Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantinisches Kreta, εικ. 383.523

 Ranoutsaki, Soteras Christos- Kirche, 27, 29.524

 Spatharakis, Mylopotamos, εικ. 74.525

 Καλοκύρης, Αι βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Κρήτης, πιν. XVI.526

 Τυπικό στοιχείο της Σταύρωσης αποτελεί η µικρή οµάδα των στρατιωτών µε προεξέχοντα τον εκατόνταρχο Λογγίνο 527

που συνοδεύει τον Ιωάννη. Όπως είναι γνωστό, ο Λογγίνος αποτελεί τον επικεφαλής των στρατιωτών που 
παρευρέθηκαν στον Γολγοθά κατά τη Σταύρωση του Κυρίου. Αν και στις ευαγγελικές περικοπές φέρεται ανωνύµως 
(Ματθαίος, κζ´:54. Μάρκος, ιε´:39. Λουκάς, κγ´:47), το όνοµα Λογγίνος διαβάζεται µόνο στο απόκρυφο κείµενο των 
Πράξεων του Πιλάτου και στη µεταγενέστερη αγιολογική παράδοση. Για το θέµα βλ. Ξυγγόπουλος, Παραστάσεις 
εκατόνταρχου Λογγίνου, 55. Αρχοντόπουλος, Ο ναός της Αγίας Αικατερίνης στην πόλη της Ρόδου, 102, σηµ. 245, όπου 
και η προγενέστερη βιβλιογραφία. 

 Ξυγγόπουλος, Παραστάσεις εκατόνταρχου Λογγίνου, 59- 60. Ορλάνδος, Πάτµος, 212.528



αποδοσµένου λόγω περιορισµένου χώρου. Ο Λογγίνος, που πρωτοεµφανίζεται στη ζωγραφική του 

11ου- 12ου αιώνα , καθιερώνεται στους παλαιολόγειους χρόνους οπότε και προστίθεται ο 529

φωτοστέφανος. Στον Άγιο Γεώργιο συνοδεύεται από το στρατιώτη που πίστεψε στο Χριστό, ο 

οποίος υψώνει το χέρι σε οµολογία της Θείας Του Φύσης , λεπτοµέρεια που παραλείπεται από τη 530

σκηνή του Χριστού στις Ποταµιές Πεδιάδος. 

 Εκατέρωθεν του Εσταυρωµένου παρουσιάζονται σε µικρότερη κλίµακα ο λογχοφόρος  531

και ο σπογγοφόρος, που αποδίδουν επεισόδια από τις αφηγήσεις των τεσσάρων Ευαγγελίων, τα 

οποία, ωστόσο, έγιναν σε διαφορετικές χρονικές στιγµές . Οι εν λόγω µορφές, γνωστές ήδη στην 532

παλαιοχριστιανική εικονογραφία , απαντούν µε µεγαλύτερη συχνότητα σε πολυπρόσωπους 533

τύπους της Σταύρωσης του 14ου αιώνα . Στη µνηµειακή ζωγραφική της Κρήτης η παρουσία τους 534

ήταν αρκετά διαδεδοµένη (Αρχάγγελος Μιχαήλ στις Αρχάνες Τεµένους (1315-6 αιώνας , Άγιος 535

Νικόλαος στη Μάζα Αποκορώνου (1325/6) , Κοίµηση της Παναγίας στο Αλίκαµπο Αποκορώνου 536
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 Hadermann- Misguich, Kurbinovo, 150. 529

 Για τον εκατόνταρχο και τους δύο στρατιώτες που οµολόγησαν τη θεία φύση του Χριστού βλ. Ξυγγόπουλος, 530

Παραστάσεις εκατόνταρχου Λογγίνου, 54 κ. ε.

 Τo επεισόδιο του στρατιώτη που λογχίζει αναφέρεται στην ευαγγελική περικοπή του Ιωάννη (Ιω. ιθ: 34) και 531

σύµφωνα µε τον Α. Ξυγγόπουλο ταυτίζεται µε τον Κεντυρίων, δηλαδή το δεύτερο στρατιώτη που πίστεψε στο Χριστό 
και µαρτύρησε µε τον Λογγίνο (Ξυγγόπουλος, Παραστάσεις εκατόνταρχου Λογγίνου, 63, 75). Συχνά, επονοµάζεται 
Λογγίνος όπως στη Σταύρωση στα Καλύβια Κουβαρά Αττικής, δηµιουργώντας, ενίοτε, σύγχυση στους µελετητές, βλ. 
Coumbaraki- Panselinou, Saint- Pierre de Kalyvia- Kouvara, 81.

 Σύµφωνα µε τις ευαγγελικές περικοπές το επεισόδιο µε το λογχοφόρο στρατιώτη συντελείται µετά το θάνατο του 532

Εσταυρωµένου (Ιω. ιθ΄: 34), ενώ µε το σπογγοφόρο όσο ήταν ακόµα εν ζωή (Ματθ. κη΄: 48. Μάρκ. ιε΄: 36. Λουκ. κγ΄: 
36. Ιω. ιθ΄: 28-30). Παρόλα αυτά στην πλειονότητα των παλαιολόγειων συνθέσεων ο Εσταυρωµένος εικονίζεται 
νεκρός, µε τα µάτια κλειστά, µε εξαίρεση την τοιχογραφία στην Παναγία Γκουβερνιώτισσα, βλ. Vassilakis- 
Mavrakakis, Gouverniotissa, 214, εικ. 155, όπου και η σχετική βιβλιογραφία για το θέµα.

 Στο χειρόγραφο κώδικα του Rabula (6ος αιώνας) και αργότερα στις απεικονίσεις µνηµείων της Καππαδοκίας, 533

όπως στο El Nazar, βλ. De Jerphanion, Cappadoce I, 40.3). Millet, Recherches, 423 και σποράδην, εικ. 447, 442, 
450, 451, 454, 455, 458, 460, 462, 463, 464, 466. Hadermann- Misguich, Kurbinovo, 148. Επίσης, απαντούν σε 
καππαδοκικά µνηµεία όπως στο Qarabach Kilisse (de Jerphanion, Cappadoce II, πιν. 199), Qeledjlar (de Jerphanion, 
Cappadoce I, πιν. 51), στο Toqale Kilissé (de Jerphanion, Cappadoce I, πιν. 67), στο Cemil (αρχές 13ου αιώνα) 
(Uyar, Archangelos a Cemil, εικ. 6) όπου εικονίζονται σε µικρότερη κλίµακα από τις υπόλοιπες µορφές, όπως στον 
Άγιο Γεώργιο. Επίσης απαντούν στην τέχνη του 12ου αιώνα όπως στον Άγιο Μάρκο Βενετίας (Demus, San Marco 
2, πιν. 72), αλλά και σε τοιχογραφίες στον ελλαδικό χώρο όπως στην Παναγία τη Μαυριώτισσα της Καστοριάς 
(Πελεκανίδης, Καστοριά, εικ. 71. Πελεκανίδης & Χατζηδάκης, Καστοριά, 75, εικ. 12), στον Άγιο Πέτρο στα 
Καλύβια Κουβαρά Αττικής (β΄ τέταρτο 13ου αιώνα) (Coumbaraki- Panselinou, Kalyvia Kouvara, 81, πιν. 32, 33), 
στην Όµορφη Εκκλησιά στην Αίγινα (1289) (Foskolou, Mary Magdalene between East and West, εικ. 8), στον Άγιο 
Βλάσιο και στην Παναγία στα Φριλιγγιανικά Κυθήρων (13ος αιώνας) (Χατζηδάκης και Μπίθα, Ευρετήριο Κυθήρων, 
125, εικ. 20), στον Άγιο Δηµήτριο στο Πούρκο Κυθήρων (ό.π., 173, εικ. 19).

 Οι δύο µορφές ιστορούνται σε µνηµεία της πρώην Γιουγκοσλαβίας, όπως στη Sopoćani (1260 περίπου) (Millet, 534

Yougoslavie II, πιν. 13. 1) και στο Lesnovo (1346- 1349) (Millet & Velmans, Yougoslavie IV, πιν. 12. 26).

 Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantinische Kreta, εικ. 104.535

  Ό.π., 251- 2. Tsamakda, Kakodiki, 55.536



(1315- 1316) , Άγιος Ιωάννης Βαπτιστής στα Ανώγεια Μυλοποτάµου (1320 περίπου) , Αγία 537 538

Μαρίνα στη Χαλέπα Μυλοποτάµου (µέσα 14ου αιώνα) , Άγιος Ιωάννης στο Κάτω Βαρσαµόνερο 539

(τέλος 14ου αιώνα) , Αγία Παρασκευή στο Χόντρου Σελίνου ). Επίσης, στις πολυπρόσωπες 540 541

συνθέσεις στο ναό της Παναγίας στο Ανισαράκι Καντάνου (τέλος 14ου αιώνα) , στην Αγία 542

Τριάδα στην οµώνυµη κοινότητα του Ρεθύµνου , στην Αγία Πελαγία Βιάννου (1360) , στον 543 544

εξωνάρθηκα της µονής Βαλσαµόνερου (µετά το 1431)  και στους Αγίους Πατέρες στα Απάνω 545

Φλώρια Σελίνου .   546

 Ο λογχοφόρος στρατιώτης στον Άγιο Γεώργιο, ο οποίος οπισθοχωρεί στη θέα του αίµατος 

και του ύδατος που εξήλθαν από τα πλευρά του Ιησού, έχει παρόµοια στάση στην υστεροβυζαντινή 

σύνθεση της Gračanica (1319/21) , ενώ στη ζωγραφική της Κρήτης ο τύπος υιοθετείται στο ναό 547

της Παναγίας στο Ανισαράκι Καντάνου (τέλος 14ου αιώνα) . Χαρακτηριστική είναι η δυτικού 548

τύπου στολή µε την περικεφαλαία µε γείσο, το θώρακα µε τις ταινιωτές απολήξεις, τις περικνηµίδες 

και τις επιγονατίδες, τύπος που επαναλαµβάνεται στη Σταύρωση στα Φλώρια Σελίνου και 

σποραδικά στην επιτοίχια κρητική ζωγραφική του 14ου και 15ου αιώνα αλλά και στις κρητικές 

εικόνες του 16ου και 17ου αιώνα . Ο σπογγοφόρος ακολουθεί καθιερωµένο εικονογραφικό τύπο 549

καθώς αποδίδεται µε την πλάτη στραµµένη προς το θεατή, είναι µεγάλης ηλικίας  και φορά τον 550
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 Lymberopoulou, Kavalariana, εικ. 74.537

 Spatharakis, Mylopotamos, εικ. 74- 75. Στην παράσταση αυτή και οι δύο απεικονίζονται ως στρατιώτες.538

 Ό.π., εικ. 154- 155. 539

 Αδηµοσίευτη παράσταση. Προσωπική παρατήρηση. 540

 Λασσιθιωτάκης, Εκκλησίες της Δυτικής Κρήτης (1970), 140, πιν. ΙΖ΄, εικ. 168.541

 Λασσιθιωτάκης, Εκκλησίες Δυτικής Κρήτης (1970), 194, σχεδ. 68β. Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantinisches 542

Kreta, 222- 225.

 Σπαθαράκης, Τοιχογραφίες Αγ. Τριάδας, 301- 302. Spatharakis, Rethymnon Province, εικ. 14. Tsamakda, Kakodiki, 543

εικ. 248.

 Θεοχαροπούλου, Διάκοσµος Βιάννου, 289- 290, πιν. ΝΘ΄, εικ. 2. 544

 Μπορµπουδάκης, 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, 1999, 887, εικ. 5.545

 Βασιλάκη- Μαυρακάκη, Φλώρια Σελίνου, 518, πιν. 150.546

 Ξυγγόπουλος, Παραστάσεις εκατόνταρχου Λογγίνου, 423- 426.547

 Λασσιθιωτάκης, Εκκλησίες Δυτικής Κρήτης (1970), 194, σχεδ. 68β. Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantinisches 548

Kreta, 222- 225. Tsamakda, Kakodiki, εικ. 258.

 Βασιλάκη- Μαυρακάκη, Φλώρια Σελίνου, 563, όπου και τα σχετικά παραδείγµατα. 549

 Παρόµοια είναι η µορφή του σπογγοφόρου στον Άι- Γιαννάκη στο Μυστρά, βλ. Millet, Mistras I2, πιν. 105.1. 550

Δρανδάκης, Άι Γιαννάκης, 77.



κοντό χιτωνίσκο του δούλου, αν και στα κείµενα του Ευαγγελίου αναφέρεται ως στρατιώτης . Η 551

παρουσία του στις κρητικές τοιχογραφίες της Σταύρωσης είναι περιορισµένη σε σχέση µε τον 

λογχοφόρο. Αποτυπώνεται στο ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στις Αρχάνες (1315/16) , στην Αγία 552

Πελαγία Βιάννου (1360), στο ναό του Σωτήρα Χριστού στους Κασάνους , στον Άγιο Ιωάννη στο 553

Κάτω Βαρσαµόνερο , στην Αγία Τριάδα στο χωριό της Αγίας Τριάδας Ρεθύµνου , στην Παναγία 554 555

στο Ανισαράκι Καντάνου (τέλος 14ου αιώνα)  και στη µεταγενέστερη χρονολογικά Σταύρωση 556

στα Φλώρια Σελίνου . 557

 Σπάνια είναι η απεικόνιση της κιβωτιόσχηµης σαρκοφάγου µε τις ψυχές, που αποδίδεται 

σποραδικά στην υστεροβυζαντινή εικονογραφία της Σταύρωσης , όπως χαρακτηριστικά στην 558

παράσταση της Sopoćani (1260 περίπου)  και της Περιβλέπτου στο Μυστρά (1360/70) , 559 560

άγνωστη, ωστόσο, στη µνηµειακή ζωγραφική της Κρήτης από τα έως σήµερα γνωστά και 

δηµοσιευµένα παραδείγµατα. Αντίθετα, τυπικό στοιχείο της παράστασης αποτελεί το κρανίο του 

Αδάµ «κρανίου τόπος» στη βάση του σταυρού, που εµφανίζεται στα τέλη του 9ου αιώνα στο ναό 

του Αγίου Στεφάνου στην Καστοριά . Καθιερωµένο στοιχείο αποτελούν οι ιπτάµενοι άγγελοι που 561

συνήθως θρηνούν (Μιχαήλ Αρχάγγελος Αρχανών , Παναγία Μέρωνα (πιν. ΧΧΧ) , µονή 562 563

Βαλσαµόνερου ), οι οποίοι στην εξεταζόµενη παράσταση κινούνται φυγόκεντρα, όπως στην 564
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 Ο σπογγοφόρος φορά στρατιωτική στολή στην παράσταση της Περιβλέπτου στο Μυστρά, βλ. Millet, Mistras I.2, 551

πιν. 117.2.

 Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantinische Kreta, εικ. 104.552

 Προσωπική παρατήρηση. Για την παράσταση βλ. Μυλοποταµιτάκη, Τοιχογραφίες Χριστού Κασάνων, 300, πιν. ηΓ΄.553

Spatharakis, Rethymnon Province, εικ. 141.554
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εικ. 248.

 Λασσιθιωτάκης, Εκκλησίες Δυτικής Κρήτης (1970), σχεδ. 68β. Tsamakda, Kakodiki, εικ. 258. 556

 Βασιλάκη- Μαυρακάκη, Φλώρια Σελίνου, 563, πιν. 152.557

 Για τα παραδείγµατα στη ζωγραφική του 11ου, 13ου, 14ου αιώνα βλ. Coumbaraki- Panselinou, Kalyvia- Kouvaras, 558

83.

 Millet & Frolow, Yougoslavie II, πιν. 13.559

 Millet, Mistras I2, 117.2560

 Siomkos, Saint- Etienne, 304.561

 Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantinische Kreta, εικ. 104.562

 Μα. Μπορµπουδάκη, Μέρωνα Αµαρίου: Νέα στοιχεία, (υπό δηµοσίευση).563

 Μπορµπουδάκης, 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (1999), εικ. 5564



εικόνα της Σταύρωσης από τον Ελκόµενο της Μονεµαβασίας . Οι άγγελοι, που περιλαµβάνονται 565

στη σκηνή από τον 7ο- 8ο αιώνα , αντικαθίστανται άλλοτε από τις προσωποποιήσεις του ήλιου 566

και της σελήνης  και ενίοτε εικονίζονται µαζί µε αυτές, όπως στη Σταύρωση του Μέρωνα (πιν. 567

ΧΧΧ) . Τέλος, η απεικόνιση των τειχών της Ιερουσαλήµ µε τις επάλξεις που διακρίνονται στο 568

βάθος της σύνθεσης, στοιχείο που εντάσσεται στην εικονογραφία της Σταύρωσης τη µεσοβυζαντινή 

εποχή , θυµίζουν τα τείχη από το ναό του Αγίου Ονουφρίου στη Γέννα Αµαρίου (1329) , καθώς 569 570

και από τη σκηνή Προετοιµασίας της Σταύρωσης και της Ανάβασης στο Σταυρό στην εκκλησία του 

Χριστού στις Ποταµιές Πεδιάδος . 571

 Με βάση τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι η Σταύρωση στον Άγιο Γεώργιο παραπέµπει σε 

πρωιµότερους εικονογραφικούς τύπους όσον αφορά τον αριθµό των προσώπων που µετέχουν στη 

σκηνή, ενώ η έντονη καµπύλωση του Εσταυρωµένου, οι µορφές του σπογγοφόρου και του 

λογχοφόρου και η κιβωτιόσχηµη σαρκοφάγος µε τις ψυχές ανακαλούν υστεροβυζαντινούς τύπους. 

Ακόµα, η σκηνή συντάσσεται στα ουσιώδη σηµεία µε την αντίστοιχη παράσταση στην εκκλησία 

του Χριστού στις Ποταµιές, όσον αφορά τη θέση, τις στάσεις, τους φυσιογνωµικούς τύπους των 

µορφών, στοιχεία που υποδηλώνουν τη χρήση κοινού εικονογραφικού προτύπου, ενώ η παράλειψη 

των δύο µικρογραφηµένων µορφών του λογχοφόρου στρατιώτη και του σπογγοφόρου δούλου στην 

εκκλησία του Χριστού δεν αλλοιώνουν την άµεση εικονογραφική συνάφεια των δύο παραστάσεων. 

Οι µορφές αυτές επανευρίσκονται σε πλειάδα παλαιολόγειων µνηµείων της κρητικής υπαίθρου, 

ενώ κοινές είναι οι στάσεις των κύριων µορφών µε τις αντίστοιχες στον Άγιο Αντώνιο Αβδού . 572

!
!
!
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 Έκθεση για τα εκατό χρόνια της ΧΑΕ, 21- 22, αρ. 8 (Αχειµάστου- Ποταµιάνου). Για παραδείγµατα θρηνούντων 565

αγγέλων, βλ. Αρχοντόπουλος, Ο ναός της Αγίας Αικατερίνης στην πόλη της Ρόδου, 105.

 Weitzmann, The Monastery of Saint Catherine at Mount Sinai, I, πιν. XXIII. Είναι ενδιαφέρον ότι στη 566

µεσοβυζαντινή Σταύρωση στο ναό του Αγίου Μάρκου στη Βενετία οι Άγγελοι είναι οκτώ, βλ. (Demus, San Marco 2, 
203, πιν. 72),

 Από τις πρωιµότερες είναι οι απεικονίσεις του ήλιου και της σελήνης σε παραστάσεις της Σταύρωσης στα 567

µνηµεία της Καππαδοκίας, όπως στο El Nazar ή στο Qeledjlar, βλ. Jerphanion, Cappadoce I, πιν. 40. 3 και πιν. 60.4.

 Μα. Μπορµπουδάκη, Μέρωνα Αµαρίου: Νέα στοιχεία (υπό δηµοσίευση).568

 Hadermann- Misguich, Kurbinovo, 151.569

 Καλοκύρης, Αι βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Κρήτης, πιν. XVII. Για την εκκλησία βλ. Borboudakis, Gallas & Wessel, 570

Byzantinisches Kreta, 279.

 Ranoutsaki, Soteras Christos- Kirche, εικ. 26.571

 Μπορµπουδάκης, Τέχνη εις τον νοµόν, 112.572



Η Αποκαθήλωση (εικ. 17) 

 Αρκετές φθορές παρουσιάζει η τοιχογραφία της Αποκαθήλωσης πάνω και δεξιά, 

κατεστραµµένο είναι το ανώτερο τµήµα του σώµατος του Νικοδήµου, µέρος του σώµατος του 

Χριστού και του Ιωσήφ Αριµαθείας, επιφανειακές φθορές παρουσιάζονται στο πρόσωπο της 

Θεοτόκου. Στο κέντρο της σύνθεσης παριστάνεται ο Ιωσήφ, ανεβασµένος σε υψηλό υποπόδιο να 

υποβαστάζει µε τα δύο του χέρια και να στηρίζει µε το δεξί µηρό το νεκρό σώµα του Ιησού. Το 

πρόσωπο του Εσταυρωµένου ακουµπά σε αυτό του Ιωσήφ, ενώ τα πόδια του, καρφωµένα ακόµη 

στη βάση του σταυρού, κάµπτονται στα γόνατα προς τα αριστερά. Το δεξί χέρι του Χριστού 

ασπάζεται ευλαβικά η Παναγία, την οποία συνοδεύουν τρεις ακόµη µυροφόρες, µε 

φωτοστεφάνους. Η Θεοτόκος ψηλή και λεπτή, φορά σκούρο κυανό χιτώνα και δαµασκηνί µαφόριο. 

Στα αριστερά του Ιησού σώζεται από τη µέση και κάτω ο Νικόδηµος, ανεβασµένος σε υψηλό 

υποπόδιο προκειµένου να βοηθήσει στην αποκαθήλωση. Με δυσκολία διακρίνεται το κοντό του 

ένδυµά του σε αµυγδαλοπράσινο χρώµα. Μπροστά του απόκειται καλάθι που περιέχει τα σύνεργα 

του. Παραπλεύρως ίσταται στατικός ο Ιωάννης που κοιτάζει επίµονα το θεατή, κατά το ήµισυ 

αποδοσµένος λόγω περιορισµένου χώρου. Πάνω και αριστερά απεικονίζεται µετάλλιο που 

εµπεριέχει δύο θρηνούντες αγγέλους σε προτοµή. Ο σταυρός του µαρτυρίου είναι καρφωµένος 

πάνω σε τριγωνικό µικρό σπήλαιο που εµπεριέχει το κρανίο του Αδάµ, ενώ στο βάθος διακρίνονται 

τα τείχη της Ιερουσαλήµ µε επάλξεις. 

 Η σκηνή της Αποκαθήλωσης , που ενσωµατώθηκε στους εικονογραφικούς κύκλους µετά 573

το τέλος της εικονοµαχίας, διαµορφώθηκε στα ουσιώδη σηµεία της υπό την επίδραση των 

απόκρυφων και των πατερικών κειµένων , όπως είναι η Οµιλία του Γεωργίου Νικοµηδείας (9ος 574

αιώνας), καθώς ελάχιστες και επιγραµµατικές είναι οι ευαγγελικές αναφορές σε αυτήν (Ματθαίος, 

κζ´: 59. Μάρκος, ιε´: 46. Λουκάς, κγ´: 53. Ιωάννης, ιθ´: 38- 39). H παράσταση της Αποκαθήλωσης 

δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη στη µνηµειακή ζωγραφική της Κρήτης, καθώς ανήκει στο 

ανεπτυγµένο δωδεκάορτο το οποίο περιορίζεται σε λιγοστούς ναούς της νήσου, λόγω του µικρού 

τους µεγέθους. Η σκηνή απαντά στην εκκλησία του Χριστού στα Ρούστικα Ρεθύµνης (1381) , του 575

Αγίου Ιωάννη στο Κάτω Βαρσαµόνερο (τέλος 14ου αιώνα) , του Μιχαήλ Αρχαγγέλου στο Σέλλι, 576
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 Για την εικονογραφία της σκηνής βλ. Millet, Recherches, 467- 488. Reau, Iconographie II, 513- 518. Schiller, 573

Ikonographie II, 177- 179. Millet, L’ art des Balkans, 275- 281. Ratkowska, The Iconography of the Deposition without 
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 Millet, Recherches, 467. Λίβα- Ξανθάκη, Μονή Ντίλιου, 87- 88. 574
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 Ό.π., εικ. 143.576



του Αγίου Ιωάννη στον Κισσό, τον Αγίου Ιωάννη στη θέση Φώτης στο Γερακάρι (12ος- 13ος 

αιώνας) , κ.α. 577

 Η σκηνή, η οποία συνδέεται µε τις διαµάχες για τη διπλή φύση και την ενσάρκωση του 

Χριστού , αποδίδεται ταυτόσηµη µε αυτήν στην εκκλησία του Χριστού στις Ποταµιές Πεδιάδος 578

(πιν. XVIII) . Στις δύο παραστάσεις υιοθετείται µια αρχαϊκή παραλλαγή που ανάγεται στους 579

µεσοβυζαντινούς χρόνους, γνωστή από τη µικρογραφία του ευαγγελίου της Λαυρεντιανής 

(Laurentienne 160) και του τετραευαγγελίου της Πάρµας  του 12ου αιώνα, αλλά και από το 580

λατινικό Ψαλτήριο της Μελισάνθης (12ος αιώνας) . Αναλυτικότερα, το σύµπλεγµα Ιωσήφ- 581

Χριστού, µε χαρακτηριστική λεπτοµέρεια την απόδοση του δεξιού γυµνού ποδιού του Ιωσήφ που 

προβάλλει µπροστά προκειµένου να στηρίξει το νεκρό σώµα του Χριστού, αλλά και η απεικόνιση 

της Παναγίας που ασπάζεται το χέρι του Ιησού και του Νικοδήµου που αποµακρύνει τους ήλους 

από τον Εσταυρωµένο, βεβαιώνουν για το αναγόµενο στη µεσοβυζαντινή ζωγραφική αρχέτυπο των 

παραστάσεων στους Αποστόλους και στις Ποταµιές. Στους υστεροβυζαντινούς χρόνους ο τύπος 

περιορίζεται σε λιγοστές απεικονίσεις της Αποκαθήλωσης, µε πιο χαρακτηριστική αυτή στο 

καθολικό της µονής Χελανδαρίου (1320/1) , όπου επίσης ο Ιωσήφ είναι ανεβασµένος πάνω σε 582

ψηλό βάθρο .  Στην κρητική ζωγραφική η εξεταζόµενη παραλλαγή εφαρµόζεται πρωτύτερα στο 583

ναό του Αγίου Ιωάννη στη θέση Φώτης κοντά στο Γερακάρι (12- 13ος αιώνας) , χωρίς ωστόσο να 584

αποτυπώνεται η λεπτοµέρεια του προβαλλόµενου ποδιού.  

 Το σύµπλεγµα Χριστού- Ιωσήφ συµπληρώνει η παρουσία της Θεοτόκου η οποία στα 

προαναφερθέντα παραδείγµατα ασπάζεται το δεξί χέρι του Ιησού “τά ἀπολυόµενα µέλη τοῦ Χριστοῦ 

περιπτυσσοµένη κατεφίλει” όπως δηλώνεται στο κείµενο του Γεωργίου, Μητροπολίτη Νικοµήδειας 
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 Καλοκύρης, Αι βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Κρήτης, 87, υποσ. 10577

 Hadermann- Misguish, Kurbinovo, 153.578

 Ranoutsaki, Soteras- Christos Kirche, 98- 101, εικ. 27.579

 Millet, Recherches, 471, εικ. 495- 496. 580

 Buchtal, Miniature Painting, πιν. 8. Στις µεσοβυζαντινές απεικονίσεις του τύπου συγκαταλέγονται τα ελεφαντοστά 581

στο Dumbarton Oaks (Weitzmann, Catalogue of Αntiquities in the Dumbarton Oaks, 66) και το ευαγγέλιο Gelati που 
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 Millet, Athos, 73.1. Για τη µονή βλ. Τσιγαρίδας, Εικονογραφικό πρόγραµµα µονής Χελανδαρίου.582

 Στους υστεροβυζαντινούς χρόνους επικρατεί η απεικόνιση του Ιωσήφ ανεβασµένου σε κλίµακα, όπως στον Άγιο 583

Νικόλαο Ορφανό (Τσιτουρίδου, Ο ζωγραφικός διάκοσµος του Αγίου Νικολάου Ορφανού, 126) καθώς στο ναό του Αγίου 
Ιωάννη στο Κάτω Βαλσαµόνερο (Spatharakis, Rethymnon Province, εικ. 143) ή πάνω στο suppedaneum του σταυρού, 
όπως στον Άγιο Νικήτα κοντά στο Čučer (Millet & Frolow, Yougoslavie III, πιν. 44. 4).  

 Καλοκύρης, Αι βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Κρήτης, πιν. XL.584



. Στους Αποστόλους και στις Ποταµιές η Θεοτόκος είναι ανεβασµένη σε χαµηλό βάθρο, ο 585

Νικόδηµος και ο Ιωσήφ σε ψηλό. Η λεπτοµέρεια του βάθρου υιοθετείται σποραδικά σε 

υστεροβυζαντινές παραστάσεις της Αποκαθήλωσης, όπως στον Άγιο Νικήτα στο Čučer (α΄ τέταρτο 

14ου αιώνα) , στο Staro Nagoričino (1316/8) , όπου, ωστόσο, εφαρµόζονται διαφορετικοί 586 587

εικονογραφικοί τύποι, αποτυπώνεται δε και σε παραδείγµατα δυτικών ζωγραφικών έργων του 13ου 

αιώνα . Στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου η Παναγία συνοδεύεται από τρεις γυναίκες , 588 589

συνοπτικά αποδοσµένες στην άκρη της παράστασης, οι οποίες στο ναό του Χριστού στις Ποταµιές 

αριθµούν τις δύο. 

 Σε κοινό τύπο στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και σε αυτή του Χριστού στις Ποταµιές, 

εικονίζεται ο Νικόδηµος ανεβασµένος πάνω σε σκαµνί. Παρόλο που η τοιχογραφία στον Άγιο 

Γεώργιο έχει µερικώς καταστραφεί, η όµοια απόδοση του κατώτερου µέρους του σώµατος του 

Νικοδήµου και στην εκκλησία του Χριστού δεν αφήνει περιθώρια για παρερµηνεία της φθαρµένης 

παράστασης˙ υποθέτουµε ότι ο Νικόδηµος αποµακρύνει τα καρφιά από το αριστερό χέρι του 

Χριστού, καθώς όµοια στα δύο µνηµεία στέκει πάνω στο ψηλό βάθρο µε τα πόδια ανοικτά για να 

ισορροπήσει καλύτερα. Κοινή είναι ακόµη η ενδυµασία µε τον κοντό χιτωνίσκο του εργάτη στο 

πράσινο του αµυγδάλου. Τα σύνεργα του Νικόδηµου που εικονίζονται στο κάτω µέρος της 

παράστασης στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, παραλείπονται από την αντίστοιχη τοιχογραφία 

στις Ποταµιές. 

 Η απόδοσή του Ιωάννη στα αριστερά κατά το ήµισυ, οφείλεται πιθανότατα στην αδυναµία 

του ζωγράφου µας να προσαρµόσει το ανθίβολο στο χώρο που αναλογούσε . Είναι ενδιαφέρον ότι 590

ο Ιωάννης  κοιτάζει επίµονα το θεατή, σαν να επικοινωνεί µαζί του, ενώ παράλληλα µοιάζει 591

αποστασιοποιηµένος από τα δρώµενα. Ταυτόσηµη αποδίδεται η µορφή του στις Ποταµιές όπου 
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Recherches, 470).

 Στην πλειονότητα των παλαιολόγειων συνθέσεων ασπάζεται το χέρι του Ιησού, όπως στο Staro Nagoričino 591

(1316/18), στη Gračanica (1319/21) (Velmans, La peinture murale, εικ. 125, 126), στην Παναγία στα Ρούστικα 
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στέκει ανάµεσα στο Νικόδηµο και στο σύµπλεγµα Χριστού- Ιωσήφ. Τέλος, η παράσταση σε 

µετάλλιο των αγγέλων που θρηνούν, δηλώνει τη στενή εικονογραφική εξάρτηση από τη σκηνή της 

Σταύρωσης , καθώς και η απεικόνιση του σταυρού πάνω από το κρανίο του Αδάµ. Οι άγγελοι 592

παραλείπονται από τη σκηνή στις Ποταµιές. 

 Από τα παραπάνω προκύπτει η όµοια απόδοση της Αποκαθήλωσης στην εκκλησία του 

Αγίου Γεωργίου και σε αυτή του Χριστού στις Ποταµιές, που οφείλεται στη χρήση του ίδιου 

εικονογραφικού τύπου. Οι δύο κρητικές παραστάσεις είναι όµοιες στην εικονογραφική τους 

σύλληψη καθώς παρουσιάζουν απόλυτη σχεδόν ταύτιση- και φυσιογνωµική ακόµα- των προσώπων 

που συµµετέχουν στο γεγονός. Οι µικρές διαφοροποιήσεις που εντοπίζονται στη θέση του Ιωάννη, 

στον αριθµό των γυναικών που συνοδεύουν τη Θεοτόκο, αλλά και στην απουσία ή µη των 

θρηνούντων αγγέλων, δεν µειώνουν την άµεση εικονογραφική συνάφεια των δυο παραστάσεων. 

Παραπέµπουν, δε, σε µεσοβυζαντινό εικονογραφικό πρότυπο όπως αποτυπώνεται στη µικρογραφία 

του ευαγγελίου της Λαυρεντιανής και του τετραευαγγελίου της Πάρµας (12ος αιώνας), αλλά και 

στο λατινικό Ψαλτήριο της Μελισάνθης (12ος αιώνας). 

  

Επιτάφιος Θρήνος (πιν. VII, εικ. 18) 

 Σε καλή κατάσταση διατήρησης σώζεται η παράσταση του Επιταφίου Θρήνου όπως ρητά 

δηλώνει η συνοδευτική επιγραφή Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟC (ΘΡ)HNOC, µε επιφανειακές φθορές κατά 

τόπους από τις επικαθίσεις των αλάτων. Κατεστραµµένο είναι µοναχά το κάτω και δεξί τµήµα του 

λίθου και µέρος του σώµατος µυροφόρας, που προκλήθηκε από διάνοιξη του παραθύρου, 

µεταγενέστερη της τοιχογράφησης του ναού. Η σκηνή εκτυλίσσεται σε ορεινό τοπίο, ανάµεσα 

στους δύο ψηλούς και απόκρηµνους βράχους του Γολγοθά, αποδοσµένοι σε χρώµα λαδί, και κάτω 

από τον υπερφυσικού µεγέθους σταυρό. Στο κέντρο της σκηνής απεικονίζεται η Παναγία καθιστή 

σε πλάγια θέση και µε τα πόδια λυγισµένα πάνω σε µεγάλη πορτοκαλόχρωµη κιβωτιόσχηµη 

σαρκοφάγο, µε το νεκρό Ιησού στην αγκαλιά της. Το άψυχο σώµα του, σε οριζόντια σχεδόν θέση, 

συγκρατεί µε τα δύο της χέρια, περασµένα το ένα κάτω από το κεφάλι και το άλλο πάνω από την 

κοιλιά, και σκύβοντας ασπάζεται το πρόσωπό του, ακουµπώντας του την παρειά. Στα πόδια του 

νεκρού βρίσκεται ηµιγονυπετής ο Ιωσήφ από Αριµαθείας, µε λαδοπράσινο ιµάτιο, και κρατεί τα 

πόδια του νεκρού µε σκεπασµένα από το ιµάτιο χέρια. Έξι, συνολικά, γυναίκες στη συνοδεία της 

Παναγίας οδύρονται γύρω από τον Χριστό σε ποικιλία στάσεων και κινήσεων. Πίσω από την 

Θεοτόκο η Μαγδαληνή µε κόκκινο µαφόρι και αµυγδαλοπράσινο χιτώνα, θρηνεί υψώνοντας τα 
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χέρια προς τα πάνω. Δίπλα της έτερη µυροφόρα, µε πράσινο ιµάτιο και µακριά και ακάλυπτα 

µαλλιά, τινάζει µε απόγνωση τα χέρια ψηλά και το κεφάλι προς τα πίσω. Ανάµεσά τους και 

απέναντι δύο ακόµη µυροφόρες, µε ροδί και δαµασκηνί µαφόρια, ακουµπούν τα καλυµµένα µε το 

µαφόρι χέρια τους στις παρειές του προσώπου, ενώ µία πέµπτη µόλις που προβάλλει στο πίσω και 

δεξί µέρος της σύνθεσης. Η έκτη µυροφόρα µε τα λυµένα µακριά µαλλιά στέκει στην κεφαλή του 

Ιησού και γδέρνει το πρόσωπό µε το δεξί της χέρι ενώ το άλλο είναι τυλιγµένο στο λαδοπράσινο 

ιµάτιο της. Πίσω της ο Νικόδηµος στηρίζει µε το δεξί λυγισµένο του χέρι το κεφάλι, περασµένο 

από τη σκάλα της Αποκαθήλωσης, ενώ παράλληλα κοιτάζει το θεατή. Φορά πράσινο χιτώνα µε 

κοντές χειρίδες και έχει ριγµένο στον αριστερό του ώµο ρόδινο ιµάτιο. Τη σύνθεση συµπληρώνουν 

δύο µικρογραφηµένοι άγγελοι που θρηνούν κάτω από τις κεραίες του σταυρού, ακουµπώντας το 

χέρι στην παρειά του προσώπου. 

 Η παράσταση του Θρήνου , που διαµορφώθηκε υπό την επίδραση των απόκρυφων  και 593 594

των πατερικών κειµένων , εµφανίζεται τον 11ο αιώνα και παρότι δεν ανήκει στο Δωδεκάορτο 595

απαντά συχνά στο εικονογραφικό πρόγραµµα των βυζαντινών ναών ήδη από τον 12ο αιώνα . 596

Σύµφωνα µε τις ερµηνευτικές θεωρίες των Gabriel Millet  και Kurt Weitzmann , ο Θρήνος είναι 597 598

θέµα δευτερογενές και προήλθε µε βαθµιαία µετατροπή της παράστασης του Ενταφιασµού. Στον 

αντίποδα της θεωρίας αυτής η Μαρία Σωτηρίου αντιπρότεινε την αντιδιαστολή του Θρήνου από τη 

σύνθεση του Ενταφιασµού και την παράλληλη εξέλιξη των δύο παραστάσεων .  599

 Κυρίαρχο στοιχείο στην εικονογραφία του Επιταφίου Θρήνου στο κρητικό µνηµείο 

αποτελεί το σύµπλεγµα Χριστού- Θεοτόκου, το οποίο αποτυπώνεται σε µία ασυνήθιστη 

εικονογραφική παραλλαγή. Στο κέντρο της σύνθεσης απεικονίζεται η Θεοτόκος καθιστή στον 

ερυθρό λίθο σε πλάγια θέση µε το νεκρό Χριστό στην αγκαλιά της, τον οποίο σκύβει και 
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Iconography II, 168- 178. LCI I, 278-282. Σωτηρίου, Ενταφιασµός- Θρήνος, 139- 147. Weitzman, Threnos, 476- 490. 
Hadermann- Misguich, Kurbinovo, 156- 158. Καλοκύρης, Η Θεοτόκος εις την εικονογραφίαν, 164- 167. Maguire, Art 
and Eloquence, 91- 101. Spatharakis, The Iconography of Threnos, 435- 441.  

 Eυαγγέλιο του Νικοδήµου, Tischendorf, Ευαγγέλια Απόκρυφα, Acta Pilati B. XI.594

 Aναφέρουµε τις Οµιλίες του Γεωργίου Νικοµηδείας (PG 114) και του Συµεών του Μεταφραστή ( PG 209- 218). 595

Επίσης, ο θρήνος αναφέρεται στα επιτάφια “Εγκώµια” της Μ. Παρασκευής και στο εκκλησιαστικό θέατρο όπως στις 
Meditationes του Ψευδο- Μποναβεντούρα (PG 100, 1157- 1180) και στο δράµα Χριστός Πάσχων (Cottas, “Christos 
Paschon”, 52, 82.

 Σωτηρίου, Ενταφιασµός- Θρήνος, 142- 144.596
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 Τις θεωρίες του Millet περί προέλευσης του Θρήνου από τον Ενταφιασµός ανέπτυξε ο Weitzmann, ο οποίος, 598

παράλληλα, ασπάστηκε τη θεωρία της προέλευσης της σκηνής του Επιταφίου Θρήνου από το θρήνο του Ακταίωνα, 
βλ. Weitzmann, Threnos, 487- 490. 

 Σωτηρίου, Ενταφιασµός- Θρήνος, 139- 147.599



ασπάζεται. Ο τύπος επανευρίσκεται πρωτύτερα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα 

Κυριακοσέλια Αποκορώνου (ΕΠΙΤΑΦΗΟC), µνηµείο γνωστό για την υψηλή ζωγραφική ποιότητα 

και την κωνσταντινοπολίτικης προέλευσης τοιχογραφική διακόσµηση, η οποία µε τεχνοτροπικά 

κριτήρια χρονολογείται στα 1230- 1236 περίπου (πιν. XIX) . Η ταυτόσηµη µε την εξεταζόµενη 600

παράσταση απόδοση της Θεοτόκου των Κυριακοσελίων καθιστής σε πλάγια θέση πάνω σε µεγάλη 

ορθογώνια σαρκοφάγο, µε το άψυχο σώµα του Χριστού στην αγκαλιά της, το οποίο όµοια 

συγκρατεί και µε τα δύο της χέρια , τοποθετώντας το αριστερό χέρι κάτω από το κεφάλι και το 601

δεξί στο ύψος της κοιλιάς, βεβαιώνει για την άµεση εικονογραφική συνάφεια των δύο κρητικών 

παραστάσεων και ταυτόχρονα υποδεικνύει το κέντρο προέλευσης της εικονογραφίας της 

εξεταζόµενης σκηνής. Επιπλέον, η τοποθέτηση των ποδιών της Θεοτόκου πάνω στη σαρκοφάγο, 

αποτελεί ένα επιπρόσθετο στοιχείο και δεικνύει την άµεση εικονογραφική συγγένεια των δύο 

κρητικών παραστάσεων. Ο Θρήνος στα Κυριακοσέλια αποτελεί την παλαιότερη γνωστή 

παράσταση του τύπου, ενώ η απεικόνιση των δευτερευουσών µορφών εκατέρωθεν του Χριστού 

σαν να αιωρούνται ενισχύει την άποψη ότι η σκηνή αποτελεί ένα ενδιάµεσο στάδιο στην εξελικτική 

διαδικασία του τύπου. Παράλληλα, βασικό εικονογραφικό στοιχείο της εξεταζόµενης παραλλαγής 

είναι η µαρµάρινη σαρκοφάγος που σχετίζεται µε τον ερυθρό λίθο, όπου εσµυρνίσθη και 

σαβανώθηκε ο Χριστός µετά την Αποκαθήλωση, στοιχείο που υιοθετείται σταθερά σε 

παλαιολόγειες παραστάσεις του Θρήνου . Το στοιχείο αυτό εντάσσεται στην εικονογραφία της 602

σκηνής γύρω στα 1200 και συνδέεται µε τη µεταφορά του ιερού κειµηλίου από την Έφεσο στην 

Κωνσταντινούπολη το 1170, επί αυτοκρατορίας Μανουήλ Κοµνηνού (1143- 1180) . 603

 Σε ανάλογη στάση εικονίζεται το σύµπλεγµα Χριστού- Θεοτόκου σε σειρά µεσοβυζαντινών 

παραστάσεων, µε µακρινό πρότυπο την µικρογραφία του τετραευαγγελίου Gelati (µέσα 12ου 
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αιώνα)  και την τοιχογραφία στο παρεκκλήσιο του νεκροταφείου του Bačkovo (12ος αιώνα) . 604 605

Ωστόσο, οι δύο µεσοβυζαντινές παραστάσεις διαφοροποιούνται από την εξεταζόµενη παραλλαγή 

στην εικόνιση της Θεοτόκου καθιστής στο έδαφος και όχι πάνω σε λίθο, όπως στην κρητική 

παράσταση, και σύµφωνα µε την περιγραφή της ταφής του Χριστού στον Η´ λόγο του Γεωργίου 

Νικοµηδείας  “ἐπεί δε κατηνέχθη καί πρός τῇ γῇ τό πανάγιον ἀνεκλίθη σῶµα, τούτῳ περιπεσοῦσα 

αὐτό θερµοτάτοις κατέλουε δάκρυσι . Σε ανάλογη στάση αποτυπώνεται η Θεοτόκος µε το νεκρό 606

Χριστό στην αγκαλιά της και σε πλάγια θέση στη σκηνή του Επιταφίου Θρήνου από το δεύτερο 

τοιχογραφικό στρώµα της µονής Μυριοκεφάλων στο Ρέθυµνο (τέλος 12ου- αρχές 13ου αιώνα) . 607

Εκεί η Παναγία σκύβει και ασπάζεται το Χριστό λίγο πριν τον εναποθέσει στην ανοικτή 

σαρκοφάγο, σε µία παράσταση που αποτελεί έναν εικονογραφικό συµφυρµό του Θρήνου και του 

Ενταφιασµού, µε τις µορφές να αιωρούνται καθώς στο Θρήνο των Κυριακοσελίων. Παρόµοια, 

επίσης, είναι η στάση του συµπλέγµατος Θεοτόκου- Χριστού σε σειρά µεσοβυζαντινών 

παραστάσεων του Ενταφιασµού, µε τη διαφορά ότι εκεί η Θεοτόκος παριστάνεται να µεταφέρει το 

νεκρό στον τάφο , ενώ επιπλέον παραλείπεται ο λίθος, µε κοντινό παράλληλο το λατινικό 608

χειρόγραφο της Μελισάνθης (1131- 4) .  609

 Στην υστεροβυζαντινή ζωγραφική η παραλλαγή της καθιστής στο λίθο Παναγίας είναι 

σπάνια, µε µοναδική γνωστή σκηνή εκείνη στον Άγιο Νικόλαο στο Prilep (1295) . Η όµοια 610

απόδοση της καθιστής στο λίθο Θεοτόκου, του Ιωσήφ στα πόδια του Ιησού, του Νικοδήµου στη 

σκάλα της Αποκαθήλωσης, των γυναικών που θρηνούν καθώς και των ιπτάµενων αγγέλων, αλλά 

και του σταυρού του Γολγοθά ανάµεσα στους δύο πρισµατικούς βράχους, βεβαιώνουν για την 

άµεση εικονογραφική συνάφεια της σκηνής στο Prilep µε αυτή στους Αποστόλους. Είναι, ακόµα, 

αξιοσηµείωτο οτι ο τύπος εµφανίζει µεγαλύτερη διάδοση στην Κρήτη, καθώς απαντά σε έντεκα 

τουλάχιστον επιτοίχιες παραστάσεις, που χρονολογούνται στον 14ο αιώνα και στο πρώτο µισό του 

15ου αιώνα: στον διπλό ναό των Αγίων Γεωργίου και Κωνσταντίνου στον Πύργο Μονοφατσίου (α΄ 
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 Spatharakis, Iconography of Threnos, 435- 436, εικ. 1- 3. 608

 Buchthal, Miniature Painting, πιν. 9α.609

 Μillet, Yougoslavie III, εικ. 26.1. 610



τέταρτο 14ου αι.) , πιθανώς στην εξίτηλη σκηνή στον ναό του Χριστού στις Ποταµιές (πιν. 611

XVIII)  και στην Αγία Παρασκευή στον Τραχινιάκο Καντάνου (1362)  και στον Σωτήρα Χριστό 612 613

στα Τεµένια Σελίνου (14ος αιώνας) . Ακόµα, ο τύπος υιοθετείται στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο 614

στις Μαργαρίτες Μυλοποτάµου (1383) , στον Άγιο Δηµήτριο στις Πλατανές (1372-3) , στον 615 616

Αρχάγγελο Μιχαήλ στο Κακοδίκι Σελίνου (αρχές 15ου αιώνα) , στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας 617

στο οµώνυµο χωριό του νοµού Ρεθύµνης (αρχές 15ου αιώνα) , στην Παναγία στο Ανισαράκι 618

Καντάνου (τέλος 14ου αιώνα)  και στον Άγ. Στέφανο στον Κούκουµο έξω από το Καστρί 619

Μυλοποτάµου (1391/6) , εκκλησίες που εντάσσονται στην ίδια τεχνοτροπική τάση της 620

ιδεαλιστικής τέχνης της πρωτεύουσας  , µε µνηµείο ορόσηµο την Παναγία στο Μέρωνα Αµαρίου, 621

όπου, ωστόσο, το επεισόδιο αποτυπώνεται σε διαφορετική εικονογραφική παραλλαγή . Είναι 622

αξιοσηµείωτο ότι ο τύπος του Αγίου Γεωργίου διαφέρει στην εικόνιση της Θεοτόκου καθιστής στο 

λίθο και µε τα πόδια λυγισµένα πάνω σε αυτόν όπως πρωτύτερα στα Κυριακοσέλια (πιν. XIX), σε 

αντίθεση µε τις προαναφερθείσες παραστάσεις, όπου η Θεοτόκος είναι καθιστή στη σαρκοφάγο µε 

τα πόδια κρεµασµένα µπροστά, αν και οι µικρές διαφοροποιήσεις του τύπου δεν αλλοιώνουν την 

άµεση εικονογραφική συνάφεια των κρητικών παραστάσεων µε αυτή στον εξεταζόµενο ναό. Σε 

κοινό τύπο εικονίζεται στις προαναφερθείσες παραστάσεις (Παναγία στο Ανισαράκι Καντάνου, 

Άγιος Ιωάννης στις Μαργαρίτες Μυλοποτάµου (1383), Αγία Τριάδα από το οµώνυµο χωριό του 
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Αγίου Στεφάνου στο Καστρί Μυλοποτάµου εντάσσεται στην ίδια τεχνοτροπική οµάδα µε τον Μέρωνα και 
συµπληρώνει τον αρχικό κατάλογο που είχε συντάξει ο Μανώλης Μπορµπουδάκης, βλ. Μπορµπουδάκης, Οι 
τοιχογραφίες της Παναγίας του Μέρωνα, 397- 8.

 Μπορµπουδάκης, Οι τοιχογραφίες της Παναγίας του Μέρωνα, 397- 398.621

 Προσωπική παρατήρηση.622



Ρεθύµνου) και στην εξεταζόµενη σκηνή η γεροντική µορφή του Ιωσήφ Αριµαθείας σε στάση 

προσκύνησης στα πόδια του Χριστού, που φαίνεται σαν να τα συγκρατεί, καθώς και ο Νικοδήµος, 

στηριγµένος στη σκάλα της Αποκαθήλωσης µε το κεφάλι περασµένο µέσα από αυτήν. Η στάση 

του, που παραπέµπει σε υστεροβυζαντινό εικονογραφικό τύπο , εικονίζεται ταυτόσηµη µε αυτή 623

της αντίστοιχης µορφής στην εκκλησία του Χριστού στις Ποταµιές (πιν. XVIII) . Όµοια στους 624

δυο ναούς έχει ριγµένο στους ώµους το ιµάτιο και παράλληλα κοιτάζει το θεατή, στοιχεία που 

υποδεικνύουν το κοινό αρχέτυπο των δύο παραστάσεων. Από την σύνθεση στους Αποστόλους 

παραλείπεται ο Ιωάννης, µορφή καθιερωµένη στην εικονογραφία της σκηνής από τον 11ο αιώνα , 625

καθώς και στη ζωγραφική της Κρήτης, όπως και στο ναό του Χριστού στις Ποταµιές.  

 Σταθερό και αναπόσπαστο στοιχείο της εικονογραφίας του Θρήνου αποτελούν οι γυναίκες  

που θρηνούν στη συνοδεία της Παναγίας , έξι συνολικά στον Άγιο Γεώργιο, όπως επίσης στο ναό 626

της Αγίας Τριάδος στο οµώνυµο χωριό του Ρεθύµνου . Ανάµεσά τους χαρακτηριστική είναι η 627

µυροφόρα µε τα υψωµένα και λυγισµένα χέρια και το κόκκινο µαφόρι, η οποία ταυτίζεται µε τη 

Μαρία τη Μαγδαληνή. Στην υστεροβυζαντινή ζωγραφική, όπως και στο ναό του Αγίου Γεωργίου, 

έχει κεντρικό ρόλο καθώς παριστάνεται κοντά στο Χριστό από επίδραση των Απόκρυφων κειµένων 

στα οποία αναφέρεται ο θρήνος της . Ο εικονογραφικός τύπος της Μαγδαληνής  στους 628 629

Αποστόλους, µε µακρινό πρότυπο την αντίστοιχη µορφή από το τετραευαγγέλιο Gelati , απαντά 630

συχνά σε υστεροβυζαντινές συνθέσεις του θέµατος, όπως στη µονή του Αγίου Ιωάννη στην Πάτµο 

(τέλος 13ου αιώνα) , στο Πρωτάτο (1290 περίπου) , στον Άγιο Νικήτα στο Čučer (α΄ τέταρτο 631 632
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Εικόνες Σινά, 189. Η εικόνιση του Νικοδήµου µε τη σκάλα της Αποκαθήλωσης αποτυπώνεται επίσης στον ναό των 
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προσκλίνει προς το Χριστό (Ξυγγόπουλος, Παναγία Χαλκέων, 6).

 Λασσιθιωτάκης, Εκκλησίες Δυτικής Κρήτης (1969), 363- 364.624

 Π.χ στο ελεφαντοστέινο πλακίδιο από το Μουσείο Rosgarten της Κονστάνσας, βλ. Kraus, Die Miniaturen des Codex 625

Egberti, πιν. LI- LII. Weitzman, Threnos, 483- 484, εικ. 10.

 Οι θρηνωδούσες γυναίκες προστίθενται στη σκηνή του Ενταφιασµού τον 11ο αιώνα, όπως στο Ψαλτήριο του 626

Θεοδώρου στο Βρετανικό Μουσείο, βλ. Weitzmann, Threnos, 481, εικ. 6.

 Σπαθαράκης,  Τοιχογραφίες Αγ. Τριάδος, εικ. 22.627

 Σωτηρίου, Ενταφιασµός- Θρήνος, 146. Maguire , The Depiction of Sorrow, 126- 132, 159- 160.628

 Για το θέµα βλ. Foskolou, Mary Magdalene between East and West, 275 κ.ε.629

 Spatharakis, Τhe Iconography of Threnos, 436, εικ. 4, µε προγενέστερη βιβλιογραφία630

 Θησαυροί της Πάτµου, 96, εικ. 37.631

 Τσιγαρίδας, Μανουήλ Πανσέληνος, εικ. 77.632



14ου αιώνα) , στο Χελανδάρι (1320/1) , στη Gračanica (1319/21)  και στην Παναγία 633 634 635

Περίβλεπτο (1360/70) . Η µορφή της αποδίδεται ταυτόσηµη στην αντίστοιχη παράσταση στο 636

Χριστό στις Ποταµιές και συντάσσεται µε εκείνη από την εκκλησία της Παναγίας Μεσοχωρίτισσας 

(8η δεκαετία 14ου αιώνα) . Παράλληλα, παραπέµπει στη Μαγδαληνή από σταυροφορική εικόνα 637

της Σταύρωσης στη µονή του Σινά , όπου η µορφή της εικονίζεται µε τα χέρια λυγισµένα ψηλά 638

και του ιδίου χρώµατος ενδύµατα, υποδηλώνοντας το κέντρο προέλευσης της εικονογραφίας του 

τύπου. Σε παρόµοια στάση αποδίδεται η µυροφόρα µε τα υψωµένα και τεταµένα χέρια και τα 

λυµένα µακριά και ακάλυπτα µαλλιά στον εξεταζόµενο ναό, που οµοιάζει µε γυναικεία µορφή από 

την Παναγία στο Θρόνο Αµαρίου  και τον Άγιο Γεώργιο στο Σκινιά Μιραµπέλλου , 639 640

παραστάσεις που δεν σχετίζεται ως προς τα άλλα µε την εικονογραφική παραλλαγή του Αγίου 

Γεωργίου, καθώς επίσης και µε γυναικεία µορφή από τη σκηνή της Αποκαθήλωσης στο ναό του 

Χριστού στο Κάτω Βαλσαµόνερο . Ενδιαφέρον παρουσιάζει, ακόµη, η µυροφόρα µε τα λυµένα 641

και σγουρά µαλλιά που στέκει στην κεφαλή του Ιησού και ακουµπά µε το δεξί χέρι την παρειά, 

γδέρνοντας, πιθανώς, το πρόσωπο (Πώς τό ἐµόν πρόσωπον ου µη σπαράξω τοῖς ὂνυξιν) , καθώς 642

στην αντίστοιχη παράσταση της Περιβλέπτου στο Μυστρά , αλλά και σε εκκλησίες της 643

εικονογραφικής παραλλαγής του Αγίου Γεωργίου, όπως στην Αγία Τριάδα στο οµώνυµο χωριό και 

στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο στις Μαργαρίτες , αλλά και στην Παναγία Μεσοχωρίτισσα. 644

Τυπική, ακόµη, στην εικονογραφία του θέµατος είναι η απεικόνιση των γυναικών µε τα καλυµµένα 
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 Σπαθαράκης, Τοιχογραφίες Αγ. Τριάδας, εικ. 22, 23.644



από το ιµάτιο χέρια , που επαναλαµβάνονται στις παραστάσεις που ακολουθούν την παραλλαγή 645

του Αγίου Γεωργίου.  

 Τέλος, κυρίαρχη είναι η θέση του σταυρού, που καθιερώνεται από τα τέλη του 11ου αιώνα 

στις συνθέσεις του Ενταφιασµού και αποτελεί κοινό τόπο στις υστεροβυζαντινές παραστάσεις του 

Θρήνου, καθώς στη µονή Βατοπεδίου (1312)  και στην Περίβλεπτο στο Μυστρά . Ακόµα, 646 647

συστηµατική είναι η παρουσία των µικρογραφηµένων αγγέλων που θρηνούν κάτω από την κεραία 

του σταυρού, δάνειο από την παράσταση της Σταύρωσης. 

 Συνοψίζοντας, η παράσταση του Επιταφίου Θρήνου στον Άγιο Γεώργιο συντάσσεται στα 

ουσιώδη σηµεία της µε την αντίστοιχη σκηνή στα Κυριακοσέλια Αποκορώνου. Η όµοια απόδοση 

στα δύο µνηµεία της σπάνιας εικονογραφικής παραλλαγής της καθιστής στο λίθο Θεοτόκου που για 

πρώτη φορά στη βυζαντινή ζωγραφική υιοθετείται στην παράσταση των Κυριακοσελίων στα 1230- 

6, βεβαιώνει για το αρχέτυπο της εξεταζόµενης σκηνής, υποδεικνύοντας ταυτόχρονα την κεντρική 

σηµασία του κρητικού µνηµείου των Κυριακοσελίων στην τέχνη της νήσου. Η εξάρτηση της 

ζωγραφικής των Κυριακοσελίων από την κοµνήνεια παράδοση και τα ιστορηµένα χειρόγραφα των 

µικρογραφικών εργαστηρίων της Κωνσταντινούπολης της περιόδου της Λατινοκρατίας υποδεικνύει 

ταυτόχρονα το κέντρο προέλευσης της εικονογραφίας του τύπου του Επιταφίου Θρήνου που θα 

πρέπει να αναζητηθεί ανάµεσα στο 1200 και 1230. Ταυτόχρονα, η διάδοση του εικονογραφικού 

τύπου σε κρητικές τοιχογραφίες του 14ου και 15ου αιώνα, ενισχύουν την άποψη της ύπαρξης µίας 

τοπικής παραλλαγής. Η υιοθέτηση, µάλιστα, του τύπου και στην εκκλησία του Χριστού στις 

Ποταµιές είναι πιθανή. Με βάση τα παραπάνω, η σύνδεση της παραλλαγής του Θρήνου στους 

Αποστόλους µε τη δυτική ζωγραφική του 13ου και 14ου αιώνα και την εικονογραφία της Pieta, 

όπως αποτυπώνεται στο έργο του Giotto και άλλων δυτικών καλλιτεχνών, δεν είναι ιδιαίτερα 
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πειστική, αν και ο τύπος επικράτησε στη δυτική ζωγραφική του 14ου και 15ου αιώνα . Η 648

αποκρυστάλλωση της παραλλαγής στα Κυριακοσέλια ήδη από τις αρχές του 13ου αιώνα 

πιθανότατα επιβεβαιώνει την άποψη της παράλληλης εξέλιξης του τύπου στη βυζαντινή και δυτική 

εικονογραφία, που πρώτος διατύπωσε ο Demus στο έργο του Byzantine Art and the West . 649

   

Ο Ενταφιασµός (πιν.VIII, εικ. 19, 51, 52) 

 Σε καλή κατάσταση διατηρείται ο Ενταφιασµός όπως δηλώνει και η παρακείµενη επιγραφή 

Ο ΕΝΤΑ|ΦΙΑCΜόC, µε καταστροφές στο κατώτερο τµήµα της παράστασης που προκλήθηκαν από 

τη διάνοιξη παραθύρου. Στο κέντρο και δεξιά ανοιχτή µαρµάρινη σαρκοφάγος γκρι χρώµατος, στην 

οποία ενταφιάζεται το σαβανωµένο σώµα του νεκρού Χριστού από τον Ιωσήφ Αριµαθείας και το 

Νικόδηµο. Ο πρώτος, που στέκει µπροστά από τη σαρκοφάγο και έχει την πλάτη γυρισµένη στο 

θεατή, µε ζωηρή κίνηση προς τα δεξιά ανασηκώνει τα δυο χέρια και στηρίζει το κεφάλι του 

Θεανθρώπου. Ο δεύτερος, ασπροµάλλης, µε µεγάλο µέτωπο και γενειοφόρος, βρίσκεται πίσω από 

τη σαρκοφάγο και σκύβοντας συγκρατεί τα πόδια του νεκρού, προκειµένου να τον εναποθέσει µε 

προσοχή στη σαρκοφάγο. Οι δύο βοηθητικές µορφές εικονίζονται σε µικρότερη κλίµακα και 

φορούν κοντούς χιτωνίσκους αµυγδαλοπράσινου χρώµατος, ενώ ο Ιωσήφ φέρει στον ώµο 

δαµασκηνί ιµάτιο. Μπροστά από τη σαρκοφάγο και στην κεφαλή της µόλις που διακρίνονται δύο 

λαµπάδες. Πίσω από τη σαρκοφάγο στέκουν προσκλίνοντες δύο άγγελοι και ανάµεσά τους ένα 

εξαπτέρυγο σεραφείµ µε ανθρώπινο πρόσωπο. Οι άγγελοι φορούν κόκκινο χιτώνα και ροδί ιµάτιο 

και προτείνουν τα χέρια προς το Χριστό. Ψηλότερα, δύο ηµίσωµοι άγγελοι σε µικρότερη κλίµακα 

θρηνούν, καλύπτοντας και µε τα δυο χέρια το πρόσωπο. Αριστερά, η φωτοστεφανωµένη Παναγία 

καθιστή σε σκαµνί, γέρνει προς τα πίσω σε λιποθυµία και συγκρατείται από δύο µυροφόρες, εκείνη 

µε το κόκκινο µαφόρι αναγνωρίζεται ως η Μαγδαληνή. Η Θεοτόκος, µε γκρι χιτώνα και δαµασκηνί 

µαφόρι, συνοδεύεται από τέσσερις ακόµη γυναίκες, δύο απ’ αυτές θρηνούν καλύπτοντας µε το χέρι 
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τους το πρόσωπο. Στο βάθος και δεξιά προβάλλει κιβώριο σε ροδί χρώµα, το οποίο στηρίζεται σε 

τέσσερις λευκούς κίονες µε κορινθιακά κιονόκρανα, που ενώνονται µεταξύ τους µε βέργα, απ’ όπου 

έχουν αναρτηθεί πέντε λευκά καντήλια. Στα αριστερά κτιριακό συγκρότηµα που αποτελείται από 

ένα συνεχή τοίχο µε ορθογώνια προεξοχή, µία ορθογώνια στοά µε τοίχο και κολώνα στην 

εσωτερική πλευρά και δίπλα τοξωτό θύρωµα. 

 Η σκηνή του Ενταφιασµού , βασισµένη στις σχετικές περικοπές των τεσσάρων 650

ευαγγελίων (Ματθαίος´, κζ´: 59- 61. Μάρκος, ιε´: 46- 47. Λουκάς, κγ´: 53. Ιωάννης, ιθ´: 39- 42) και 

στο απόκρυφο κείµενο του Νικοδήµου , έχει αφηγηµατικό χαρακτήρα. Στα παλαιότερα σωζόµενα 651

παραδείγµατα της σύνθεσης, που χρονολογούνται στον 9ο αιώνα και βασίζονται σε 

προεικονοµαχικά πρότυπα (Παντοκράτορος 61, Chloudov της Μόσχας) , απεικονίζεται η 652

µεταφορά του σαβανωµένου σώµατος του νεκρού Χριστού στη σπηλιά από τον Νικόδηµο και τον 

Ιωάννη . Διαφορετική εικονογραφική παραλλαγή υιοθετείται στην εκκλησία του Αγίου 653

Γεωργίου, άγνωστη στην υστεροβυζαντινή µνηµειακή ζωγραφική, που έλκει την καταγωγή της από 

µεσοβυζαντινά υποδείγµατα. Στο κρητικό µνηµείο ο Ιωσήφ και ο Νικόδηµος, εναποθέτουν στη 

σαρκοφάγο το σώµα του νεκρού Χριστού, τυλιγµένο σε κειρίες, σύµφωνα µε την ευαγγελική 

αφήγηση του Ιωάννη (ιθ´: 41- 42) . Ο τύπος προσεγγίζει παλαιότερο εικονογραφικό πρότυπο, που 654

αποτυπώνεται στην Κρύπτη του Οσίου Λουκά Φωκίδος (11ος αιώνας) , όπου ο Νικόδηµος και ο 655

Ιωσήφ, πιάνοντας ο ένας τους ώµους και ο άλλος τα πόδια του νεκρού Χριστού, ενταφιάζουν το 

σαβανωµένο σώµα σε είδος σαρκοφάγου. Αυτή η παραλλαγή που απαντά, επίσης, στο ευαγγέλιο 

Copte 13 (1178- 1180) , δεν επανευρίσκεται στην υστεροβυζαντινή εικονογραφία. Αντίθετα είχε 656
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 Για την εικονογραφία της σκηνής βλ. Millet, Recherches, 489 κ.ε. Weitzmann, Threnos, 476- 490. Le Roux, Les 650

mises au tombeau dans l’ enluminure, les ivoires et la sculpture du IXe au XIIe siècle, 479- 486. Σωτηρίου, 
Ενταφιασµός- Θρήνος, 139- 148. Kartsonis, Anastasis, 68- 69.

 Tischendorf, Ευαγγέλια Απόκρυφα, 292.651

 N. Kondakoff, Miniatures du MS Grec du Psaultier du IXe siècle de la Collection A. J. Chloudow à Moscou (στα 652

ρωσικά), Drevnosli Moskovkoe Arkheologicheskoe obshchestvo, VII, 1878, πιν. VII, αρ. 3. Ščepkina, Miniatury 
Khludovskoi psaltyri, fol. 9v.

 Weitzmann, Threnos, εικ. 1- 2. Ο τύπος αυτός επιβιώνει σε όλη τη βυζαντινή και µεταβυζαντινή εποχή, µε την 653

προσθήκη του Ιωάννη, των γυναικών και της Παναγίας (Σωτηρίου, Ενταφιασµός- Θρήνος, 140). Στη µνηµειακή 
ζωγραφική της Κρήτης υιοθετείται σε λιγοστές παραστάσεις του θέµατος, όπως στο ναό του Χριστού στις Ποταµιές 
Πεδιάδος (Ranoutsaki, Soteras Christos- Kirche, 101- 103, εικ. 28) και στο ναό του Αγίου Ισιδώρου στο Κακοδίκι 
Σελίνου του 1420- 1 (Λασσιθιωτάκης, Eκκλησίες Δυτικής Κρήτης (1969), πιν. ΣΤΔ΄, εικ. 306. Spatharakis, Dated 
Byzantine Wall Paintings of Crete, 174- 5). 

 Σωτηρίου, Ενταφισµός- θρήνος, 139. 654

 Sotiriou, Crypte de Saint Luc, 397, εικ. 10. Σωτηρίου, Ενταφιασµός- Θρήνος, 140- 141. Ν. Χατζηδάκη, Όσιος 655

Λουκάς, 72, εικ. 84. Conor, Art and Miracles, 38.

 Sotiriou, Crypte de Saint Luc, 397. 656



ευρεία διάδοση στη δυτική ζωγραφική, καθώς µαρτυρείται σε πίνακα του Duccio στη Σιένα , ή 657

του Antonio da Viterbo του πρεσβύτερου στη Ρώµη . Στην Κρήτη ο τύπος εµφανίζεται 658

παραλλαγµένος σε λιγοστές τοιχογραφίες, όπως στην εκκλησία του Σωτήρα στα Μεσκλά Κυδωνίας 

(1303) , όπου ο Ιωάννης, ο Ιωσήφ, ο Νικόδηµος και η Παναγία στην κεφαλή του Ιησού 659

εναποθέτουν το σώµα του νεκρού Χριστού στη σαρκοφάγο. Σε παρόµοιο τύπο µε αυτό στους 

Αποστόλους συντάσσεται ο Ενταφιασµός στο ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στα Ανώγεια 

(1320)  όπου η Παναγία στην κεφαλή του Ιησού και ο Ιωσήφ Αριµαθείας στα πόδια εναποθέτουν 660

τον νεκρό στη σαρκοφάγο, καθώς στον Άγιο Γεώργιο στο Μελισουργάκι Αµαρίου (1393)  και 661

στον Άγιο Ισίδωρο στο Ντιµπλοχώρι (1420- 1) . Παράλληλα, η εναπόθεση του νεκρού σώµατος 662

στη σαρκοφάγο θυµίζει ενταφιασµούς αγίων, όπως, ενδεικτικά, του αγίου Ιωάννη του 

Προδρόµου , του οποίου η ταφή παριστάνεται στον οµώνυµο ναό στον Άγιο Βασίλειο Πεδιάδος 663

(τέλη 13ου αιώνα) , όπου όµοια µε την εξεταζόµενη παράσταση εναποτίθεται το σκήνωµα του 664

αγίου µέσα σε σαρκοφάγο από δύο µαθητές του.  

 Στο βάθος της εξεταζόµενης σκηνής η απεικόνιση κιβωρίου ή αλλιώς της θολωτής 

κατασκευής  από την οποία είναι αναρτηµένα καντήλια, παραπέµπει στον τάφο του Χριστού και 665

δηλώνει την ύπαρξη ιερού τόπου (εικ. 52). Ανάλογες παραστάσεις του Πανάγιου Τάφου, ο οποίος 

ανακατασκευάστηκε από τους σταυροφόρους τον 12ο αιώνα, υιοθετούνται σε σειρά 

εικονογραφηµένων χειρογράφων µε την ιστορία των Σταυροφοριών του Γουλιέλµου της Τύρου, τα 

οποία αποδίδονται στα σταυροφορικά εργαστήρια της Άκρας στα τέλη του 13ου αιώνα . Στα 666
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 Μillet, Recherches, σ. 505, εικ. 547.657

 Berenson, Italian Pictures, εικ. 622. Στα δυτικά ζωγραφικά έργα το σώµα του Χριστού είναι γυµνό και όχι 658

καλυµµένο µε κειρίες όπως στις βυζαντινές συνθέσεις, στοιχείο που καθιερώνεται ήδη από τον 9ο αιώνα στη σκηνή 
του Ψαλτηρίου Chloudov (Weitzmann, Threnos, σ. 478, εικ.2)

 Spatharakis, Dated Byzantine Wall Paintings of Crete, 26- 27, εικ. 21.659

 Spatharakis, Mylopotamos, 71, εικ. 72- 73.660

 Ό.π. εικ. 352.661

 Spatharakis, Dated Byzantine Wall Paintings of Crete, εικ. 156.662

 Για το θέµα βλ. Κατσιώτη, Κύκλος Προδρόµου, 154 κ.ε.663

 Θεοχαροπούλου, Ναός Αγίου Ιωάννη Προδρόµου, 92- 93, εικ. 17.664

 Είναι γνωστό ότι στο Βυζάντιο θόλοι τοποθετούνταν πάνω από θρόνους, βωµούς και τάφους, προκειµένου να 665

προστατευθεί η υποκείµενη κατασκευή και ταυτόχρονα να αναδειχθεί η σηµασία της (Ćurčić, Epitaphioi, 255). Η 
χρήση του κιβωρίου πάνω από τάφους αποδίδεται κυρίως στα εικονογραφηµένα χειρόγραφα του 11ου αιώνα: στον 
κώδικα Τάφου 14 µε τις Οµιλίες του Γρηγορίου του Ναζιανζηνού (Weitzmann, Greek Mythology in Byzantine Art, 35- 
37, εικ. 35) κιβώριο µε τέσσερις κολώνες δηλώνει τον τάφο του Μαυσώλου, στο χειρόγραφο κώδικα των Παρισίων Par. 
Gr. 74 (Paris. Gr. 74, fol. 76r. Omont, Evangiles, I, εικ. 69). Το κιβώριο τονίζει τον τάφο του Ιωάννη του Βαπτιστή και 
στο Ψαλτήριο Κλουντώφ καλύπτει τον τάφο του Ιησού (Ščepkina, Miniatury Khludovskoi psaltyri, fol. 9v).

 Buchtal, Miniature Painting, 37- 93, πιν. 130a, 131f, 131i, 135f. Folda, Crusader Manuscript Illumination, 1275- 666

1291, εικ. 140, 148. Φωσκόλου, Απεικονίσεις του Πανάγιου Τάφου, 232- 233, εικ. 10, 11, 12, 13.



χειρόγραφα αυτά, ο Πανάγιος Τάφος αποδίδεται µε συγκεκριµένα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά 

που του προσδίδουν την εγκυρότητα του πιστού αντιγράφου και για το λόγο αυτό ήταν εύληπτα 

στον µεσαιωνικό αναγνώστη. Παρουσιάζεται µε τη µορφή οικοδοµήµατος που αποτελείται από 

κιβώριο από το οποίο κρέµονται καντήλες και µία ορθογώνια κατασκευή µε µαρµάρινη επένδυση 

του βράχου, πάνω στον οποίο εναπόθεσαν το σώµα του Χριστού . Είναι αξιοσηµείωτο ότι πιο 667

κοντά στην εξεταζόµενη παράσταση είναι η µικρογραφία γαλλικού χειρογράφου µε την ιστορία του 

Outremer (Par. Bibl. Nat., Ms. fr. 9081) , όπου ο τάφος του Ιησού αποτελείται από θολωτό 668

κιονοστήρικτο κιβώριο µε κιονόκρανα, το οποίο περιλαµβάνει οριζόντια ράβδο µε αναρτηµένες 

καντήλες, ενώ στο κάτω µέρος αποδίδεται ανοικτή σαρκοφάγος, διαφορετικού ωστόσο σχήµατος 

από αυτή στον Άγιο Γεώργιο. Η απεικόνιση του Πανάγιου Τάφου στο γαλλικό χειρόγραφο, 

οµοιάζει µε αυτή στην εξεταζόµενη παράσταση, µε τη διαφορά ότι στους Αποστόλους εικονίζεται η 

στιγµή της εναπόθεσης του Χριστού µέσα στον µαρµάρινο τάφο. Στη µνηµειακή βυζαντινή 

ζωγραφική ο τάφος του Ιησού αναπαριστάται στη σκηνή του Επιταφίου Θρήνου στην Όµορφη 

Εκκλησία της Αίγινας (1289) , µε τη µορφή ναΐσκου µε τρούλο και αψίδα στην ανατολική 669

πλευρά, ενώ από τα τοξωτά ανοίγµατα στην πλάγια πλευρά του οικοδοµήµατος κρέµονται όµοια 

καντήλες. Πάλι στη σκηνή του Θρήνου στον Άγιο Ανδρέα και Γεώργιο στα Περλεγγιάνικα των 

Κυθήρων (τελευταίο τέταρτο 13ου αιώνα)  παριστάνεται θολωτό κιβώριο στο βάθος της 670

σύνθεσης και στο νάρθηκα της Dečani (1345/48)  όπου ο τάφος του Χριστού µοιάζει µε Αγία 671

Τράπεζα. 

 Η προσθήκη των δύο λαµπάδων µπροστά στη σαρκοφάγο και αριστερά, που συνδέεται µε 

το τελετουργικό της ταφής, ενισχύει τον νεκρικό χαρακτήρα της σκηνής. Κεριά εικονίζονται ήδη 

από την παλαιοχριστιανική εποχή, ενώ ιδιαίτερα επιβλητική είναι η παρουσία τους στο 

βορειοδυτικό ταφικό παρεκκλήσι στον Όσιο Λουκά Φωκίδος . Κεριά εικονίζονται, επίσης, σε 672

παραστάσεις της Κοίµησης της Θεοτόκου  καθώς και σε ταφές άγιων µορφών. 673
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 Folda, Crusader Manuscript Illumination, εικ. 140, 148.667

 Ό.π., εικ. 166.668

 Φωσκόλου, Απεικονίσεις του Πανάγιου Τάφου, 225 κ.ε, εικ. 1. Σχετικά µε την Όµορφη Εκκλησιά της Αίγινας βλ. 669

Σωτηρίου, Η Όµορφη Εκκλησιά Αιγίνης, 243- 276.

 Χατζηδάκης και Μπίθα, Ευρετήριο Κυθήρων, 81, εικ. 13.670

 Ćurčić, Epitaphioi, 256, εικ. 7, 8.671

 Ν. Chatzidakis- Baharas, Hosios Loukas, 111, εικ. 36. Ν. Χατζηδάκη, Όσιος Λουκάς, εικ. 59.672

 Κεριά αποδίδονται στην Κοίµηση της Θεοτόκου στον Άι- Γιαννάκη στο Μυστρά βλ. Δρανδάκης, Άι- Γιαννάκης, εικ. 673

21, 22. Για το θέµα βλ. M. Wlatislav- Mitrović & Okunev, La Dormition de la sainte Vierge, 134- 180, εικ. 11- 12, πιν. 
III, VII, VIII. 



 Το νεκρό Χριστό προσκυνούν δύο άγγελοι, µορφές υπερβατικές, µε εσχατολογικό 

χαρακτήρα, στο κέντρο και κάτω από το κιβώριο προβάλλει ένα εξαπτέρυγο σεραφείµ (εικ. 52) . 674

Στα έργα της µνηµειακής ζωγραφικής οι ασώµατες δυνάµεις απουσιάζουν από την εικονογραφία 

του Ενταφιασµού, ιστορούνται, όµως σε πρώιµους κεντητούς Επιταφίους του 14ου αιώνα, όπως σε 

επιτάφιο στο Princeton και σε άλλον στο Βελιγράδι, όπου υποδηλώνεται η ταφή του Χριστού . 675

Ανάλογη είναι η παρουσία των ασώµατων δυνάµεων στην απεικόνιση του τάφου του Χριστού στο 

ταφικό παρεκκλήσιο της Dečani (1345/48), όπου η απόδοση ενός εξαπτέρυγο σεραφείµ µαζί µε τις 

µορφές του Αγίου Βασιλείου και του Ιωάννη του Χρυσοστόµου προσδίδει στην παράσταση 

λειτουργικό περιεχόµενο , καθώς στην εξεταζόµενη παράσταση. Η εικόνιση κιβωρίου πάνω στον 676

τάφο του Ιησού θυµίζει Αγία Τράπεζα όπου τελείται η συµβολική θυσία του Χριστού- Αµνού κατά 

τη Θεία Ευχαριστία, παρουσία των αγγελικών δυνάµεων. Άλλωστε, σύµφωνα µε τους Πατέρες της 

Εκκλησίας η αγία τράπεζα είναι “µνῆµα Χριστοῦ” και “θυσιαστήριο”  και σχετίζεται µε τη φάτνη 677

και µε τον τάφο του Κυρίου, σύµφωνα µε την ερµηνεία του Γερµανού Κωνσταντινουπόλεως .  678

 Η σκηνή κοσµείται, επίσης, µε το εικονογραφικό θέµα του θρήνου της Παναγίας (εικ. 51). 

Η παρουσία της στην ταφή, γνωστή ήδη από µεσοβυζαντινές συνθέσεις , βεβαιώνεται από τις 679

αναφορές του απόκρυφου κειµένου του Γεωργίου Νικοµηδείας στην οµιλία του Μεγάλου 

Σαββάτου . Στη εξεταζόµενη παράσταση ο πόνος της παίρνει ρεαλιστικές διαστάσεις, καθώς 680

αποστρέφει το πρόσωπo και πλησιάζει τη λιποθυµία. Ο τύπος της καθιστής και σε λιποθυµία 

Θεοτόκου στη σκηνή του Ενταφιασµού είναι µοναδικός, απ’ όσο τουλάχιστον γνωρίζουµε, στη 
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 Για την εικονογραφία των σεραφείµ βλ. O. Wulff, Cherubim, Throne und Seraphim. Iconographie der ersten 674

Engelhierarchie in der christlichen Kunst, Altenburg 1894. Pallas, Eine Differenzierung unter den himmlischen 
Ordnungen, 55- 60. 

 Ćurčić, Epitaphioi, 251, εικ. 1, 2. Αργότερα, τη µεταβυζαντινή εποχή, οι άγγελοι στους Επιταφίους παριστάνονται 675

ως διάκονοι, όπως στον Επιτάφιο της µονής Τατάρνης (1583-4), βλ. Θεοχάρη, Εκκλησιαστικά άµφια Τατάρνης, πιν. Δ΄- 
Ε΄. Πάλλας, Επιτάφιος Παραµυθιάς, 140. Για την παρουσία των ασώµατων δυνάµεων στην ταφή του Χριστού, βλ. A. 
Vaillant, L’ homélie d’ Épiphane sur l’ ensevelissement du Christ. Texte vieux- slave, texte grec et traduction française”, 
Radovi staroslavenskog instituta 3 (1958), 47- 49.

 Ćurčić, Epitaphioi, 256 κ.ε.676

 Σκηνή ἐπουράνιος ἐδείχθη τό ἀνώγεων, ἔνθα τὸ Πάσχα, Χριστὸς….ἡ τράπεζα τῶν ἐκεί τελεσθέντων µυστηρίων 677

νοητόν θυσιαστήριον, Andrea Cretensis Hierosolymitanus, Patr. Lexicon, 1399.

 “Ἡ κόγχη ἐστί, κατά τό ἐν Βηθλεέµ σπήλαιον, ὃπου ἐγεννήθη ὁ Χριστός. Καί κατά τό σπήλαιον ὃπου ἐτάφη.. Ἡ ἁγία 678

τράπεζα ἐστίν ἀντί τοῦ τόπου ταφῆς, ἐν ᾖ ἐτέθη ὁ Χριστός, ἐν ᾖ πρόκειται ὁ ἀληθινός καί οὐράνιος ἂρτος, ἡ µυστική καί 
ἀναίµακτος θυσία...Θυσιαστήριον ἐστί καί λέγεται ἡ φάτνη καί ὁ τάφος τοῦ Κυρίου” βλ. PG 87 III, στ. 388 κ.ε.

 Η πρώτη εικαστική απόδοση της Θεοτόκου στη σκηνή του Ενταφιασµού χρονολογείται, στο ψαλτήρι του Θεόδωρου 679

Στουδίτη του 11ου αιώνα όπου παριστάνεται για πρώτη φορά να συνοδεύει την ταφή (Σωτηρίου, Ενταφιασµός- 
Θρήνος, 140. Weitzmann, Τhrenos , 481- 483, εικ. 10 και 11.), ενώ λίγο αργότερα βοηθά και εκείνη στη µεταφορά του 
νεκρού Χριστού, όπως στους Αγίους Αναργύρους στην Καστοριά (1180 περίπου) και στο Kurbinovo, βλ. Hadermann- 
Misguish, Kurbinovo, εικ. 74, 76. 

 Μήτηρ Θεού. Απεικονίσεις της Παναγίας στη βυζαντινή τέχνη, Μ. Βασιλάκη (επιµ.), Αθήνα 2000.680



βυζαντινή ζωγραφική. Η λιποθυµία της όρθιας Παναγίας που έχει θεωρηθεί βυζαντινής 

προελεύσεως , συναντάται κυρίως σε παραστάσεις του Θρήνου  και σε σκηνές του ίδιου 681 682

θέµατος στη δυτική ζωγραφική όπως στην Κάτω Εκκλησία της Ασίζης . Επίσης σε βυζαντινές 683

παραστάσεις της Σταύρωσης  ή εκείνες που συνδέονται µε σταυροφορικά εργαστήρια της 684

Ανατολικής Μεσογείου, όπως σε σταυροφορική εικόνα από το Σινά και σε µικρογραφία 

εικονογραφηµένου χειρογράφου του τρίτου τέταρτου του 13ου αιώνα, του επονοµαζόµενου της 

βασίλισσας Keran (Ms 2563, fol. 362v) , το οποίο σχετίζεται µε τα scriptoria της Ιερουσαλήµ. Ο 685

τύπος απαντά στην Κρήτη στην προγενέστερη χρονολογικά παράσταση της Σταύρωσης στον Άγιο 

Δηµήτριο στο Λιβαδά Σελίνου (1292- 3)  και στο ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στις Αρχάνες 686

Τεµένους (1315)  . 687

 Με βάση τα παραπάνω, συµπεραίνουµε ότι στον Άγιο Γεώργιο εικονίζεται ταυτόχρονα η 

ταφή και ο τάφος του Ιησού. Ο Ενταφιασµός στους Αποστόλους συνδέεται µε δυτικά 

εικονογραφικά πρότυπα τα οποία, πιθανώς, διαδόθηκαν στην Κρήτη µέσω δυτικών φορητών 

έργων, όπως εικόνες και αλτάρια, ή εικονογραφηµένα χειρόγραφα, ενώ παραλλαγµένος 

εµφανίζεται ο τύπος σε λιγοστούς ναούς της Κρήτης. Η εικόνιση του Πανάγιου Τάφου στη σκηνή 

βασίζεται σε σταυροφορικά χειρόγραφα του τέλους του 13ου αιώνα. Παράλληλα, η παρουσία 

κιβωρίου που θυµίζει Αγία Τράπεζα καθώς επίσης και των αγγελικών δυνάµεων προσδίδουν στην 

παράσταση ευχαριστιακό περιεχόµενο. Η εικονογραφία της σκηνής σχετίζεται αφενός µε το 

ευχαριστιακό σύµβολο του αµνού που εξαίρει το λειτουργικό περιεχόµενο της σταυρικής θυσίας 

και, αφ’ ετέρου, το κεντρικό θέµα εµπλουτίζεται µε στοιχεία ιστορικά, δηλαδή το θρήνο της 

Παναγίας.  

  

Η Εις Άδου Κάθοδος (εικ. 20) 

 Η σύνθεση της Καθόδου του Χριστού στον Άδη έχει υποστεί εκτεταµένες φθορές στο 

κεντρικό και αριστερό τµήµα της παράστασης. Ανάµεσα από δύο απόκρηµνους βράχους στο βάθος 
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 Χατζηδάκης, Τοιχογραφίες στην Κρήτη, 84.681

 Στην Πάτµο (Ορλάνδος, Πάτµος, πιν. 21), στον Άγιο Κλήµεντα στην Αχρίδα (Millet & Frolow, Yougoslavie III, πιν. 682

9.3) στη Dečani (1345/8) και στη Gračanica (1319/21). Για το θέµα βλ. Millet, Recherches, 416- 422. Hadermann- 
Misguish, Kurbinovo, 151. Μαguire, Art and Eloquence, 105- 106.

 Millet, Recherches, εικ. 549.683

 Στην Παναγία Μαυριώτισσα στην Καστοριά (Πελεκανίδης & Χατζηδάκης, Καστοριά, 75, εικ. 12),684

 Weyl Carr, Art in the Court of the Lusignan Kings, εικ. 1, 2. 685

 Spatharakis, Dated Byzantine Wall Paintings of Crete, εικ. 14.686

 Χατζηδάκης, Τοιχογραφίες στην Κρήτη, 84-86.687



της σκηνής προβάλλει η κεντρική µορφή του Χριστού, η οποία έχει σχεδόν καταστραφεί, ενώ 

σώζεται µόνο ο αριστερός της βραχίονας µε τον οποίο κρατεί το διπλό σταυρό της Αναστάσεως. 

Από τη φωτεινή, ελλειπτική δόξα που περιβάλλει το Χριστό σώζεται το δεξί τµήµα, σε χρώµα 

γαλάζιο, το οποίο αποτελείται από δύο συνεχόµενες ζώνες από όπου εκπορεύεται µια φωτεινή 

ακτίνα και πολλαπλές λεπτότερες στο χρώµα της ώχρας. Στα αριστερά, σύρεται µέσα από τη 

σαρκοφάγο η µορφή του Αδάµ, µε γκρι χιτώνα και σγουρά και µακριά άσπρα µαλλιά. Πίσω του 

προβάλλει η Εύα που τείνει τα καλυµµένα µε το κόκκινο ιµάτιο χέρια προς το Χριστό και 

συνοδεύεται από τον νεαρό Άβελ, µε την πυκνή και βοστρυχωτή καστανή κόµη και τα γένια, ο 

οποίος κρατά ποιµενική ράβδο. Στα δεξιά, στέκονται µέσα σε σαρκοφάγο οι δίκαιοι σε πυκνό όµιλο 

µε τον Ιωάννη τον Πρόδροµο να προηγείται. Ο τελευταίος έχει αγριωπή όψη και φορά κυανό 

χιτώνα που ζώνεται στη µέση και λαδοπράσινο ιµάτιο, το οποίο πέφτει από τον αριστερό του ώµο 

αναδιπλούµενο στο χέρι, απ’ όπου κρατεί κλειστό ειλητάριο. Παραπλεύρως και σε πρώτο επίπεδο ο 

Σολοµών, νέος και αγένειος και ο προφήτης Δαβίδ, µε το κοντό άσπρο γένι, συνδιαλέγονται µεταξύ 

τους και τείνουν τα χέρια προς το Χριστό. Έχουν και οι δύο πυκνά και σγουρά µαλλιά έως το ύψος 

του λαιµού, φέρουν στέµµατα στο κεφάλι και είναι ντυµένοι µε πλούσιες βασιλικές στολές, µε 

διακοσµηµένους χιτώνες δεµένους µπροστά στο στέρνο. Αδιάγνωστοι βασιλείς µε στέµµατα στο 

κεφάλι και προφήτες µε κίδαρι, συµπληρώνουν την οµάδα. Κάτω από το Χριστό τα χιαστί 

διασταυρούµενα θυρόφυλλα του Κάτω Κόσµου, µαζί µε κλειδαριές, σύρτες, καρφιά, προβάλλουν 

σε σκοτεινό βάθος. 

 Η σκηνή της Εις Άδου Καθόδου  , βασισµένη στο απόκρυφο ευαγγέλιο του Νικοδήµου 688

(II, Descendus Christi ad Inferos)  και σε κείµενα πατερικά, κυρίως υµνολογικά, τα οποία 689

συνέγραψαν µεγάλοι εκκλησιαστικοί µελωδοί , είναι η µόνη παράσταση του Δωδεκαόρτου που 690

δεν έχει την πηγή της στα κανονικά ευαγγέλια. H παράσταση στον Άγιο Γεώργιο είναι 

πολυπρόσωπη, σύµφωνα µε τρέχοντες εικονογραφικούς συρµούς της εποχής των παλαιολόγων, 

οπότε και η σκηνή φτάνει στη µεγαλύτερή της ανάπτυξη, όπως χαρακτηριστικά στη µονή της 
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 Για την εικονογραφία της σκηνής βλ. Reau, Iconographie II, 531. Schiller, Iconographie III, 41- 56. RbK I , στηλ. 688

142- 148 (Lucchesi Palli). Ξυγγόπουλος, Υµνολογικός εικονογραφικός τύπος, 113- 129. Villette, La Résurrection du 
Christ. Lucchesi Palli, Der syrisch palästinische Darstellungtypus der Höllenfahrt Christi, RQ 57 (1962), 250- 267.  
Hadermann- Misguish, Kurbinovo, 162- 167. Kartsonis, Anastasis. Der Nersessian, Parecclesion, The Kariye Djami IV, 
320 κ.ε. Storer, The Anastasis in the Byzantine Iconography. Smirnova, Une icone de la Descente aux Limbes, 54- 59. 
Δεληγιάννη- Δωρή, Ο “σύνθετος” τύπος της Αναστάσεως, 404 κ.ε. Σύµφωνα µε τον Grabar η παράσταση έχει τις πηγές 
της στην αυτοκρατορική εικονογραφία της όψιµης αρχαιότητας, βλ. Grabar, Empereur, 245- 249. 

 Tischendorf, Eυαγγέλια Απόκρυφα,170- 180.689

 Ύµνους που αναφέρονται στην Κάθοδο του Χριστού στον Άδη έγραψαν µεγάλοι εκκλησιαστικοί υµνωδοί όπως ο 690

Ιωάννης ο Δαµασκηνός, ο Ρωµανός ο Μελωδός, ο Κοσµάς ο Μαϊουµά, ο Ανδρέας Κρήτης, ο Ιωσήφ, η Κασσιανή 
και άλλοι, βλ. Καρµίρη, Κάθοδος Χριστού, 30, σηµ. 41. Ξυγγόπουλος, Υµνολογικός εικονογραφικός τύπος, 118 κ.ε.



Χώρας (1315/20) . Αν και στον Άγιο Γεώργιο δεν σώζεται η κεντρική µορφή του Χριστού, η 691

απεικόνιση του αριστερού του σωζόµενου χεριού που κρατά το σταυρό της Αναστάσεως καθώς και 

η οργάνωση της σύνθεσης µε τους πρωτόπλαστους και τους δικαίους σε δύο διαφορετικές οµάδες 

εκατέρωθεν του Χριστού, δεν αφήνουν περιθώρια για παρερµηνεία του τύπου: ο Χριστός θα 

εικονιζόταν σε στάση µετωπική σε δυνατό contraposto, να εγείρει µε ορµή τον Αδάµ και να τον 

τραβά προς το µέρος του, ενώ µε το άλλο χέρι κρατά το σταυρό της Αναστάσεως (καί ἣπλωσεν ὁ 

βασιλεύς τῆς δόξης τήν δεξιάν αὐτοῦ χεῖρα καί ἐκράτησε καί ἢγειρε τόν προπάτορα Ἀδάµ ). Η 692

στάση αυτή  που ανάγεται σε µεσοβυζαντινά πρότυπα, όπως χαρακτηριστικά αποτυπώνεται στον 693

Όσιο Λουκά Φωκίδος , ή στο ευαγγελιστάριο από το σκευοφυλάκιο της Λάβρας  τη συναντάµε 694 695

σποραδικά την εποχή των παλαιολόγων, όπως στον Άγιο Δηµήτριο στο Μακρυχώρι Ευβοίας (1302- 

1303)  και σε επιγονάτιο του Βυζαντινού Μουσείου (14ος αιώνας) . Αρκετά πρώιµη είναι η 696 697

απεικόνιση του τύπου στην εικονογραφία της Κρήτης καθώς απαντά ήδη από τους 

µεσοβυζαντινούς χρόνους στη µονή της Παναγίας των Μυριοκεφάλων (τέλος 12ου- αρχές 13ου 

αιώνα)  , στο Χριστό στα Πλεµενιανά Σελίνου (12ος αιώνας)  και στον Άγιο Ιωάννη στη θέση 698 699

Φώτης στο Γερακάρι (12ος- 13ος αιώνας) . Υιοθετείται, επίσης, σε σειρά υστεροβυζαντινών 700

µνηµείων, όπως στην εκκλησία του Σωτήρα Χριστού στο Κεφάλι Κισάµου (1319- 1320) , του 701

Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στον Γαρύπα Ρεθύµνου (τρίτο τέταρτο 14ου αιώνα) , της Θεοτόκου 702
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 Underwood (επιµ.), The Kariye Djamii ΙΙΙ, πιν. 340- 359. Ιδιαίτερα πολυπληθείς είναι οι παραστάσεις στους 691

Αγίους Αποστόλους Θεσσαλονίκης (1312/15) (Ξυγγόπουλος, Η ψηφιδωτή διακόσµησις των Αγίων Αποστόλων, πιν. 
28), στην Περίβλεπτο (1369/70) (Millet, Mistras I2, πιν. 116. 2) και στην Παντάνασσα του Μυστρά (Ασπρα- 
Βαρδαβάκη & Εµµανουήλ, Παντάνασσα, πιν. 52).

 Tischendorf, Ευαγγέλια Απόκρυφα, Descensus Christi ad Inferos, XIII,1.692

  Για την εικονογραφία του τύπου βλ. Kartsonis, Anastasis, 135 κ.ε., 204 κ.ε. Ο τύπος αυτός παραλλάσσει από την 693

πιο διαδεδοµένη απεικόνιση του Χριστού που κατευθύνεται προς την πλευρά των πρωτοπλάστων και σύρει τον Αδάµ 
από τη σαρκοφάγο, όπως στους Αγίους Αποστόλους Θεσσαλονίκης (Ξυγγόπουλος, Η ψηφιδωτή διακόσµησις Αγίων 
Αποστόλων, πιν. 29) και στη Sopoćani (Millet & Frolow, Yougoslavie II, πιν. 14).

 Ν. Χατζηδάκη, Όσιος Λουκάς, 25, εικ. 20. Dietz & Demus, Hosios Lucas and Daphni, 71, πιν. XIV. Αναφέρουµε, 694

επίσης, το ευαγγελιστάριο του Φωκά στη Λαύρα, βλ. Πελεκανίδης, Χρήστου, Μαυροπούλου- Τσιούµη & Καδάς, 
Θησαυροί του Αγίου Όρους, Γ΄, εικ. 6.  

 Weitzmann, A 10th Century Lectionary. Byzantine Liturgical Psalters, X, εικ. 1.695

 Εµµανουήλ, Οι τοιχογραφίες του Αγίου Δηµητρίου στο Μακρυχώρι Ευβοίας, πιν. 18696

 Σωτηρίου, Χρυσοκέντητον επιγονάτιον, 108 κ.ε697

 Αντουράκης, Αι µοναί Μυριοκεφάλων και Ρουστίκων, 98- 99, πιν. 32- 33.698

 Μαδεράκης, Ο Χριστός στα Πλεµενιανά, 273- 274.699

 Spatharakis & Essenberg, Amari, 207.700

Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantinisches Kreta, 199- 200. Spatharakis, Dated Byzantine Wall Paintings of 701

Crete, εικ. 50.

 Ασπρά- Βαρδαβάκη, Άγιος Ιωάννης Γαρύπα, εικ. 12. Spatharakis, Mylopotamos, εικ. 267.702



στους Λαµπιώτες Αµαρίου που επιγράφεται (H ANA)CTACIΣ (µέσα 14ου αιώνα)  και 703

πιθανότατα στους Αγίους Αποστόλους στο Δρυς Σελίνου Χανίων (1382- 1391) , όσο γνωρίζουµε 704

από τα έως σήµερα γνωστά και δηµοσιευµένα παραδείγµατα .   705

 Από τη δόξα του φωτός που περιέβαλε το Χριστό σώζεται ένα µικρό µόνο τµήµα, απ’ όπου 

συµπεραίνουµε ότι ήταν ελλειψοειδούς σχήµατος, µε ακτίνες και σε τρεις επάλληλες ζώνες. Του 

ιδίου σχήµατος είναι η δόξα σε γνωστές υστεροβυζαντινές παραστάσεις (µονή της Χώρας 

(1315/20) , Άγιοι Απόστολοι Θεσσαλονίκης (1312/15) , Χριστός Βέροιας , Περίβλεπτος 706 707 708

Μυστρά (1360/70) , Κοίµηση στο Λογκανίκο της Λακωνίας ), µε τη διαφορά ότι σε αυτές 709 710

παραλείπονται οι ακτίνες. Οι ακτινωτή δόξα του Χριστού στην Ανάσταση είναι µάλλον σπάνιο 

στοιχείο, επαναλαµβάνονται, ωστόσο, στην εικόνα της Περιβλέπτου  και στην Κρήτη στην 711

Παναγία στο Ανισαράκι Καντάνου (τέλος 14ου αιώνα) . Συχνά η δόξα είναι σκούρου χρώµατος 712

(Αγία Σοφία , Περίβλεπτος και Παντάνασσα στο Μυστρά ), ενώ το ανοικτό γαλάζιο χρώµα που 713 714

αποτυπώνεται στην εξεταζόµενη παράσταση, καθώς και οι τρεις επάλληλες ζώνες, παραπέµπουν 

κυρίως στη δόξα στη µονή της Χώρας, µε τη διαφορά ότι εκεί αποδίδεται σε τρεις αποχρώσεις και 

εµπεριέχει αστέρια. Σηµειώνουµε, ακόµα, ότι η δόξα, η οποία απαντά σποραδικά από τον 12ο 

αιώνα (Kurbinovo)  και µε µεγαλύτερη συχνότητα από τον 13ο αιώνα (Sopoćani) , δεν ήταν 715 716

ιδιαίτερα διαδεδοµένη στις παραστάσεις της κρητικής υπαίθρου. Παραλείπεται, άλλωστε, από τις 
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 Kalokyris, Byzantine Wall Paintings of Crete, εικ. BW 46. Καλοκύρης, Αι βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Κρήτης, πιν. 703
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 Spatharakis, Dated Wall Paintings of Crete, 121.704

 Σηµειώνουµε, ότι η παράσταση της Ανάστασης απαντά σε πλειάδα ναών της κρητικής υπαίθρου. Για σχετικά 705

παραδείγµατα βλ. σποράδην Spatharakis, Dated Byzantine Wall Paintings of Crete, 9, 19, 25, 26, 31, 33, 37 κ.α.

 Underwood (επιµ.), The Kariye Djami I, 192- 195, III, πιν. 340- 359 Der Nersessian, Parecclesion, Underwood 706

(επιµ.), The Kariye Djami IV, 320- 323.

 Ξυγγόπουλος, Η ψηφιδωτή διακόσµησις των Αγίων Αποστόλων, 28- 32, πιν. 48.707

 Πελεκανίδης, Καλλιέργης, πιν. 35- 39.708

 Millet, Mistras I2, πιν. 116.2.709

 Chassoura, Églises des Longanikos, εικ. 19.710

 Miljkοvić- Pepek, Michel et Eutych, πιν. CXCIII.711

 Καλοκύρης, Αι βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Κρήτης, πιν. XXVII, εικ. 1.712

 Αχειµάστου- Ποταµιάνου, Μυστράς, εικ. 51.713

 Ασπρά- Βαρδαβάκη, Παντάνασσα, εικ. 52.714

 Για το θέµα βλ. Hadermann- Misguish, Kurbinovo, 165. Μουρίκη, Tα ψηφιδωτά της Νέας Μονής, 148, σηµ. 6. 715

Ασπρά- Βαρδαβάκη & Εµµανουήλ, Παντάνασσα, 132.

 Millet, Yougoslavie II, πιν. 14.1.716



πολυπρόσωπες και του ίδιου εικονογραφικού τύπου παλαιολόγειες σκηνές στους Λαµπιώτες  και 717

στο Γαρύπα , διασώζεται, ωστόσο, στην Παναγιά Κερά στην Κριτσά Μεραµπέλλου , όπου 718 719

αποδίδεται σε πορτοκαλοκόκκινο χρώµα µε κυανές ζώνες περιµετρικά. 

 Ένα από τα κύρια εικονογραφικά στοιχεία της παράστασης, που απαντά στην πλειονότητα 

των παλαιολόγειων απεικονίσεων του θέµατος, είναι ο σταυρός µε τη διπλή κεραία, που συµβολίζει 

το σταυρό του Γολγοθά και αποτελεί τρόπαιο και σύµβολο εξουσίας αλλά και σύµβολο του Πάθους 

µε το οποίο ο Χριστός θρυµµάτισε τις πύλες του Άδη . Σταθερό και αναπόσπαστο στοιχείο της 720

εικονογραφίας της Αναστάσεως αποτελούν οι δύο οµάδες, των πρωτοπλάστων και των προφητών- 

βασιλέων, πολυπληθείς στο σύνολό τους σύµφωνα µε τους νέους αισθητικούς κανόνες της 

παλαιολόγειας ζωγραφικής, που ακολουθούν εξίσου οι αντίστοιχες τοιχογραφίες στο ναό της 

Θεοτόκου στους Λαµπιώτες Αµαρίου  και του Αγίου Ιωάννη στο Γαρύπα . Σύµφωνα µε το 721 722

κείµενο του Νικοδήµου ο Χριστός εγείρει τον προπάτορα Αδάµ , ο οποίος στον κρητικό ναό 723

παριστάνεται, ως συνήθως, σε µεγάλη ηλικία και κατά κρόταφον, είναι, δε, αξιοσηµείωτο, ότι 

οµοιάζει φυσιογνωµικά µε την αντίστοιχη µορφή στο ναό του Πρωτάτου (1290 περίπου) , 724

υποδεικνύοντας το πρότυπο της εξεταζόµενης µορφής. Σε γνωστό τύπο αποδίδεται και η Εύα, µε 

νεανικό πρόσωπο  και κόκκινο µαφόρι καθώς στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στο Γαρύπα 725

Ρεθύµνου (τρίτο τέταρτο 14ου αιώνα)  και στους Λαµπιώτες Αµαρίου (µέσα 14ου αιώνα). Ο 726
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 Kalokyris, Byzantine Wall Paintings of Crete, εικ. BW 46. Καλοκύρη, Αι βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Κρήτης, πιν. 717

XXV

 Ασπρά- Βαρδαβάκη, Άγιος Ιωάννης Γαρύπα, εικ. 12. Spatharakis, Mylopotamos, εικ. 267.718

 Μυλοποταµιτάκη, Παναγιά Κερά Κριτσάς, 34, εικ. 20.719

 Δωρή, Ο “σύνθετος” εικονογραφικός τύπος, 403. Kartsonis, Anastasis, 205.720

 Kalokyris, Byzantine Wall Paintings of Crete, εικ. BW 46. Καλοκύρης, Αι βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Κρήτης, πιν. 721

XXV.

 Ασπρά- Βαρδαβάκη, Άγιος Ιωάννης Γαρύπα, εικ. 12. Spatharakis, Mylopotamos, εικ. 267.722

 Tischendorf, Eυαγγέλια Απόκρυφα, VIII (XXIV), 177. Σύµφωνα µε τον Ξυγγόπουλο ο Χριστός τείνει το χέρι στον 723

Αδάµ για να τον σηκώσει από την ευχαριστήρια γονυκλισία και όχι για να τον εξάγει από τον τάφο, βλ.  Ξυγγόπουλος, 
Η ψηφιδωτή διακόσµησις των Αγίων Αποστόλων, 31 κ.ε..

 Ό.π., 29, υποσ. 2, 3. Τσιγαρίδας, Μανουήλ Πανσέληνος, εικ. 20.724

 Σπανιότερα παριστάνεται η Εύα σε µεγάλη ηλικία, όπως στο Χριστό Βέροιας, βλ. Πελεκανίδης, Καλλιέργης, πιν. ΙΑ. 725

Η Εύα δεν αναφέρεται στο απόκρυφο Ευαγγέλιο του Νικοδήµου, αν και σκέψεις για τη σωτηρία της Εύας και του Αδάµ 
διατυπώνονται σε πατερικά κείµενα, όπως στο λόγο “Εις το άγιον Πάσχα” του Γρηγορίου Ναζιανζηνού, βλ. 
Δεληγιάννη- Δωρή, Ο “σύνθετος” τύπος της Αναστάσεως, 404, σηµ. 27. Η Εύα όπως και ο Σολοµών, προστίθενται στη 
σκηνή επειδή αποτελούν ζεύγη µε τον Αδάµ και τον Δαβίδ, αντίστοιχα, βλ. Kartsonis, Anastasis, 70. Μουρίκη, Tα 
ψηφιδωτά της Νέας Μονής, 149.

 Ασπρά- Βαρδαβάκη, Άγιος Ιωάννης Γαρύπα, εικ. 12. Spatharakis, Mylopotamos, εικ. 267.726



Άβελ , η µορφή µε τη µακριά και καµπύλη στην άκρη ποιµενική ράβδο πίσω από τη µητέρα του 727

Εύα, αποτελεί σταθερό εικονογραφικό στοιχείο των υστεροβυζαντινών συνθέσεων της Ανάστασης, 

αν και παραλείπεται από τις πρωιµότερες απεικονίσεις του θέµατος . Στον Άγιο Γεώργιο ο Άβελ 728

είναι γενειοφόρος, όπως στην Παναγία στο Ανισαράκι (τέλος 14ου αιώνα) , συχνά όµως 729

παριστάνεται αγένειος και ντυµένος µε πλούσια ενδύµατα, κυρίως, δε, στα γνωστά µνηµειακά 

σύνολα της υστεροβυζαντινής εποχής (µονή της Χώρας (1315/20) , Πρωτάτο (1290 περίπου) , 730 731

Άγιοι Απόστολοι Θεσσαλονίκης (1312/15) ), αλλά και σε τοιχογραφίες της Κρήτης, όπως στους 732

Λαµπιώτες και στον Άγιο Γεώργιο Αρτού (1401) . 733

 Οι µορφές των προφητών- βασιλέων Δαβίδ και Σολοµώντος, οι οποίοι περιλαµβάνονται 

σταθερά στην εικονογραφία της σκηνής ήδη από τον 8ο αιώνα, παριστάνονται µέσα σε 

σαρκοφάγο , όπως στο ναό στους Λαµπιώτες, στο Γαρύπα και στο Ανισαράκι Καντάνου και σε 734

καθιερωµένους εικονογραφικούς τύπους. Η παρουσία του Δαβίδ στη σκηνή σχετίζεται µε τους 

ψαλµούς του και µε την ανάγκη να αποδειχθεί η καταγωγή του Χριστού από το βασιλικό οίκο του 

Δαβίδ , ενώ η παρουσία του Σολοµώντος  ερµηνεύεται από τη συνήθη απεικόνισή του από 735 736

κοινού µε τον Δαβίδ αφού ο ίδιος δεν αναφέρεται στα κείµενα. Πίσω τους διακρίνονται δύο 
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 Αν και δεν αναφέρεται στο κείµενο του Νικοδήµου, η παρουσία του Άβελ στη σκηνή οφείλεται σε οµιλιτικά 727

κείµενα, όπως στην Οµιλία για την Εορτή του Πάσχα του Επιφάνιου της Κύπρου αλλά και στην Ερµηνεία των 
ζωγράφων του Διονυσίου, βλ. Der Nersessian, Parecclesion, The Kariye Djami IV, 322. Ξυγγόπουλος, Η ψηφιδωτή 
διακόσµησις των Αγίων Αποστόλων, 29, σηµ. 1. 

 Ο Άβελ δεν αναφέρεται στο απόκρυφο κείµενο του Νικοδήµου, ενώ περιλαµβάνεται σε οµιλιτικά κείµενα.  Για 728

το λόγο αυτό περιλαµβάνεται στη σκηνή µετά τον 11ο αιώνα, βλ. Hadermann- Misguish, Kurbinovo, 166, Der 
Nersessian, Parecclesion, The Kariye Djami IV, 322.

Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantinisches Kreta, 222- 22. Kalokyris, Byzantine Wall Paintings of Crete, πιν. 47.729

 Underwood (επιµ.), The Kariye Djami III, πιν. 201.730

 Millet, Athos Ι, πιν. 18. 2.731

 Ξυγγόπουλος, Η ψηφιδωτή διακόσµησις των Αγίων Αποστόλων, πιν. 29.732

 Δρανδάκης, Ο εις Αρτόν Ρεθύµνης, 128.733

 Kartsonis, Anastasis, 186, 199. Την υστεροβυζαντινή εποχή παριστάνονται συχνά όρθιοι πάνω στη σαρκοφάγο όπως 734

στην Περίβλεπτο (1360/70) (Milliet, Mistras I2, πιν. 116. 2), στους Αγίους Αποστόλους Θεσσαλονίκης (1312/15) 
(Ξυγγόπουλος, Η ψηφιδωτή διακόσµησις Αγίων Αποστόλων, πιν. 29), στην Παντάνασσα στο Μυστρά (Ασπρά- 
Βαρδαβάκη & Εµµανουήλ, Παντάνασσα, εικ. 53).

 Kartsonis, Anastasis, 198- 9.735

 Γκιολές, Η σταυροθήκη Fieschi- Morgan, 130- 142. Σύµφωνα µε µία άποψη, ο Σολοµών συχνά ταυτίζεται µε τον 736

χορηγό- αυτοκράτορα του ναού, αν και η άποψη αυτή δεν µπορεί να υποστηριχθεί για τη µορφή αυτή στον ναό του 
Αγίου Γεωργίου, βλ. Μουρίκη, Tα ψηφιδωτά της Νέας Μονής, 149. Την υπόθεση αυτή υιοθέτησαν, επίσης, η Ασπρά- 
Βαρδαβάκη και η Μ. Εµµανουήλ για τον κτήτορα της Παντάνασσα στο Μυστρά Ιωάννη Φραγκόπουλο, βλ. Ασπρά- 
Βαρδαβάκη & Εµµανουήλ, Παντάνασσα, 134.



αταύτιστοι δίκαιοι βασιλείς  µε ίδια διάλιθα στέµµατα στο κεφάλι και δύο προφήτες µε κίδαρι, 737

δηλωτική του προφητικού τους αξιώµατος. Στην οµάδα τους περιλαµβάνεται και ο Πρόδροµος, ο 

οποίος σύµφωνα µε το Απόκρυφο κείµενο του Νικοδήµου , ήταν ο πρώτος που ανήγγειλε στους 738

κεκοιµηµένους ότι θα έλθει ο Κύριος για να τους σώσει. Στο αριστερό του χέρι κρατά κλειστό 

ειλητάριο που συµφωνεί µε την προφητική του ιδιότητα . 739

 Στο κάτω µέρος της παράστασης σώζονται οι πύλες του Άδη, στοιχείο που απορρέει από το 

απόκρυφο Ευαγγέλιο του Νικοδήµου “καί εὐθέως .. αἱ χαλκαί πύλαι συνετρίβησαν” , οι οποίες 740

όπως συνήθως εικονίζονται χιαστί, ή άλλοτε σε σχήµα σταυρού , παραλείπεται, ωστόσο, η  741

µορφή του Σατανά στα πόδια του Ιησού που απαντά συχνά στους χρόνους των παλαιολόγων  , 742

όπως επίσης και στην αντίστοιχη παράσταση στο Γαρύπα. 

 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η παράσταση της Αναστάσεως στους Αποστόλους, µε την 

πιθανή απεικόνιση του Χριστού σε µετωπική στάση και σε δυνατό contraposto, ακολουθεί 

µεσοβυζαντινό εικονογραφικό τύπο που υιοθετείται πρωτύτερα στη ζωγραφική της Κρήτης (µονή 

Μυριοκεφάλων, Πλεµενιανά Σελίνου) ενώ η πολυπρόσωπη οργάνωση της σύνθεσης, η 

ελλειψοειδής δόξα του Χριστού, η µορφή του Αδάµ παραπέµπουν σε παλαιολόγειους 

εικονογραφικούς τύπους. Σπάνια, ωστόσο, είναι η απόδοση των ακτίνων της δόξης. Στην Κρήτη 

εξίσου πολυπληθείς είναι και οι παραστάσεις στον Γαρύπα (τρίτο τέταρτο 14ου αιώνα) και στους 

Λαµπιώτες (µέσα 14ου αιώνα), χωρίς, ωστόσο, να παρουσιάζουν άµεση εικονογραφική συνάφεια 

µε την εξεταζόµενη σκηνή. 

!
Οι Μυροφόρες στο Μνήµα (πιν. IX, εικ. 21) 

 Η σκηνή των Μυροφόρων στο Μνήµα µε την επιγραφή Ο ΛΙΘΟC, διατηρείται σε άριστη 

κατάσταση. Μπροστά από βραχώδες τοπίο σε ροδί χρώµα δεσπόζει η κεντρική µορφή του  
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 Οι βασιλείς πλην των δύο προφητάνακτων εµφανίζονται αρχικά στην παράσταση του Δαφνιού, βλ. Dietz & 737

Demus, Hosios Lucas and Daphni, 71, πιν. XIV. Την εποχή των Παλαιολόγων αποτελούν σταθερό στοιχείο στην 
εικονογραφία της σκηνής, π.χ. στο Βατοπέδι (Millet, Athos I, πιν. 85.3), στην Περίβλεπτο στο Μυστρά (Millet, 
Mistra, πιν. 116.2).

 Tischendorf, Eυαγγέλια Απόκρυφα, Descensus Christi ad Inferos, II (XVIII).738

 Der Nersessian, Parecclesion, The Kariye Djami IV, 322. Μουρίκη, Tα ψηφιδωτά της Νέας Μονής, 149.739

 Tischendorf, Eυαγγέλια Απόκρυφα, Descensus Christi ad Inferos, V. 3. Για τους σχετικούς ψαλµούς βλ. Καρµίρη,  740

Κάθοδος Χριστού, 24- 25.

 Οι πύλες εικονίζονται για πρώτη φορά στο χειρόγραφο του Ιώβ στην Πάτµο (αριθ. 118) του 7ου αιώνα και 741

επαναλαµβάνεται συστηµατικά από τον 12ο αιώνα, βλ. Σωτηρίου, Χρυσοκέντητον επιγονάτιον, 115. 

 Για την παρουσία του Άδη ή του Σατανά στα πόδια του Χριστού βλ. Hadermann- Misguish, Kurbinovo, 165, 742

υποσ. 538. Ο Σατανάς περιλαµβάνεται στη θέση αυτή από τον 13ο αιώνα, βλ. Μουρίκη, Αλεποχώρι Μεγαρίδος, 27- 
28. βλ. Chassoura, Églises de Longanikos, 136, σηµ. 13.



φωτοστεφανωµένου αγγέλου µε τις µεγάλες ανοιχτές φτερούγες του να απλώνονται και να 

καταλαµβάνουν τµήµα του βάθους. Ο άγγελος είναι ντυµένος στα λευκά και φέρει διακριτικό 

πλατύ διάδηµα στο κεφάλι. Καθιστός πάνω σε κυβόσχηµη σαρκοφάγο πορτοκαλοκάστανου 

χρώµατος στρέφει ελαφρά το σώµα δεξιά, προς την πλευρά του κενού µνήµατος ενώ έχει το κεφάλι 

προς την αντίθετη κατεύθυνση, κοιτάζοντας, παράλληλα το θεατή. Με το αριστερό χέρι κρατά 

σκήπτρο και µε το δεξί δείχνει το κενό µνήµα, σκαµµένο στο βράχο, που εµπεριέχει τα άδεια 

οθόνια και το σουδάριο του Χριστού. Ακουµπισµένοι στη σαρκοφάγο και σε πρώτο επίπεδο, 

παριστάνονται οι στρατιώτες, που κοιµούνται ο ένας δίπλα στον άλλο, µε τα δόρατα στα χέρια και 

τα κράνη να καλύπτουν το κεφάλι. Από αριστερά προσέρχονται στον τόπο του µνήµατος οι δύο 

φωτοστεφανωµένες µυροφόρες που εκστατικά και µε τρόµο κοιτούν το κενό µνήµα κρατώντας η 

µία το χέρι της άλλης. Φορούν ενδύµατα σε πράσινο και κόκκινο χρώµα. 

 Ο Λίθος (Ματ. 28:1-7. Μάρκ. 16: 1- 7. Λουκ. 24: 1-8. Ιωάν. 20: 1- 13) , όπως αποκαλείται 743

η παράσταση σύµφωνα µε τη σχετική περικοπή του ευαγγελίου του Μάρκου  “Ἀποκεκύλισται ο 

Λίθος” (Μάρκος, 16: 8), δηλώνει το ιστορικό γεγονός της Αναστάσεως, δηλαδή την εκδήλωση του 

στον ορατό κόσµο. Στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου  ακολουθείται ο συνήθης µεσοβυζαντινός 744

εικονογραφικός τύπος, γνωστός από την Κρύπτη του Οσίου Λουκά  και τον Άγιο Γεώργιο στο 745

Κurbinovo , ο οποίος εξακολουθεί να χρησιµοποιείται και στην παλαιολόγεια εποχή (π.χ. µονή 746

Βατοπεδίου) . 747

 Κυρίαρχο στοιχείο στην εξεταζόµενη παράσταση αποτελεί ο εντυπωσιακός και 

λευκοντυµένος άγγελος µε τα µεγάλα φτερά που καταλαµβάνουν µέρος του βάθους, σε κοινό τύπο 

µε την αντίστοιχη µορφή στην εκκλησία της Ανάληψης στο Milesevo (13ος αιώνας) . Όµοια στις 748

δύο παραστάσεις δεσπόζει στο κέντρο της σύνθεσης η µνηµειακή µορφή του αγγέλου, καθιστή µε 

άνεση σε ψηλή και µεγάλη κιβωτιόσχηµη σαρκοφάγο  µε τα πόδια κρεµασµένα µπροστά. 749

Ταυτόσηµη αποδίδεται η στάση του σώµατός του σε µικρή αντικίνηση,  που δείχνει µε το δεξί χέρι 
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 Για την εικονογραφία της σκηνής, βλ. Millet, Recherches, 517- 540. Reau, Iconographie II, 538- 550. Schiller, 743

Iconographie III, 13- 21. RbK II, στ. 379- 383 (Wessel). LCI 4, στ. 302- 3 (H. Laag).  Demus, Norman Sicily, 288- 289, 
344, υποσ. 310- 315. Hadermann- Misguish, Kurbinovo, 158- 162. Μουρίκη, Αλεποχώρι Μεγαρίδος, 28. Zάρρας, 
Εικονογραφικός κύκλος των Εωθινών Ευαγγελίων, 116- 126.

 Bissinger, Kreta, εικ. 148.744

 Connor, Crypt at Hosios Loukas, 37- 39, πιν. 10- 11, εικ. 67, 70- 71.745

 Hadermann- Misguish, Kurbinovo, εικ. 78.746

 Τσιγαρίδας, Τα ψηφιδωτά και οι βυζαντινές τοιχογραφίες της Μονής Βατοπαιδίου, εικ. 225.747

 Radojčić, Mileševa, πιν. ΙΧ.748

 Ο Χριστός κάθεται συνήθως σε κυβόσχηµο λίθο µε µορφή σαρκοφάγου που οφείλεται σε επίδραση από άλλες 749

παραλλαγές της ευαγγελικής αφήγησης, βλ. σχετικά Millet, Recherches, 520 κ.ε.



το κενό µνήµα και στρέφει, παράλληλα, το κεφάλι προς την αντίθετη κατεύθυνση, κοιτάζοντας το 

θεατή. Κοινή, ακόµη, στο σέρβικο µνηµείο και στην κρητική παράσταση είναι η απεικόνιση των 

κοιµισµένων στρατιωτών στη βάση του λίθου µε όµοιες στολές και κράνη. Δύο, ακόµη, είναι οι 

γυναίκες που προσέρχονται στο κενό µνήµα σύµφωνα µε την ευαγγελική περικοπή του Ματθαίου 

“Ὀψὲ δὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς µίαν σαββάτω ἦλθε Μαρία ἡ Μαγδαληνή καί ἡ ἂλλη Μαρία, 

θεωρῆσαι τόν τάφον” (Ματθαίος, 28: 1), σε αντίθεση µε υστεροβυζαντινούς τύπους όπου συχνά 

εικονίζονται τρεις γυναικείες µορφές . Ωστόσο, από το σερβικό πρότυπο η σκηνή του Αγίου 750

Γεωργίου διαφοροποιείται µε την απεικόνιση των δύο γυναικών σε στάση εναγκαλισµού, να κρατεί 

ταυτόχρονα η µία το χέρι της άλλης, ενώ αντίθετα στο Μilesevo εικονίζονται να συγκρατούν το 

ιµάτιο τους και να κρατεί η µία στο αριστερό της χέρι κατσίον. Το στοιχείο του εναγκαλισµού, που 

υιοθετείται νωρίτερα σε µεσοβυζαντινές παραστάσεις, όπως στο Kurbinovo , απαντά στους 751

υστεροβυζαντινούς χρόνους στο ναό του Σωτήρα στο Αλεποχώρι Μεγαρίδος (β΄µισό 13ου 

αιώνα)  και αργότερα στον Άγιο Γεώργιο στο Staro Nagoričino (1316/8) , σε τύπο που θυµίζει 752 753

ιδιαίτερα την τοιχογραφία στους Αποστόλους, καθώς µε παρόµοιο τρόπο αποδίδονται οι πτυχώσεις 

των ενδυµάτων των δύο µυροφόρων, υποδεικνύοντας το πρότυπο της κρητικής παράστασης. Οι 

αγκαλιασµένες µυροφόρες εικονίζονται σποραδικά σε τοιχογραφίες της Κρήτης, όπως στο ναό της 

Παναγίας στο Ανισαράκι Καντάνου (τέλος 14ου αιώνα) . Επιπλέον, στους Αποστόλους το ταφικό 754

µνηµείο που εµπεριέχει τα οθόνια και το σουδάριο του Χριστού, “εἰσῆλθεν εἰς το µνηµεῖον και 

θεωρεῖ τά ὀθόνια κείµενα καί τό σουδάριον, ὁ ἦν ἐπί τñς κεφαλñς αὐτοῦ” (Ιωάννης, κ: 6- 7), 

αποδίδεται µε τη µορφή κοιλότητας, λαξευµένης στο φυσικό βράχο , ενώ στο Milesevo έχει τη 755

µορφή αυτόνοµου ναΐσκου . 756

 Με βάση τα παραπάνω γίνεται φανερή η άµεση εικονογραφική συνάφεια των δύο 

παραστάσεων, στους Αποστόλους και στο Milesevo, που βεβαιώνει για το αναγόµενο στη 
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 Στους χρόνους των παλαιολόγων αποδίδονται συνήθως τρεις γυναίκες, σύµφωνα µε την ευαγγελική αφήγηση του 750

Μάρκου (Μάρκ., ιστ: 1) που αναφέρεται σε τρεις γυναίκες, όπως στη µονή Βατοπεδίου (Τσιγαρίδας, Τα ψηφιδωτά και 
οι βυζαντινές τοιχογραφίες της µονής Βατοπαιδίου, εικ. 225), αλλά και σε εκκλησίες της κρητικής υπαίθρου όπως στην 
Παναγία Γκουβερνιώτισσα (Vassilakis- Mavrakakis, Gouverniotissa, 217) και στον Άγιο Γεώργιο στο Μελισσουργάκι 
(Αδηµοσίευτη παράσταση. Προσωπική παρατήρηση). Για το θέµα βλ. Millet, Recherches, 517 κ.ε. Hadermann- 
Misguish, Kurbinovo, 160.

 Hadermann- Misguish, Kurbinovo, 161, εικ. 78, όπου και τα σχετικά παραδείγµατα. 751

 Μουρίκη, Αλεποχώρι Μεγαρίδος, 26, πιν. 30752

 Miljkοvić- Pepek, Michel et Eutych, πιν. CL. Millet & Frolow, Yougoslavie III, πιν. 95. 1.753

 Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantinisches Kreta, 222- 225. Kalokyris, Byzantine Wall Paintings of Crete, εικ. 42754

 Βλ. σχετικά Hadermann- Misguish, Kurbinovo, 160- 161.755

 Την ίδια µορφή έχει και στο Σωτήρα Χριστό στο Αλεποχώρι, βλ. Μουρίκη, Αλεποχώρι Μεγαρίδος, 27, όπου και τα 756

σχετικά παραδείγµατα.



ζωγραφική του 13ου αιώνα αρχέτυπο της κρητικής παράστασης και µαρτυρεί το κέντρο 

προέλευσης της εικονογραφίας της εξεταζόµενης σκηνής. Αν και η κρητική παράσταση 

διαφοροποιείται σε δευτερεύουσες λεπτοµέρειες, δεν αλλοιώνεται η άµεσα εικονογραφική 

συνάφεια των δύο τοιχογραφιών, ενώ επιπλέον στοιχεία όπως ο εναγκαλισµός των δύο γυναικών 

απαντά παρόµοιος στο Staro Nagoričino και ακολουθείται σποραδικά σε µνηµεία της κρητικής 

υπαίθρου. 

!
Η Ψηλάφηση του Θωµά (εικ. 22) 

 Η σκηνή δεν διατηρείται σε καλή κατάσταση. Εντελώς κατεστραµµένο είναι το κεντρικό 

και το δεξί τµήµα της τοιχογραφίας, όπου εικονιζόταν ο Χριστός και ο δεξιός όµιλος των µαθητών, 

ενώ επιφανειακές φθορές εντοπίζονται στον αριστερό όµιλο και στο κατώτερο τµήµα της 

ζωγραφικής επιφάνειας. Μπροστά από κλειστή µνηµειακή θύρα προβάλλει η κεντρική µορφή του 

Χριστού, όρθια και κατ’ ενώπιον, από την οποία διακρίνεται µόνο τµήµα του φωτοστεφάνου και 

του ανασηκωµένου χεριού του που καταδεικνύει την παλάµη. Δύο οµάδες µαθητών συνωστίζονται 

συµµετρικά εκατέρωθεν του Χριστού. Επικεφαλής του αριστερού οµίλου είναι ο Θωµάς, 

αµούστακος και αγένειος, µε πλούσια καστανά και βοστρυχωτά µακριά µαλλιά και κυανό χιτώνα 

και κόκκινο ιµάτιο, ο οποίος ερχόµενος από τα αριστερά απλώνει το δεξί χέρι για να ψηλαφήσει 

την πληγή στην πλευρά του δασκάλου του. Από το δεξιό όµιλο σώζονται µέρος του σώµατος δύο 

αποστόλων, ενώ µε δυσκολία διακρίνονται οι κεφαλές τους. Στο βάθος υψώνονται τρία 

εντυπωσιακά, σύνθετα κτίρια, µε τις στέγες των υπερώων να συνδέονται µεταξύ τους µε 

κεραµόχρωµο ύφασµα. Κλειστή µνηµειακή θύρα µε µαρµάρινο περιθύρωµα και αετωµατική στέγη 

εικονίζεται στη µέση και συνδέεται στα δεξιά της µε διαγώνια διατεταγµένο οίκηµα µε µονόρριχτη 

στέγη και στοά, µέσα από την οποία προβάλλει τραβηγµένο κόκκινο παραπέτασµα. Στα δεξιά 

εικονίζεται εξίτηλο οικοδόµηµα µε επιπεδόστεγο υπερώον. 

 Όπως είναι γνωστό η σκηνή της Ψηλάφησης του Θωµά,  εµπνευσµένη από το ευαγγελικό 757

κείµενο του Ιωάννη (κ΄: 19- 29) εντάσσεται στον κύκλο των Εµφανίσεων του Χριστού µετά την 

Ανάσταση. Το επεισόδιο στον Άγιο Γεώργιο ακολουθεί τη συνήθη παλαιολόγεια εικονογραφία η 

οποία αποκρυσταλλώνεται ήδη από τη µεσοβυζαντινή εποχή µε την απεικόνιση µπροστά από τις 

κλειστές πόρτες “τῶν θυρῶν κεκλεισµένων” (Ιωάννης, κ΄: 26) της κεντρικής µορφής του Χριστού 

κατά µέτωπο να παραµερίζει το ένδυµά του για να δείξει την πληγή στο Θωµά, ο οποίος 
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 Για την εικονογραφία της σκηνής βλ. Millet, Recherches, 576- 578, 587. Schiller, Iconographie III, 108- 110. RbK 757

ΙΙ, στ. 383- 388 (K. Wessel). LCI 4, στ. 302- 3. Demus, San Marco I, 1, 208 κ.ε. Grabar, Bulgarie, 294, 316. 
Christoforaki, Incredulity from Lusignan Cyprus, 71- 87.



ετοιµάζεται να την αγγίξει  ή παριστάνεται να την αγγίζει “βάλλει τήν χείρα του εἰς τήν πλευράν 758

αὐτοῦ” (Ιωάννης, κ´: 25) . Η συµµετρική διάταξη της σύνθεσης στους Αποστόλους υιοθετείται 759

χωρίς διαφοροποιήσεις σε σηµαντικά µνηµειακά σύνολα της υστεροβυζαντινής εποχής, όπως στη 

Sopoćani (1260 περίπου) , στο Πρωτάτο (1290 περίπου) , στη µονή Βατοπεδίου (1312) , στον 760 761 762

Άγιο Γεώργιο στο Staro Nagoričino (1316/8) , στον Άι- Γιαννάκη (γ΄ τέταρτο 14ου αιώνα)  και 763 764

στην Περίβλεπτο στο Μυστρά (1360- 70)  και σε εικόνα από την Περίβλεπτο της Αχρίδας . Από 765 766

τις προαναφερθείσες παραστάσεις η σκηνή στον Άγιο Γεώργιο παραλλάσσει στην απεικόνιση του 

αρχιτεκτονικού βάθους. Στο εξεταζόµενο µνηµείο αποτελείται από τρία διαφορετικά και ισοϋψή 

κτίρια συνδεδεµένα µεταξύ τους µε κεραµόχρωµο ύφασµα και διαφοροποιείται από τον συνεχή, 

χαµηλότερο από τη θύρα τοίχο στο βάθος της σύνθεσης, που υιοθετείται ενδεικτικά στη 

Sopoćani  και στη Βλαχέρνα της Άρτας (µέσα 13ου αιώνα)  και επαναλαµβάνει 767 768

µεσοβυζαντινούς τύπους (Δαφνί) . Η αετωµατική πρόσοψη του κεντρικού κτιρίου στους 769

Αποστόλους θυµίζει την αντίστοιχη παράσταση του Staro Nagoričino (1316/8), µε τη διαφορά ότι 

στην τελευταία το αρχιτεκτονικό βάθος αποτελείται από ένα ενιαίο κτίριο, µε χαµηλότερα τα 

πλευρικά µέρη. Αντίθετα, τρία διαφορετικά και ισοϋψή κτίρια ορθώνονται στη σκηνή της 

Περιβλέπτου και του Άι- Γιαννάκη στο Μυστρά, στοιχείο που συνδέει τις δύο παραστάσεις µε την 

κρητική τοιχογραφία. Στις παραστάσεις της Πελοποννήσου και σε αυτήν του κρητικού µνηµείου 
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 Κώδικας Petropοl. gr. 21 του 10ου αιώνα (Weitzmann, Die byzantinische Buchmalerei, πιν. LXVI. 394. Zakharova, 758

The Trebizond Lectionary, 66- 67). Ψηφιδωτή παράσταση στο Δαφνί (Dietz & Demus, Hosios Lucas and Daphni, 66, 
εικ. 103- 104). Επιτοίχια παράσταση στην κρύπτη του Οσίου Λουκά Φωκίδος (Ν. Χατζηδάκη, Όσιος Λουκάς, 75, εικ. 
83. Connor, Crypt at Hosios Loukas, 39, πιν. 12, εικ. 72- 76). Ψηφιδωτή παράσταση στον Όσιο Λουκά Φωκίδος (Ν. 
Χατζηδάκη, Όσιος Λουκάς, 28, εικ. 23- 24). Άγιος Μάρκος Βενετίας (Demus, San Marco, Ι, 208- 209, πιν. 77- 78). Τον 
13ο αιώνα εµφανίζεται στη Βλαχέρνα της Άρτας (Αχειµάστου- Ποταµιάνου, Βλαχέρνα της Άρτας, 36, εικ. 17- 19).

 Μικρογραφία σε χειρόγραφο στο Ιστορικό Μουσείο της Μόσχας, cod. 146 (fol. 23v) που χρονολογείται στα τέλη 759

του 10ου αιώνα ή στις αρχές του 11ου αιώνα (Galavaris, The Illustrations of the Liturgical Homilies of Gregory 
Nanzianzenus, 78- 80, 98-99). Για περισσότερα παραδείγµατα του τύπου βλ. Christoforaki, Incredulity from Lusignan 
Cyprus, 71 κ.ε.  

 Millet & Frolow, Yougoslavie II, πιν. 17. 1- 2.760

 Τσιγαρίδας, Μανουήλ Πανσέληνος, 25. 761

 Τσιγαρίδας, Τα ψηφιδωτά και οι βυζαντινές τοιχογραφίες της µονής Βατοπαιδίου, εικ. 228.762

 Millet & Frolow, Yougoslavie I, πιν. 97.1.763

 Δρανδάκης, Άι- Γιαννάκης, εικ. 20.764

 Millet, Mistras I2, πιν. 121. 1.765

 Miljkοvić- Pepek, Michel et Eutych, πιν. CXC766

 Millet & Frolow, Yougoslavie II, πιν. 3.3, 17. 1- 2, 18.1-3.767

 Αχειµάστου- Ποταµιάνου, Η Βλαχέρνα της Άρτας, 36- 37, εικ. 17.768

 Dietz & Demus, Hosios Lucas and Daphni, 66 κε., εικ. 103- 104. Talbot- Rice, Art of the Byzantine Era, 118, εικ. 769

106.



τονίζεται η κεντρική µορφή του Χριστού σε µεγαλύτερη κλίµακα, να υπερβαίνει σε ύψος τους 

µαθητές του. 

 Από τις δύο οµάδες των µαθητών διακρίνεται µονάχα η µορφή του Θωµά σε κατατοµή, σε 

σπάνιο εικονογραφικό τύπο ο οποίος ανάγεται σε µεσοβυζαντινό πρότυπο των µέσων του 10ου 

αιώνα, όπως χαρακτηριστικά αποτυπώνεται στο ευαγγελιστάριο της βιβλιοθήκης του Λένιγκραντ, 

cod. gr. 21 και 21a. (β µισό 10ου αιώνα)  και απαντά αργότερα στην τοιχογραφία της Βλαχέρνας 770

στην Άρτα (13ος αι.) , αλλά και στην Περίβλεπτο του Μυστρά . 771 772

 Στην κρητική εικονογραφία το επεισόδιο της Ψηλάφησης είναι αρκετά διαδεδοµένο . 773

Είναι, ωστόσο, ενδιαφέρον ότι η συµµετρική διάταξη της σύνθεσης στους Αποστόλους συνδέει την 

υπό εξέταση τοιχογραφία µε διαφορετική εικονογραφική παράδοση από την πλειονότητα των 

κρητικών παραστάσεων. Στις τελευταίες η µορφή Χριστού χάνει τον κεντρικό και κυρίαρχο ρόλο 

της στη σκηνή και µετατοπίζεται στην άκρη της παράστασης, ενώ, παράλληλα, στρέφεται στο 

Θωµά προκειµένου να δείξει την πληγή του . Από τα κρητικά παραδείγµατα εξαιρείται η 774

παράσταση στα Πλεµενιανά Σελίνου , η οποία ακολουθεί το µεσοβυζαντινό εικονογραφικό 775
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 Zakharova, The Trebizond Lectionary, εικ. 7770

 Αχειµάστου- Ποταµιάνου, Η Βλαχέρνα της Άρτας, 36, εικ. 17.771

 Millet, Mistras I2, πιν. 121. 1.772

 Μιχαήλ Αρχάγγελος στα Καµηλιανά Κισάµου (Λασσιθιωτάκης, Εκκλησίες της Δυτικής Κρήτης (1969), 190, εικ. 773

23), Χριστός στα Πλεµενιανά Σελίνου (12ος αιώνας) (Μαδεράκης, Ο Χριστός στα Πλεµενιανά, 265- 266), Αγία 
Πελαγία Βιάννου (1360) (Spatharakis, Dated Byzantine Wall Paintings of Crete, 111. Θεοχαροπούλου, Διάκοσµος 
Βιάννου, 286), Αγία Παρασκευή στον Κίτιρο Σελίνου (1372- 3) (Λασσιθιωτάκης, Εκκλησίες της Δυτικής Κρήτης 
(1970), 168. Βorboudakis, Gallas & Wessel, Byzantinisches Kreta, 209- 211. Spatharakis, Dated Byzantine Wall 
Paintings of Crete, 116), Σωτήρας Χριστός στα Ακούµια (1389) (Spatharakis, Dated Byzantine Wall Paintings of Crete, 
130), Μιχαήλ Αρχάγγελος στον Πρινέ Σελίνου (Λασσιθιωτάκης, Εκκλησίες Δυτικής Κρήτης (1970), 361), Άγιος 
Γεώργιος στο Μελισσουργάκι (Μπορµπουδάκης, Αποκατάστασις δύο ναΐσκων, 548. Bissinger, Kreta, εικ. 154. 
Spatharakis, Mylopotamos, 231, 232), Άγιος Νικόλαος στις Πρασές Κυδωνίας (Λασσιθιωτάκης, Εκκλησίες Δυτικής 
Κρήτης (1970), 461- 462, εικ. 106), Εισόδια Θεοτόκου στο Χουµέρι Μονοφατσίου (Θεοχαροπούλου, Χουµέρι 
Μονοφατσίου, 148- 149, εικ. 18), Άγιοι Απόστολοι στους Αδρόµυλους (1415) (Borboudakis, Gallas & Wessel, 
Byzantinisches Kreta, εικ. 439. Spatharakis, Dated Byzantine Wall Paintings of Crete, εικ. 150). Η Ψηλάφηση του 
Θωµά απεικονίζεται, επίσης, στο ναό της Θεοτόκου στον Καµαριώτη Μυλοποτάµου, στον Μιχαήλ Αρχάγγελο στις 
Αρχάνες, στο Σωτήρα Χριστό Νεαπόλεως, στο Σωτήρα Χριστό στη Φανερωµένη Ιεραπέτρας (βλ. σχετικά Καλοκύρης, 
Αι βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Κρήτης, 90, υποσ. 8). Ταυτόσηµες αποδίδονται µεταξύ τους η Ψηλάφηση στην Παναγία 
στα Ρούστικα Ρεθύµνου (1390- 1) (Spatharakis, Dated Byzantine Wall Paintings of Crete, 137. Spatharakis, Rethymnon 
Province, 191) στον Άγιο Αθανάσιο στο Κεφάλι Κισάµου (1393)(Ό.π., 191), στον Άγιο Γεώργιο Αρτού Ρεθύµνης 
(1401) (Δρανδάκης, Ο εις Αρτόν Ρεθύµνης, πιν. Ι, εικ. 2), λόγω της χρήσης κοινού εικονογραφικού προτύπου.

 Συνήθως, στις κρητικές τοιχογραφίες το σύνολο των µαθητών τοποθετείται απέναντι από το Χριστό όπως στην Αγία 774

Πελαγία Βιάννου (Θεοχαροπούλου, Διάκοσµος Βιάννου, 286), στο Σωτήρα Χριστό στα Ακούµια Σελίνου (Spatharakis, 
Dated Byzantine Wall Paintings of Crete, 137) και στα Εισόδια της Θεοτόκου στο Χουµέρι Μονοφατσίου 
(Θεοχαροπούλου, Χουµέρι Μονοφατσίου, εικ. 18) και άλλοτε, πάλι, η παράσταση χωρίζεται σε δύο οµάδες µε το 
Χριστό να περιλαµβάνεται στη µία από αυτές, όπως στις παραστάσεις στα Ρούστικα, στο Κεφάλι (Spatharakis, Dated 
Byzantine Wall Paintings of Crete, 145) και στον Άγιο Γεώργιο Αρτού (Δρανδάκης, Ο εις Αρτόν Ρεθύµνης, πιν. Ι, εικ. 
2).

 Μαδεράκης, Ο Χριστός στα Πλεµενιανά, 165- 266, πιν. 12β, 13α.775



πρότυπο, καθώς και εκείνη στους Αδρόµυλους (1415) , όπου, υιοθετείται ο συµµετρικός 776

εικονογραφικός τύπος ενώ επιπλέον, τα κτίρια του βάθους διαγράφονται παραπλήσια µε αυτά της 

Περιβλέπτου στο Μυστρά .  777

 Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η παράσταση της Ψηλάφησης στους Αποστόλους 

ακολουθεί τη συµµετρική διάταξη της σύνθεσης η οποία αποκρυσταλλώνεται από τη 

µεσοβυζαντινή εποχή και επικρατεί σε σηµαντικά µνηµειακά σύνολα της εποχής των παλαιολόγων. 

Επιπλέον, επιµέρους στοιχεία της εικονογραφίας όπως το αρχιτεκτονικό βάθος, η απόδοση του 

Χριστού σε µεγαλύτερη κλίµακα από τους αποστόλους και του Θωµά σε κατατοµή, αλλά και η 

συµµετρική διάταξη της σύνθεσης, επανευρίσκονται στην παράσταση της Περιβλέπτου, 

υποδεικνύοντας τη χρήση κοινού εικονογραφικού προτύπου.  

!
Πορευθέντες Μαθητεύσατε (πιν. X, εικ. 23) 

 Στη νότια καµάρα του Ιερού Βήµατος, κάτω από τη Γέννηση ιστορείται το “Πορευθέντες 

µαθητεύσατε” που επιγράφεται (ΕΙΡΗΝΗ) ΥΜΗΝ. Η τοιχογραφία διατηρείται σε καλή κατάσταση 

µε επιφανειακές φθορές κυρίως στα πρόσωπα του αριστερού οµίλου και στο κατώτερο τµήµα της 

σκηνής. Στο µέσον της παράστασης ίσταται η µορφή του φωτοστεφανωµένου Χριστού σε 

µεγαλύτερη κλίµακα και ευλογεί µε απλωµένα τα δυο χέρια τους προσκλίνοντες σε αυτόν µαθητές. 

Φορά δαµασκηνί χιτώνα και κυανόχρωµο ιµάτιο και πατά σε υποπόδιο. Εκατέρωθεν του Χριστού 

εικονίζονται οι απόστολοι σε µικρότερη κλίµατα να δέονται στον Κύριο, χωρισµένοι σε δύο 

οµίλους. Στο βάθος της σύνθεσης υψώνονται τρία αρχιτεκτονήµατα. Το κεντρικό κτίριο µε τη 

θολωτή στέγη, η οποία επιστέφεται µε κόκκινο ύφασµα, µοιάζει µε προστώο και έχει δύο υψηλούς 

κόκκινους κίονες µε κορινθιακά κιονόκρανα που επιστέφονται µε κιλλίβαντες, ενώ στον πίσω τοίχο 

ανοίγεται κεντρική ορθογώνια θύρα µε οριζόντιο επιστήλιο και ηµικυκλική στέγη διακοσµηµένη µε 

φυτικό κόσµηµα. Τα δύο πλαϊνά κτίρια µε την αντίστροφη προοπτική, που µοιάζουν ταυτόσηµα, 

αποτελούνται από δύο µέρη µε το µπροστινό να είναι χαµηλότερο, και στεγάζονται µε εξέδρες που 

έχουν ολόγυρα κιγκλιδώµατα. 

 Η σκηνή  που επιγράφεται “Ειρήνη υµίν” σύµφωνα µε τα ευαγγελικά αποσπάσµατα του 778

Λουκά και του Ιωάννη ( Ιωάννης, κ΄: 19. Λουκάς, κδ΄: 36), συχνότερα, δε, “Πορευθέντες 
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 Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantinisches Kreta, εικ. 439. Spatharakis, Dated Byzantine Wall Paintings of 776

Crete, εικ. 150

 Millet, Mistras I2, πιν. 121. 1.777

 Για την εικονογραφία της σκηνής βλ. LCI 1, 671- 672 (W. Medding). Schiller, Ikonographie III, 104- 106. Ν. 778

Γκιολές, “Πορευθέντες..” (Εικονογραφικές παρατηρήσεις), Δίπτυχα 1 (1979), 104- 142. Αχειµάστου- Ποταµιάνου, 
“Πορευθέντες Μαθητεύσατε πάντα τα έθνη”, 83- 94. Βασιλάκη- Καρακατσάνη, Όµορφη Εκκλησιά, 66- 67. Ζάρρας, 
Εικονογραφικός κύκλος των Εωθινών ευαγγελίων, 190 κ.ε.



Μαθητεύσατε”, όπως ρητά δηλώνεται στο κείµενο του ευαγγελιστή Ματθαίου “Πορευθέντες 

µαθητεύσατε πάντα τά ἒθνη, βαπτίζοντες αὐτούς εἰς τό ὂνοµα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υιοῦ καί τοῦ Ἁγίου 

Πνεύµατος” (Ματθαίος, κη΄: 19) , συνδέεται µε τις εµφανίσεις του Χριστού στους µαθητές του 779

µετά την Ανάσταση και πριν την ανάληψή του στους ουρανούς. Η παράσταση , η οποία 780

σηµατοδοτεί την ίδρυση της επίγειας εκκλησίας, απαντά µε µεγαλύτερη συχνότητα από τον 13ο 

αιώνα καθώς στην υστεροβυζαντινή µνηµειακή ζωγραφική της ευρύτερης περιοχής της 

Μακεδονίας (Sopoćani (1265 περίπου) , Dečani (1345/48) , Staro Nagoričino (1316/18) , 781 782 783

µονή Βατοπεδίου (1312) . Το θέµα είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο στη ζωγραφική των εικόνων και 784

άγνωστο ως κύριο θέµα τους, µε µοναδική εξαίρεση την εικόνα κρητικής τέχνης της συλλογής 

Λοβέρδου που εκτίθεται στο Βυζαντινό Μουσείο, έργο αποδιδόµενο στον Ανδρέα Ρίτζο . 785

 Η σύνθεση του Αγίου Γεωργίου ακολουθεί αποκρυσταλλωµένο από τους µεσοβυζαντινούς 

χρόνους εικονογραφικό τύπο , σύµφωνα µε τον οποίο ο Χριστός δεσπόζει µετωπικός στο κέντρο 786

της σύνθεσης και ευλογεί µε απλωµένα τα δύο του χέρια εκατέρωθεν τους αποστόλους, 

αποδίδοντας τη σχετική περικοπή του ευαγγελιστή Λουκά (κδ΄: 50) “καί ἐπάρας τάς χεῖρας αὐτοῦ 

εὐλόγησεν αὐτούς”. Παράλληλα, ο Χριστός στέκει µπροστά από τις κλειστές θύρες “τῶν θυρῶν 

κεκλεισµένων”, δηλώνοντας έτσι ότι η σκηνή διαδραµατίζεται στο ανώγι της Ιερουσαλήµ όπως 

αναφέρει το ευαγγελικό κείµενο του Ιωάννη “τῇ ἡµέρᾳ ἐκείνῃ τῇ µιᾷ σαββάτων, καί τῶν θυρῶν 

κεκλεισµέων ὃπου ἦσαν οἱ µαθηταί διά τόν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς και ἒστη εἰς το 

µέσον, και λέγει αὐτοῖς εἰρήνη ὑµῖν”, στοιχείο που απαντά στους χρόνους των παλαιολόγων  στους 787

Αγίους Αποστόλους στο Peć , στη Sopoćani. κ.α. Η συµµετρική διάταξη του θέµατος την 788
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 Για τις επιγραφές που συνοδεύουν την παράσταση βλ. σχετικά Γκιολές, “Πορευθέντες...”, 120 κ.ε.779

 Η παράσταση απεικονίζεται από τον 8ο αιώνα µε τη σαρκοφάγο από το Μουσείο του Λούβρου (Ch. Morey, Early 780

Christian Miniatures, Art Bulletin 11 (1929), εικ. 73) να αποτελεί την παλαιότερη γνωστή απεικόνιση του τύπου, ενώ οι 
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miniatures du Parisinus Graecus 74, 109- 117.

 Millet & Frolow, Yougoslavie II, πιν. 17. 1.781

 Petković- Bošković, Manastir Dećani, πιν. CCXVIII.782

 Millet & Frolow, Yougoslavie III, πιν. 97. 2.783

 Τσιγαρίδας, Τα ψηφιδωτά και οι βυζαντινές τοιχογραφίες της µονής Βατοπαιδίου, εικ. 227. Για τα σχετικά 784

υστεροβυζαντινά παραδείγµατα όπου υιοθετείται η συµµετρική διάταξη βλ. Γκιολές, “Πορευθέντες...”, 120- 125.

 Αχειµάστου- Ποταµιάνου, “Πορευθέντες Μαθητεύσατε πάντα τα έθνη”, 83 κ.ε.785

 Γκιολές, “Πορευθέντες…”, 110 κ.ε.786

 Γκιολές, “Πορευθέντες…”, 123 κ.ε. Ζάρρας, Εικονογραφικός κύκλος των Εωθινών ευαγγελίων, 191- 192. 787

 Petcović, La peinture serbe, πιν. 99α. 788



υστεροβυζαντινή εποχή µοιάζει στον εικονογραφικό τύπο µε την παράσταση της Ψηλάφησης του 

Θωµά , καθώς ο Χριστός ίσταται στο κέντρο της σύνθεσης µπροστά από κλειστή θύρα, ενώ 789

εκατέρωθεν αυτού συντάσσονται οι δύο οµάδες των αποστόλων, όπως στις παραστάσεις του 

“Πορευθέντες” στη Sopoćani  και στη Dečani (1345/48). Η ίδια παρατήρηση µπορεί να 790

διατυπωθεί για τη σκηνή του “Πορευθέντες” στον Άγιο Γεώργιο που ταυτίζεται στην 

εικονογραφική της σύλληψη µε την παράσταση της Ψηλάφησης στο ίδιο µνηµείο (εικ. 22). 

Μάλιστα, µοιάζει σαν ο ζωγράφος να ιστόρησε πρώτα το επεισόδιο του “Πορευθέντες” και έπειτα 

βάσει αυτού να πραγµατεύτηκε εκείνο της Ψηλάφησης, καθώς τα κτίρια του αρχιτεκτονικού 

βάθους µοιάζουν λιγότερο επεξεργασµένα στη δεύτερη παράσταση. Το κεντρικό κτίριο στην 

εξεταζόµενη σκηνή προοπτικά αποδοσµένο, θυµίζει αντίστοιχο οικοδόµηµα από τη σκηνή του 

Χριστού προ των αρχιερέων και του Πιλάτου στην εκκλησία του Χριστού στη Βέροια  και από 791

την παράσταση του Μυστικού Δείπνου στο Πρωτάτο , στο παρεκκλήσιο του Αγίου Ανδρέα της 792

µονής Οδηγήτριας (αρχές 14ου αιώνα)  και στο Χριστό στις Ποταµιές (εικ. 61) . Στα 793 794

προαναφερθέντα µνηµεία το κόκκινο ύφασµα πέφτει πάνω από την ηµικυλινδρική στέγη και 

υπογραµµίζει την κοινή προέλευση κρητικών παραστάσεων, ενισχύοντας την υπόθεση της χρήσης 

κοινού εικονογραφικού προτύπου. Παράλληλα, τα πλαϊνά κτίσµατα στους Αποστόλους, τα οποία 

είναι όµοια µεταξύ τους , παραβάλλονται µε εκείνα από την παράσταση της Ψηλάφησης του 795

Θωµά στον Άι- Γιαννάκη στο Μυστρά (γ΄ τέταρτο 14ου αιώνα) .  796

 Επικεφαλείς των δύο οµίλων είναι συνήθως ο Πέτρος και ο Παύλος, αν και ο πρώτος 

απόστολος στα δεξιά µας στον εξεταζόµενο ναό µοιάζει περισσότερο µε τον Ματθαίο, όπως αυτός 

αναγνωρίζεται από τη σκηνή της Πεντηκοστής. Σύµφωνα µε το ευαγγελικό κείµενο του Ιωάννη  797

οι µαθητές είναι συνήθως έντεκα, ενώ στους Αποστόλους είναι µάλλον δώδεκα, όπως και σε 
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 Πελεκανίδης, Καλλιέργης, πιν. Η, πιν. 25.791

 Τσιγαρίδας, Μανουήλ Πανσέληνος, εικ. 64- 68.792

 Αδηµοσίευτη παράσταση. Προσωπική παρατήρηση.793

 Ranoutsaki, Soteras Christos- Kirche, εικ. 18.794

 Τα κτίρια είναι όµοια µεταξύ τους όπως στον Άγιο Γεώργιο Λογκανίκο, βλ. Chassoura, Églises de Longanikos, 143, 795

εικ. 38.

 Δρανδάκης, Άι- Γιαννάκης, εικ. 20.796

 Ζάρρας, Εικονογραφικός κύκλος των Εωθινών ευαγγελίων, 197.797



άλλους παλαιολόγειους ναούς, επιλογή που έχει ερµηνευτεί ως επίδραση της σκηνής της Ανάληψης 

και της συµβολικής παρουσίας των δώδεκα αποστόλων στη σκηνή . 798

 Το θέµα του “Πορευθέντες Μαθητεύσατε” περιλαµβάνεται συχνά στο εικονογραφικό 

πρόγραµµα των ναών της Κρήτης και εµφανίζει µεγαλύτερη διάδοση στο δεύτερο µισό του 14ου 

αιώνα. Στις έως σήµερα γνωστές και δηµοσιευµένες παραστάσεις συγκαταλέγονται εκείνες στον 

Προφήτη Ηλία στη Σκαλωτή Σφακίων (1355-6) , στον Μιχαήλ Αρχάγγελο στον Πρινέ Σελίνου 799

(1410) , στο ναό της Παναγίας στο Μέρωνα Αµαρίου (1380 περίπου) , που αποτέλεσε 800 801

εικονογραφικό πρότυπο για τις αντίστοιχες σκηνές στο ναό της Παναγίας στα Ρούστικα Ρεθύµνου 

(1381)  και του Αγίου Αθανασίου στο Κεφάλι Κισάµου (1393) . Στις προαναφερθείσες 802 803

παραστάσεις ακολουθείται η συµµετρική διάταξη της σύνθεσης καθώς στο ναό στους Αποστόλους, 

µε τη διαφορά ότι τα κτίρια του βάθους είναι ιδιαίτερα απλοϊκά. Εξαίρεση αποτελεί η σκηνή στα 

Ρούστικα, όπου τα πλαϊνά κτίρια αποδίδονται ταυτόσηµα µεταξύ τους όπως στον Άγιο Γεώργιο. 

 Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι η παράσταση του “Πορευθέντες Μαθητεύσατε”  

στους Αποστόλους Πεδιάδος ακολουθεί αποκρυσταλλωµένο κατά την υστεροβυζαντινή εποχή 

εικονογραφικό τύπο που απαντά µε µεγαλύτερη συχνότητα σε σηµαντικά µνηµειακά σύνολα της 

ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας. Η συµµετρική διάταξη του θέµατος µοιάζει µε την αντίστοιχη 

της Ψηλάφησης του Θωµά. Ιδιαίτερα, στην εξεταζόµενη εκκλησία οι δύο παραστάσεις 

παρουσιάζονται σχεδόν ταυτόσηµες. 

!
Η Ανάληψη (εικ. 24) 

 Η σκηνή, µε κατεστραµµένο το πρόσωπο του Χριστού, σώζεται κατά τα άλλα σε άριστη 

κατάσταση. Στο ανώτερο τµήµα της παράστασης ο Χριστός ανέρχεται στους ουρανούς µέσα σε 

έναστρη, κυανού χρώµατος κυκλική δόξα, αποτελούµενη από οµόκεντρους δακτύλιους, την οποία 

φέρουν τέσσερις ορµητικά ιπτάµενοι άγγελοι. Ο Χριστός κάθεται σε θρόνο ουράνιου τόξου 

δηλωµένο µε διπλές καστανέρυθρες καµπύλες γραµµές και ευλογεί µε το δεξί του χέρι, ενώ κρατά 

κλειστό το ειλητάριο του Λόγου µε το αριστερό. Στο κάτω µέρος της σύνθεσης µπροστά από το 
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βραχώδες τοπίο του όρους των Ελαιών, βρίσκονται συναθροισµένοι οι απόστολοι σε δύο ισάριθµες 

οµάδες χωρισµένοι και θεωρούν τον αναλαµβανόµενο Χριστό µε χειρονοµίες και στάσεις που 

δηλώνουν έκπληξη και έντονη ταραχή. Κεντρική µορφή ανάµεσά τους είναι η δεοµένη κατά 

µέτωπο Θεοτόκος, όρθια πάνω σε χαµηλό βάθρο, µε κυανό χιτώνα και δαµασκηνί µαφόρι, µε 

συµπαριστάµενους τους δύο αγγέλους που στέκουν πίσω και εκατέρωθέν της και απευθύνουν το 

λόγο στους αποστόλους. Ένα δενδρύλλιο ανάµεσα στις δύο βραχώδεις κορυφές δηµιουργεί 

πυραµίδα µε αυτούς, τονίζοντας τον αναλαµβανόµενο Χριστό µέσα στη δόξα.  

 Η σύνθεση της Ανάληψης , εµπνευσµένη κυρίως από τις Πράξεις των Αποστόλων (α: 9- 804

12), τα Ευαγγέλια του Μάρκου (ιστ΄: 19- 20) και του Λουκά (κδ΄: 50- 53), το Απόκρυφο του 

Νικοδήµου και από πατερικά και λειτουργικά κείµενα και ύµνους , τοποθετείται από τα τέλη του 805

10ου αιώνα στην καµάρα του Ιερού Βήµατος, για λόγους λειτουργικούς και δογµατικούς (Άγιος 806

Παντελεήµονας στους Μουλιαρούς Μάνης) . Σύµφωνα µε τον καθιερωµένο εικονογραφικό τύπο 807

ο Χριστός κρατά κλειστό ειλητάριο  και ανέρχεται στους ουρανούς καθήµενος µέσα σε 808

στρογγυλή δόξα , σχήµα γνωστό στην υστεροβυζαντινή ζωγραφική της Κρήτης, µε τις 809

παραστάσεις στην Παναγία Γκουβερνιώτισσα (τρίτο τέταρτο 14ου αιώνα) , στη µονή Κεράς 810

Καρδιώτισσας (δεύτερη δεκαετία 14ου αιώνα) (εικ. 55) , στο παρεκκλήσιο του Αγίου Ανδρέα 811

(αρχές 14ου αιώνα)  και στην Παναγία Μεσοχωρίτισσα στις Μάλλες Ιεραπέτρας (8η δεκαετία 812
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απεικονίσεων µετά την εικονοµαχία, όπου το ενιαίο χρώµα αρχίζει πλέον να αναλύεται σε επάλληλες οµόκεντρες 
ταινίες, βλ. Γκιολές, Η Ανάληψις του Χριστού, 294.

 Vassilakis- Mavrakakis, Gouverniotissa, 150- 153, εικ. 102- 103.810

 Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantinisches Kreta, 414- 418, εικ. 390. Μπορµπουδάκης, Μεσαιωνικά Μνηµεία 811

Κρήτης 1971, πιν. 622. Μα. Μπορµπουδάκη, Μονή Καρδιώτισσας, εικ. 1. 
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14ου αιώνα) , να αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγµατα. Η δόξα είναι διάσπαρτη µε αστέρια 813

στο χρώµα της ώχρας , στοιχείο που εµφανίζεται µε µεγάλη συχνότητα στις τοιχογραφίες ναών 814

της Μάνης κυρίως του 13ου αιώνα , απαντά, δε, και στην εικονογραφία των ναών της Κρήτης 815

κατά τον 14ου αιώνα . Ο Χριστός κάθεται σε διπλό καστανέρυθρο τόξο µεγάλης διατοµής, το 816

οποίο µε τη σειρά του διαφοροποιείται χρωµατικά καθώς ανοίγει προς το κέντρο. Όµοια δηλώνεται 

το τόξο στο παρεκκλήσιο του Αγίου Ανδρέα, αν και εκεί είναι µονό, όπως στη µονή της 

Καρδιώτισσας.  

 Στον Άγιο Γεώργιο οι άγγελοι που ανυψώνουν τη δόξα είναι τέσσερις, όπως ενδεικτικά στην 

Περίβλεπτο (1360/70)  και στην Παντάνασσα στο Μυστρά (1430 περίπου) . Εκείνοι στο πάνω 817 818

µέρος συνδέονται µε τις αντίστοιχες µορφές στο ναό του Χριστού στις Ποταµιές Πεδιάδος , της 819

Αγίας Παρασκευής στο Αργουλιό Μυλοποτάµου (β΄ τετάρτο του 14ου αιώνα)  και του Αγίου 820

Ιωάννη του Προδρόµου στον Γαρύπα Ρεθύµνου (τρίτο τέταρτο 14ου αιώνα) (πιν. XXII) . 821

Αναλυτικότερα, η στάση του σώµατος και η κλίση του κεφαλιού, το διακριτικό στέµµα στο κεφάλι 

αλλά και η όµοια απόδοση των ιµατίων µε τους ενδιαφέροντες διακοσµητικούς σχηµατισµούς, 

υποδεικνύουν την ύπαρξη κοινού εικονογραφικού προτύπου ανάµεσα στους κρητικούς ναούς. 

Παράλληλα, οι άγγελοι στο κάτω µέρος της δόξης που κοιτούν τον αναλαµβανόµενο, συντάσσονται 

µε τους αγγέλους από την Ανάληψη στην Περίβλεπτο του Μυστρά , καθώς παρόµοια είναι η 822

στάση του σώµατος, ο τονισµός της κοιλιακής χώρας και τα διακοσµητικά σχήµατα των ιµατίων 
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που ανεµίζουν. Κυρίως όµως, οµοιάζουν µε τους αγγέλους του νότιου ηµιχορίου από τη µονή 

Καρδιώτισσας, αλλά και τους αντίστοιχους από την εκκλησία στο Γαρύπα , όσον αφορά την 823

επιβλητική σωµατική παρουσία, την ταυτόσηµη σχεδόν στάση του σώµατος, την κίνηση των 

χεριών που κρατούν την δόξα, τον τρόπο που δένει το ιµάτιο, το οποίο απολήγει σε ενδιαφέροντες 

διακοσµητικούς σχηµατισµούς που µοιάζουν µε κοχύλια.  

 Η κατά µέτωπο  δεοµένη Θεοτόκος  που πατά πάνω σε υποπόδιο  απεικονίζεται 824 825 826

σύµφωνα µε αποκρυσταλλωµένο από τον 6ο αιώνα εικονογραφικό τύπο  καθώς και οι δύο 827

άγγελοι που την περιβάλλουν, οι οποίοι φορούν την αρχαία ενδυµασία όπως απαιτεί η 

εικονογραφική παράδοση , δηλαδή χιτώνα και ιµάτιο. Αν και στο κείµενο των Πράξεων των 828

Αποστόλων (α΄: 10) αναφέρονται ως “λευκές ‘ἐσθῆτες”, ενδυµασία που επιλέγεται για τους 

αγγέλους στο Σκλαβεροχώρι, στην εξεταζόµενη παράσταση οι άγγελοι φορούν πράσινο χιτώνα και 

καστανέρυθρο ιµάτιο, όπως σε πλειάδα υστεροβυζαντινών παραστάσεων, µε χαρακτηριστικές τις 

µορφές στη µονή Κεράς Καρδιώτισσας (εικ. 55)  και στον Άγιο Ανδρέα µονής Οδηγήτριας (πιν. 829

XX) . 830
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 Πανοµοιότυπο είναι επίσης το διακοσµητικό σχήµα του ιµατίου στη µορφή του αγγέλου µε αυτό του αγίου 823

Δηµητρίου από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στα Ανώγεια Μυλοποτάµου του 1320 (Spatharakis, Mylopotamos, 82), 
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(Μπορµπουδάκης, Παρατηρήσεις στη ζωγραφική του Σκλαβεροχωρίου, πιν. ΚΒ΄). 

 Με την παρουσία της Θεοτόκου στη σκηνή τονίζεται ο ρόλος της ως µάρτυρας της θεοφάνειας και ως µέσου της 825

ενσάρκωσης του Χριστού, αλλά και ως µέλος της πρώτης Εκκλησίας τα µέλη της οποίας ήθισται να παρεβρίσκονται 
στα µεγάλα γεγονότα που συνδέονταν µε αυτήν. Για το θέµα βλ. σχετικά A. Grabar, Martyrium II, 178-179, Μουρίκη, 
Tα ψηφιδωτά της Νέας Μονής, 205 και Ασπρά- Βαρδαβάκη & Εµµανουήλ, Παντάνασσα, 138. Καλοκύρης, Η Θεοτόκος 
εις την εικονογραφίαν, 172- 173. Αχειµάστου- Ποταµιάνου, Θάρι, 100.

 Η Θεοτόκος πατά πάνω σε υποπόδιο, στοιχείο συµβολικό, σε µία σκηνή που εκτυλίσσεται στην ύπαιθρο Ασπρά- 826

Βαρδαβάκη & Εµµανουήλ, Παντάνασσα, 143.

 Αναφέρουµε ενδεικτικά τα φιαλίδια της Monza ή στο χειρόγραφο κώδικα του Rabula, βλ. Καλοκύρη, Η Θεοτόκος 827

εις στην εικονογραφίαν, 172.

 Μουρίκη, Αλεποχώρι Μεγαρίδος, Αθήνα 1978, 31.828

 Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantinisches Kreta, εικ. 391. Μα. Μπορµπουδάκη, Μονή Καρδιώτισσας, εικ. 1.829

 Αδηµοσίευτη παράσταση. Προσωπική παρατήρηση.830



 Από τους Αποστόλους , ο πρώτος αριστερά της Θεοτόκου ταυτίζεται µε τον Πέτρο και 831

εκείνος στα δεξιά της µε τα σκούρα µαλλιά και το πλατύ µέτωπο µε τον Παύλο. Θεωρείται, 

µάλιστα, ότι στις περιπτώσεις που οι µαθητές εικονίζονται µε αδιαίρετη στα ηµιχόριά τους σειρά οι 

πρωταπόστολοι Πέτρος και Παύλος ηγούνται των δύο οµίλων, εκατέρωθεν της Παναγίας . 832

Επίσης, η γεροντική µορφή στην αριστερή άκρη της σκηνής µε την άσπρη ατίθαση κόµη και τα 

γενιά ταυτίζεται µε τον Ανδρέα. Παράπλευρος του Ανδρέα είναι πιθανώς ο Ματθαίος ο οποίος 

αναγνωρίζεται από τους γυµνούς κροτάφους και τα έντονα φρύδια, και παρουσιάζεται σε κοινό 

φυσιογνωµικό τύπο µε την αντίστοιχη µορφή στην παράσταση της Πεντηκοστής, όπου συνοδεύεται 

από το συµπίληµα ΜΑΤ. Παράλληλα, οι απόστολοι οµοιάζουν µε αντίστοιχες µορφές από το πρώτο 

στρώµα της ζωγραφικής του καθολικού της µονής Καρδιώτισσας στην Κερά Πεδιάδος, της 

δεύτερης δεκαετίας του 14ου αιώνα, υποδεικνύοντας τη χρήση του ίδιου εικονογραφικού 

προτύπου. Στην εξεταζόµενη παράσταση ο δεύτερος απόστολος αριστερά της Παναγίας 

συντάσσεται µε αντίστοιχη µορφή στο νότιο ηµιχόριο της Καρδιώτισσας, όπου όµοια παριστάνεται 

σε έντονη κίνηση και ενώ ρίχνει το κεφάλι προς τα πίσω, τείνει ψηλά το δεξί χέρι προς τον 

Αναλαµβανόµενο και ταυτόχρονα λυγίζει µε µία εντυπωσιακή κίνηση το αριστερό µε το οποίο 

κρατά την άκρη του ιµατίου του (εικ. 55) . Κοινή, ακόµη, είναι η στάση του Πέτρου στα δύο 833

µνηµεία (Άγιος Γεώργιος- Καρδιώτισσα) , µε τη χαρακτηριστική κλασική κίνηση του δεξιού 834

χεριού που ξεπροβάλλει µόλις από το ιµάτιο, όπως αντίστοιχα σε µορφές προφητών σε ναούς του 

τέλους του 13ου αιώνα ή των αρχών του 14ου (Παναγία Ολυµπιώτισσα Ελασσόνας) . Η στάση 835

του Πέτρου ιστορείται, επίσης, στην Ανάληψη του ναού της Αγίας Παρασκευής στο Αργουλιό 

Μυλοποτάµου (β΄ τέταρτο του 14ου αιώνα)  και  αργότερα σε εικόνες της κρητικής ζωγραφικής, 836

όπως στην εικόνα της Ανάληψης του Ανδρέα Ρίτζου στο Τόκιο . Ίδια είναι η στάση του πρώτου 837
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 Οι απόστολοι εικονογραφούν τη ρήση από τις Πράξεις των Αποστόλων µετά δέους “εµβλέποντες εις τον ουρανόν” 831
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τον 6ο αιώνα ο αριθµός των µαθητών συµπληρώνεται µε τον Παύλο, προκειµένου να τονιστεί η έννοια της αδιαίρετης 
Εκκλησίας που συνεχίζει το έργο του Χριστού, βλ. Γκιολές, Η Ανάληψις του Χριστού, 323, 335. Μουρίκη, Tα ψηφιδωτά 
της Νέας Μονής, 205. Εξαίρεση αποτελεί ο διπλός ναός των Αγίων Γεωργίου και Κωνσταντίνου στον Πύργο 
Μονοφατσίου, όπου εικονίζονται έντεκα απόστολοι, βλ. Θεοχαροπούλου, Τοιχογραφίες στον Πύργο Μονοφατσίου, 
276- 277.

 Γκιολές, Η Ανάληψις του Χριστού, 673832

 Αντίστοιχα, στη µονή Καρδιώτισσας προσεγγίζει τον άγγελο.833

 Ο Πέτρος εικονίζεται στα δεξιά της Παναγίας στον Άγιο Γεώργιο και στα δεξιά του αγγέλου στη µονή 834

Καρδιώτισσας.

 Constantinides, Panagia Olympiotissa, 367, πιν. 98.835

 Spatharakis, Mylopotamos, εικ. 99.836

Χατζηδάκης, Εικόνες της Πάτµου, πιν. 201.837



αποστόλου από αριστερά, κοινή στα δύο κρητικά µνηµεία είναι η απόδοση των ενδυµάτων τους µε 

το ιµάτιο να ζώνει στη µέση και να σχηµατίζει µια διακοσµητική αναδίπλωση στο κάτω άκρο, 

στοιχεία που υποδηλώνουν την ύπαρξη κοινού εικονογραφικού προτύπου. Επίσης, η µορφή 

παραπλεύρως του δεξιού αγγέλου συντάσσεται εικονογραφικά µε τον Παύλο από την Ανάληψη του 

Χριστού στους Κασάνους (τέλος 14ου αιώνα) , καθώς όµοια στα δυο µνηµεία έχει το κεφάλι 838

ριγµένο προς τα πίσω και το χέρι καµπυλώνει πάνω από αυτό (πιν. XXV), σε τύπο που 

επανευρίσκεται στην Παναγία Περίβλεπτο στο Μυστρά (1360/70) . Τέλος, η στάση του 839

αποστόλου στα δεξιά της Παναγίας βρίσκει το παράλληλό της στην αντίστοιχη µορφή από το ναό 

του Σκλαβεροχωρίου, καθώς υψώνει ψηλά το χέρι και τείνει προς τα πάνω την παλάµη και όµοια 

εικονίζεται το ιµάτιο που δηµιουργεί µία µύτη στην άκρη.  

 Ανακεφαλαιώνοντας, η παράσταση στον Άγιο Γεώργιο που παραπέµπει σε παλαιολόγειους 

εικονογραφικούς τύπους, παρουσιάζει µεγάλες εικονογραφικές οµοιότητες κυρίως µε την 

αντίστοιχη σκηνή στη µονή Καρδιώτισσας (άγγελοι και απόστολοι) και στην εκκλησία του Χριστού 

στις Ποταµιές (µορφές αγγέλων), που υποδεικνύουν τη χρήση κοινού εικονογραφικού προτύπου. 

Επίσης, εικονογραφικές οµοιότητες παρουσιάζει µε την παράσταση στο παρεκκλήσιο του Αγίου 

Ανδρέα της µονής Οδηγήτριας στην Κρήτη (αρχές 14ου αιώνα), στο ναό της Αγίας Παρασκευής 

στο Αργουλιό Μυλοποτάµου (δεύτερο τέταρτο 14ου αιώνα)  και του Χριστού στους Κασάνους. 840

Ανάλογο εικονογραφικό σχήµα συναντάµε, επίσης, στην Παναγία Περίβλεπτο στο Μυστρά , 841

κυρίως ως προς την απόδοση των αγγέλων που κρατούν τη δόξα.  

!
Η Πεντηκοστή (πιν. XI, εικ. 25, 54) 

 Η σκηνή της Πεντηκοστής διατηρείται σε καλή κατάσταση. Έχει, ωστόσο, υποστεί 

καταστροφές το πάνω και αριστερό µέρος της τοιχογραφίας, από το οποίο σώζεται τµήµα του 

Θρόνου της Ετοιµασίας και του αριστερού κτιρίου του βάθους. Φθαρµένο είναι το πρόσωπο του 

Παύλου και επιφανειακές απολεπίσεις της ζωγραφικής επιφάνειας παρουσιάζονται κάτω, στις 

φυλές και στις γλώσσες. Μπροστά από τα κτίρια του βάθους, οι δώδεκα φωτοστεφανωµένοι 

απόστολοι, διαταγµένοι σε δύο αντικριστούς οµίλους, κάθονται σε ηµικυκλικό έδρανο µε χαµηλό 

ερεισίνωτο. Στρέφονται ελαφρά προς το κέντρο και οι δύο τελευταίοι από κάθε οµάδα πατούν σε 
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 Μπορµπουδάκης, Μεσαιωνικά µνηµεία Κρήτης 1968, 337- 338, πιν. ΣΤ΄, εικ. 1. Μυλοποταµιτάκη, Τοιχογραφίες 838
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υποπόδιο ενώ παράλληλα κάποιοι στρέφουν το κεφάλι ψηλά όπου εντός στρογγυλής δόξας σώζεται 

τµήµα της Ετοιµασίας του Θρόνου, µε ριγµένο ύφασµα πάνω σε αυτόν, ανοικτό Ευαγγέλιο και ένα 

σεραφείµ δεξιά και υποπόδιο κάτω. Από τη δόξα εκπορεύονται δώδεκα φωτεινές ακτίνες σε 

ανοικτό κυανό χρώµα, οι οποίες κατευθύνονται στις κεφαλές των αποστόλων για να φωτίσουν το 

νου τους. Οι περισσότεροι ευλογούν µε το δεξί τους χέρι και κρατούν κλειστό ειλητάριο µε το 

αριστερό το οποίο και ακουµπούν πάνω στο γόνατό τους, µε εξαίρεση τον πρώτο απόστολο στα 

δεξιά, πιθανώς τον Ιωάννη, που κρατά ανοικτό ειλητάριο. Στην αρχή του ηµικυκλίου, επικεφαλής 

του αριστερού οµίλου είναι ο Πέτρος, πίσω του είναι ο Ματθαίος, ενώ στην αρχή του δεξιού 

οµίλου βρίσκεται ο Παύλος. Στο βάθος της παράστασης, δεξιά, ψηλό κτίριο που µοιάζει µε στοά 

και στηρίζεται σε κίονες µε κορινθιακά κιονόκρανα και πεσσό. 

 Εντός του τόξου που σχηµατίζεται από το ηµικυκλικό έδρανο των αποστόλων στο κέντρο 

της σκηνής, διακρίνονται µε δυσκολία τέσσερις, πιθανώς, ανθρώπινες µορφές, οι φυλές και οι 

γλώσσες, ψηλές, λεπτές και µε διαφορετικές ενδυµασίες. Η µελαµψή µορφή στα δεξιά που φέρει 

λευκό κάλυµµα στο κεφάλι και πράσινο ιµάτιο, συνοµιλεί ζωηρά µε εκείνη αντικριστά της, πιθανώς 

γεροντική αφού έχει µακριά και µυτερή λευκή γενειάδα. Η τελευταία προσέρχεται µε έντονο 

βηµατισµό στο κέντρο του οµίλου, φορά κοντό πράσινο χιτωνίσκο και πιθανώς κρατεί δενδρύλλιο, 

είναι δε και αυτή µελαµψή. Πίσω της στέκουν δύο ακόµη µορφές, µε πράσινες ενδυµασίες και 

πορτοκαλόχρωµους λώρους, ενώ φέρουν στο κεφάλι ιδίου χρώµατος καµελαύκια.  

 Η σύνθεση της Πεντηκοστής , εµπνευσµένη από τις Πράξεις των Αποστόλων (Πραξ. β: 842

1-13), κατέχει από τον 11ο αιώνα τη θέση στο Ιερό Βήµα (Όσιος Λουκάς Φωκίδος ), καθώς 843

συνδέεται µε τα τελούµενα στο χώρο αυτό. Ο ιερέας κατά τη διάρκεια της θείας Λειτουργίας 

επικαλείται την κάθοδο του αγίου πνεύµατος για τη µετουσίωση του άρτου και του οίνου σε σώµα 

και αίµα Χριστού . Η σύνθεση στον Άγιο Γεώργιο ακολουθεί γνωστό εικονογραφικό τύπο που 844

διαµορφώνεται τον 9ο αιώνα, µε τους αποστόλους καθισµένους σε έδρανο σχήµατος τόξου  845

καθώς στη µικρογραφία του παρισινού κώδικα Par. Gr. 510 (867- 886 µ.Χ.) . Η παράσταση της 846
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 Omont, Miniatures des plus anciens manuscrits, πιν. XLIV.846



γνωστή στην υστεροβυζαντινή µνηµειακή ζωγραφική, ιστορείται στην Κρήτη  κυρίως σε ναούς 847

του δεύτερου µισού του 14ου αιώνα αλλά και αργότερα, µε χαρακτηριστικά παραδείγµατα την 

παράσταση στην Παναγία στα Ρούστικα (1381) , στον Άγιο Γεώργιο Αρτού (1401) , στο 848 849

Σκλαβεροχώρι (τέλος 14ου αιώνα) , στον Άγιο Γεώργιο Απάνω Σύµης Βιάννου (1453) . 850 851

 Η Ετοιµασία του θρόνου στο επάνω µέρος της σκηνής (εικ. 54), που πρωτοεµφανίζεται τον 

9ο αιώνα στο Ψαλτήριο Chloudov , παραπέµπει σε µεσοβυζαντινά πρότυπα (παρισινός κώδικας 852

Par. gr. 510 , ψηφιδωτό Αγίου Μάρκου Βενετίας , Όσιος Λουκάς ), καθώς όµοια µέσα στη 853 854 855

στρογγυλή δόξα εικονίζεται ο θρόνος µε υποπόδιο και ανοικτό Ευαγγέλιο πάνω σε αυτόν, όπου 

παριστάνεται κατερχόµενη η περιστερά. Αξιοσηµείωτη εικονογραφικά είναι η σπάνια απεικόνιση 

του εξαπτέρυγου σεραφείµ στα δεξιά, καθώς στην αντίστοιχη σκηνή στην Παναγία του 

Σκλαβεροχωρίου όπου εικονίζονται δύο σεραφείµ εκατέρωθεν της περιστεράς . Δύο σεραφείµ 856

εικονίζονται επίσης στον πλησιόχωρο των Αποστόλων ναό της Παναγίας στο Καστέλι Πεδιάδος 

(µέσα 14ου αιώνα) , που διαφέρει από την εξεταζόµενη σκηνή στην παράλειψη του Ευαγγελίου, 857

που απουσιάζει, εξίσου, και από την παράσταση του Σκλαβεροχωρίου. Τα στοιχεία αυτά 

βεβαιώνουν για το κοινό αρχέτυπο των τριών παραστάσεων, αν και από την παράσταση του 

Σκλαβεροχωρίου παραλείπεται το ύφασµα πάνω στο θρόνο.  

 Από τους δώδεκα αποστόλους , που εικονίζονται σε ηµικυκλική διάταξη σύµφωνα µε την 858

υστεροβυζαντινή εικονογραφία , οι τρεις πρώτοι από κάθε οµάδα συντάσσονται σε διαλεκτική 859
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 Σύµφωνα µε τον Καλοκύρη η παράσταση ιστορείται σε περιορισµένο αριθµό κρητικών µνηµείων σε σχέση µε τις 847

άλλες σκηνές του δωδεκαόρτου, βλ. Καλοκύρης, Αι βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Κρήτης, 80. 

 Spatharakis, Dated Byzantine Wall Paintings of Crete, 140.848

 Δρανδάκης, Ο εις Αρτόν Ρεθύµνης, 143, πιν. ΙΓ. 2849

 Μπορµπουδάκης, Παρατηρήσεις στη ζωγραφική του Σκλαβεροχωρίου, 377, πιν. 187.850

 Μπορµπουδάκης, Απάνω Σύµη Βιάννου, 224, εικ. 47.851

 Ščepkina, Miniatury Khludovskoi psaltyri, fol. 62.852

 Omont, Miniatures des plus anciens manuscrits, πιν. XLIV.853

 Demus, San Marco 1, πιν. 4, 158.854

 Ν. Χατζηδάκη, Όσιος Λουκάς, εικ. 11, 12. Dietz & Demus, Hosios Lucas and Daphni, 72- 73, πιν. XV.855

 Μπορµπουδάκης, Παρατηρήσεις στη ζωγραφική του Σκλαβεροχωρίου, 377, πιν. 187.856

 Αδηµοσίευτη παράσταση. Προσωπική παρατήρηση.857

 Οι απόστολοι είναι δώδεκα σύµφωνα µε το κείµενο των Πράξεων των Αποστόλων (Πραξ. 2.14): “Σταθείς δέ ὁ 858

Πέτρος σύν τοῖς ἒνδεκα”, καθώς υπολογίζεται και ο Ματθαίος αντί για τον Ιούδα (Πράξ. 1. 26), βλ. σχετικά 
Ξυγγόπουλος, Μονή Προδρόµου παρά τας Σέρρας, 25- 26.

 Όπως στον Άγιο Κλήµεντα στην Αχρίδα (Millet & Frolow, Yougoslavie III, πιν. 11.1), στην Περίβλεπτο στο  Μυστρά 859

(Ασπρά- Βαρδαβάκη & Εµµανουήλ, Παντάνασσα, 144, εικ. 62).



κατά ζεύγη στάση όπως στις προγενέστερες παραστάσεις της Πεντηκοστής στον Όσιο Λουκά, στον 

Άγιο Μάρκο Βενετίας, στη Βλαχέρνα της Άρτας (µέσα 13ου αιώνα) . Αναγνωρίζονται ο Πέτρος 860

και ο Παύλος, που κατέχουν συνήθως τις σπουδαιότερες θέσεις στο µέσον της σύνθεσης, στην 

κορυφή καθενός από τους δύο οµίλους . Πίσω από τον Πέτρο παριστάνεται ο Ματθαίος µε τα 861

αρχικά ΜΑΤ εντός του φωτοστεφάνου, ακολουθεί ένας αταύτιστος απόστολος και ο επόµενος, µε 

τα άσπρα και ατίθασα µαλλιά και γένια είναι ο Ανδρέας. Από το δεξιό όµιλο αναγνωρίζουµε τον 

επικεφαλής της οµάδας Παύλο, από τα σκούρα µαλλιά το πλατύ µέτωπο και το αρχικό Π εντός του 

φωτοστεφάνου του, ο οποίος παρίσταται σταθερά στη σκηνή, αν και δεν αναφέρεται στο κείµενο 

των Πράξεων των αποστόλων . Ο νεαρός και αγένειος απόστολος κάτω δεξιά, µε τη βοστρυχωτή 862

κόµη, ταυτίζεται, πιθανώς, µε τον Ιωάννη. Ο Ιωάννης φαίνεται να κρατά ανοικτό κώδικα αφού 

είναι ευαγγελιστής, όπως κώδικα κρατά και ο Μάρκος, που εικονίζεται στο εικονογραφηµένο 

χειρόγραφο αρ. 61 µε τις Οµιλίες του Γρηγορίου της µονής Διονυσίου του Αγίου Όρους . Ο 863

νεαρός απόστολος κάτω αριστερά ταυτίζεται πιθανώς µε τον Θωµά αφού είναι νέος και αγένειος. 

Οι υπόλοιποι απόστολοι κρατούν ειλητάριο, στοιχείο που ερµηνεύεται από το γεγονός ότι µε την 

επιφοίτηση του Αγίου Πνεύµατος άλλαξε ο ρόλος τους και από µαθητές µετατράπηκαν σε 

διδασκάλους µε µαθητές τις προσωποποιήσεις των φυλών και των γλωσσών . 864

 Εντός του τόξου που διαµορφώνεται από την ηµικυκλική έδρα των µαθητών, ζωγραφίζονται 

οι φυλές και οι γλώσσες σύµφωνα µε το προφητικό “Καί πάντες οἱ λαοί, φυλαί καί γλῶσσαι αὐτῷ 

δουλεύσουσιν” . Η απεικόνισή τους προέρχεται από την εικονογραφική παράδοση του 9ου αιώνα 865

όπως αποτυπώνεται στον παρισινό κώδικα Par. Gr. 510  που αποτελεί την παλαιότερη εικαστική 866

απόδοση του τύπου, ενώ ένα από τα παλαιότερα παραδείγµατα αποτελεί επίσης η µικρογραφία του 

ευαγγελιστάριου της βιβλιοθήκης του Λένιγκραντ του 10ου αιώνα (Petropol. gr. 21) . Σε 867

υστεροβυζαντινές συνθέσεις, όπως σε εκείνη της µονής Τιµίου Προδρόµου Σερρών (1345- 
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 Αχειµάστου- Ποταµιάνου, Η Βλαχέρνα της Άρτας, 26- 27, εικ. 7, 77.860

 Ασπρά- Βαρδαβάκη & Εµµανουήλ, Παντάνασσα, εικ. 62.861

 Μουρίκη, Tα ψηφιδωτά της Νέας Μονής, 207.862

 Πελεκανίδης, Χρήστου, Μαυροπούλου- Τσιούµη & Καδάς, Θησαυροί Αγ. Όρους, Α΄, εικ. 108.863

 Μαντάς, Το εικονογραφικό πρόγραµµα του Ιερού Βήµατος, 207.864

 Δανιήλ, ζ΄: 13. Για το θέµα βλ. Μουρίκη, Tα ψηφιδωτά της Νέας Μονής, 207, όπου αναφέρονται τα σχετικά 865

παραδείγµατα. Οι προσωποποιήσεις των φυλών και των γλωσσών αντικαθίστανται επιλεκτικά από τον 12ο αιώνα και 
κατά κανόνα στη µεταβυζαντινή ζωγραφική, από την προσωποποίηση του Κόσµου, ο οποίος έχει τη µορφή γέρου 
βασιλιά και κρατά δώδεκα ειλητάρια, βλ. Αχειµάστου- Ποταµιάνου, Η µονή των Φιλανθρωπηνών, 95.

 Omont, Miniatures des plus anciens manuscrits, πιν. XLIV.866

 Weitzmann, Studies in manuscript illumination, 262, εικ. 262.867



1355) , το συνωστιζόµενο πλήθος είναι πολυµελές, σύµφωνα µε το χωρίο των Πράξεων των 868

Αποστόλων όπου γίνεται αναφορά σε δεκαέξι εθνότητες (2: 5- 11) . Αντίθετα, στην παράσταση 869

του Αγίου Γεωργίου τα εικονιζόµενα πρόσωπα είναι λιγοστά, µάλλον τέσσερα, µε δύο βασιλικές 

και δύο µελαµψές µορφές, όπως στον Άγιο Κλήµεντα στην Αχρίδα , ενώ, επίσης, τέσσερις µορφές 870

συνωστίζονται στην εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων στο Μυστρά  και στους Αγίους Αναργύρους 871

της Καστοριάς (1180 περίπου) . Στις εκκλησίες της κρητικής υπαίθρου το θέµα είναι σπάνιο και 872

απαντά τον 12ο αιώνα στον Χριστό στα Πλεµενιανά Σελίνου , όπου παριστάνονται δύο µόνο 873

µορφές. Οι φυλές και οι γλώσσες στην εξεταζόµενη παράσταση συντάσσονται µε τις αντίστοιχες 

µορφές στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας της Χαλέπας (µέσα 14ου αιώνα) (πιν. XXIV) . Όµοιος 874

στα δύο κρητικά µνηµεία είναι ο χωρισµός τους σε δύο οµάδες, µε µία ηµίγυµνη, ξυπόλυτη και 

µελαµψή µορφή στα δεξιά που φορεί χιτώνα και ιµάτιο και άλλες τρεις απέναντι της, µε εκείνη που 

βρίσκεται στο µέσον να κρατά κλαδί δέντρου, στοιχείο που αποτελεί ένδειξη της χρήσης κοινού 

προτύπου, αν και οι δύο µορφές στα αριστερά δεν µοιάζουν στις δύο κρητικές τοιχογραφίες. 

Σηµειώνουµε, ότι οι φυλές και οι γλώσσες αντικαθίστανται σποράδην από τον 12ο αιώνα και κατά 

κανόνα στη µεταβυζαντινή ζωγραφική από την απεικόνιση του Κόσµου, ο οποίος έχει τη µορφή 

γέρου βασιλιά και κρατά δώδεκα ειλητάρια . 875

 Ενδιαφέρον και σπάνιο στοιχείο στην υπό εξέταση παράσταση είναι o ξύλινος κιονίσκος 

του εδράνου ανάµεσα στους δύο κορυφαίους Πέτρο και Παύλο, ο οποίος παραλείπεται από τις 

γνωστές υστεροβυζαντινές παραστάσεις της Πεντηκοστής , απαντά, ωστόσο, σποραδικά στην 876

εικονογραφία της κρητικής υπαίθρου, ιδιαίτερα σε τοιχογραφίες που χρονολογούνται στο δεύτερο 

µισό του 14ου αιώνα. Ξύλινος κιονίσκος, µικρότερου ωστόσο µεγέθους, παριστάνεται στο κέντρο 

του ηµικυκλικού εδράνου στην εκκλησία της Παναγίας στο Καστέλι Πεδιάδος (µέσα 14ου 
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 Millet & Frolow, Yougoslavie III, πιν. 11.1.870
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στους Αγίους Θεοδώρους στην Καφιόνα στο Μυστρά, βλ. Δρανδάκης, Τοιχογραφίες Μέσα Μάνης, 89- 90, εικ. 19.

 Spatharakis, Mylopotamos, εικ. 159. Η εκκλησία χρονολογείται κατά τη γνώµη µου στα µέσα του 14ου αιώνα.874

 Δρανδάκης, Ο εις Αρτόν Ρεθύµνης, 142. Για την απεικόνιση του Κόσµου στη µεταβυζαντινή ζωγραφική βλ. 875

Αχειµάστου- Ποταµιάνου, Η µονή των Φιλανθρωπηνών, 95.

 Για συγκεντρωτικό κατάλογο των υστεροβυζαντινών παραστάσεων της Πεντηκοστής, βλ. Αχειµάστου- Ποταµιάνου, 876

Η µονή των Φιλανθρωπηνών, 159, υποσ. 799.



αιώνα) , του Αγίου Ιωάννη στην Κριτσά Μεραµπέλλου (1359/60) , στην Παναγία στο Μέρωνα 877 878

Αµαρίου (1380 περίπου) , στην Παναγία στα Ρούστικα Ρεθύµνης (1380- 1381) , στην Αγία 879 880

Τριάδα στο οµώνυµο χωριό του Ρεθύµνου , στον Άγιο Ιωάννη στο Κάτω Βαλσαµόνερο (τέλη 881

14ου αιώνα) , ίσως στον Άγιο Γεώργιο Αρτού (1401)  και στον ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου 882 883

στο Σκλαβεροχώρι (τέλος 14ου αιώνα) . Τέλος, τα κτίρια του βάθους θυµίζουν υπερώον όπου 884

άλλωστε συντελέστηκε το θαύµα της Πεντηκοστής  και µοιάζουν µε τα πλαϊνά οικοδοµήµατα στη 885

σκηνή της Ψηλάφησης του Θωµά από τον Άι- Γιαννάκη στον Μυστρά (γ΄ τέταρτο 14ου αιώνα) . 886

 Σύµφωνα µε τα παραπάνω η σύνθεση της Πεντηκοστής στον Άγιο Γεώργιο που παραπέµπει 

εικονογραφικά σε τύπους της µεσοβυζαντινής εποχής µε παλαιότερο γνωστό στον παρισινό κώδικα 

Par. gr. 510 (ηµικυκλική διάταξη µαθητών, Ετοιµασία Θρόνου, φυλές και γλώσσες), ιστορείται στη 

ζωγραφική της Κρήτης συνήθως σε ναούς του δεύτερου µισού του 14ου αιώνα. Σπάνιο στοιχείο 

στην παράσταση αποτελεί το εξαπτέρυγο σεραφείµ εντός της δόξης του Θρόνου της Ετοιµασίας 

που επανευρίσκεται στο Σκλαβεροχώρι. Επίσης ο ξύλινος κιονίσκος στο µέσον του εδράνου, αν και 

παραλείπεται από τα γνωστά υστεροβυζαντινά µνηµεία, απαντά σποραδικά στην εικονογραφία της 

Κρήτης. Τέλος, οι φυλές και οι γλώσσες απαντούν σποραδικά στην υστεροβυζαντινή ζωγραφική 

και σε αυτή της Κρήτης, καθώς στην Αγία Μαρίνα της Χαλέπας, όπου δύο από τις µορφές 

εικονίζονται σχεδόν ταυτόσηµες µε τις αντίστοιχες στην εκκλησία στους Αποστόλους, 

υποδηλώνοντας τη χρήση κοινού εικονογραφικού προτύπου.  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 Spatharakis, Dated Byzantine Wall Paintings of Crete, 135, εικ. 118.878

 Αδηµοσίευτη παράσταση. Προσωπική παρατήρηση.879
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Γ. ΜΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 

!
Γ.α. Π ρ ο φ ή τ ε ς 

Ολόσωµοι προφήτες: 

1. Ο προφήτης Μωυσής (εικ. 32) 

 Στο εσωρράχιο του ανατολικού ενισχυτικού τόξου στο νότιο τοίχο του κυρίως ναού 

παριστάνεται όρθια µετωπική µορφή ολόσωµου προφήτη. Πρόκειται για έναν ώριµο άνδρα, µε 

λεπτό πρόσωπο, έντονα χαρακτηριστικά και κοντή στρογγυλή γενειάδα. Στο κεφάλι έχει µίτρα µε 

διάδηµα στολισµένο µε µαργαριτάρια. Φορά ποδήρη χιτώνα µε φαρδιά µανίκια και επιµάνικα, 

κοντύτερο αρχιερατικό περιστήθιο κεντηµένο µε µαργαριτάρια και δεµένο στη µέση µε λευκή ζώνη 

και στολισµένο λευκό µανδύα. Κρατάει και µε τα δυο του χέρια τετράγωνο σκεύος πάνω στη οποίο 

αναγνωρίζεται χρυσή στάµνος.  

 Τα δηλωτικά αρχιερατικά άµφια και η κίδαρις στο κεφάλι επιτρέπουν την ταύτιση της  

εξεταζόµενης µορφής µε προφήτη, και πιο συγκεκριµένα µε τον Μωυσή  από τα χαρακτηριστικά 887

σύµβολα του, δηλαδή τη λεκάνη και τη στάµνο. O Μωυσής υπήρξε ο µεγαλύτερος ηγέτης και ο 

πρώτος νοµοθέτης, ο οποίος έσωσε πολλές φορές τους Ισραηλίτες από τους Αιγυπτίους και από 

τους άλλους εχθρούς, οδηγώντας τους στη γη της επαγγελίας. Αποτελούσε µαζί µε τον Δαβίδ και 

τον Σολοµώντα το πρότυπο των βυζαντινών αυτοκρατόρων .  888

 Στον Άγιο Γεώργιο η µορφή του Μωυσή ακολουθεί τον υστεροβυζαντινό εικονογραφικό 

τύπο που διαµορφώθηκε τον 13ο αιώνα, εποχή κατά την οποία προστέθηκε στην αγένεια νεανική 

µορφή των µεσοβυζαντινών χρόνων το κοντό γένι, τα έντονα χαρακτηριστικά και συχνά η 

αρχιερατική ενδυµασία, δηλαδή ο χιτώνας, το βραχύ ένδυµα µε τις χρυσές παρυφές και ο 

µανδύας , όπως σε πλήθος παλαιολόγειων συνθέσεων, ανάµεσά τους στην ψηφιδωτή παράσταση 889

στη µονή της Χώρας (1315/20) . Στην εξεταζόµενη σκηνή ο Μωυσής κρατά µε τα δυο του χέρια 890

τη χρυσή στάµνο η οποία συνδέεται µε το θαύµα της διατροφής των Ισραηλιτών στην έρηµο 

(Έξοδος XVI 13- 34) . Σύµφωνα µε την περικοπή της Παλαιάς Διαθήκης στη στάµνο συνέλεξε ο 891
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Ααρών το µάννα του ουρανού, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Μωυσή, στοιχείο το οποίο συχνά 

συνοδεύει τη µορφή του Μωυσή, όπως στον τρούλο της Περιβλέπτου στο Μυστρά , αλλά και σε 892

εκκλησίες της Κρήτης, ανάµεσά τους στον Άγιο Ιωάννη Αξού Μυλοποτάµου , στην εκκλησία του 893

Αγίου Ιωάννη Επισκοπής , στον Μιχαήλ Αρχάγγελο στο Μοναστηράκι Αµαρίου , στο ναό του 894 895

Αγίου Γεωργίου στον Αρτού Ρεθύµνης (1401) , της Παναγίας στο Μέρωνα Αµαρίου (1380 896

περίπου) , της Παναγίας και του Ιωάννη στο Γουργούθι Αµαρίου (1415) .  897 898

 Στην εξεταζόµενη σκηνή η στάµνος φέρει µετάλλιο µε τη µορφή της Θεοτόκου αφού 

θεωρείται προεικόνιση της Θεοµήτορος, όπως άλλωστε και η βάτος , χαρακτηριστικό σύµβολο 899

του προφήτη το οποίο απαντά στη µονή της Χώρας (1315/20)  και στον τρούλο της Περιβλέπτου 900

στο Μυστρά . Στην Κρήτη ο τύπος αυτός επανευρίσκεται στο παρεκκλήσιο του Αγίου Ανδρέα 901

(αρχές 14ου αιώνα) , στο ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στο Δισκούρι Μυλοποτάµου (1400 902

περίπου)  και σε εξίτηλη παράσταση στον ηµιερειπωµένο ναΐσκο της Αγίας Παρασκευής 903

Καντάνου . Στην εξεταζόµενη παράσταση ο Μωυσής κρατά µαζί µε τη στάµνο και λεκάνη, η 904

οποία περιορίζεται συνήθως σε τοιχογραφικές παραστάσεις του β΄ µισού του 14ου αιώνα όπως 

στον Άγιο Γεώργιο της Curtea de Arges (1377- 1383 περίπου)  και σε εκκλησίες των αρχών του 905

15ου αιώνα ,  όπως στην Αγία Τριάδα στη Manasija (1407/18) . Στάµνο µε λεκάνη κρατά επίσης 906 907
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 Ό.π., 218, 226.892

 Αλµπάνη, Αξό Μυλοποτάµου, 169.893

 Θεοχαροπούλου, Επισκοπή Πεδιάδος, 168.  Φωτογραφία αρχείο Μανόλη Μπορµπουδάκη.894

 Spatharakis & Essenberg, Amari, εικ. 460.895

 Δρανδάκη, Ο εις Αρτόν Ρεθύµνης, 103.896

 Αδηµοσίευτη παράσταση. Προσωπική παρατήρηση. Για την εκκλησία βλ. Μα. Μπορµπουδάκη, Μέρωνα Αµαρίου: 897

Νέα Στοιχεία (υπό δηµοσίευση).

 Spatharakis & Essenberg, Amari, εικ. 236.898

 Σηµειώνεται ότι η βάτος συνδέεται µε το όραµα του Μωυσή στο όρος Σινά, βλ. Παπαµαστοράκης, Διάκοσµος 899

τρούλου, 183.

 Underwood (επιµ.), The Kariye Djami I, 55.900

 Μουρίκη, Βιβλικαί προεικονίσεις, 218, 226.901

 Spatharakis, Rethymnon Province, 256, πιν. 7b.902

 Spatharakis, Mylopotamos, εικ. 236.903

 Εκκλησίες Καντάνου, 218, εικ. 336.904

 Για τη χρονολογία της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στο Curtea des Arges, βλ. Dumitrescu, Curtea des Arges, 3- 905

63.  Velmans, Korać & Suput, Rayonnement de Byzance, 299- 300.

 Άγιος Νικόλαος στη Jočanica, µονή της Resava (1407- 1418), Παντάνασσα του Μυστρά και στο ναό του Kalenic 906

(1418- 1427), βλ. σχετικά Ασπρά- Βαρδαβάκη & Εµµανουήλ, Παντάνασσα, 172.

 Παπαµαστοράκης, Διάκοσµος τρούλου, πιν. 143γ.907



ο Μωυσής στην αντίστοιχη παράσταση στον Χριστό στις Ποταµιές , που διαµορφώνεται στον 908

ίδιο εικονογραφικό τύπο µε την εξεταζόµενη µορφή. Η στενή τυπολογική σχέση των δύο προφητών 

που φτάνει σε λεπτοµέρειες όπως στην πανοµοιότυπη απόδοση των προσώπων µε τον κοινό 

φυσιογνωµικό τύπο, τα έντονα χαρακτηριστικά και τα κοντά µαλλιά, στα πανοµοιότυπα 

αρχιερατικά ενδύµατα, στην κίδαρι και στα χαρακτηριστικά σύµβολα µε την τετράγωνη λεκάνη και 

τη στάµνο, δεν αφήνει αµφιβολία για το κοινό πρότυπο.  

!
2. Αδιάγνωστη µορφή 

 Πάνω από τον προφήτη Μωυσή παριστάνεται αδιάγνωστη µορφή, από την οποία σώζονται 

µοναχά τα πόδια. Πιθανώς πρόκειται για κάποιο προφήτη, ο οποίος θα εικονίζονταν όρθιος και 

µετωπικός καθώς ο Μωυσής. 

!
3. O προφήτης Ααρών (εικ. 33) 

 Ακριβώς απέναντι από τον Μωυσή εικονίζεται όρθιος και µετωπικός, ολόσωµος ο προφήτης 

Ααρών, µε φθορές στο κάτω µέρος της τοιχογραφίας. Ο προφήτης παριστάνεται µε µακριά, γκρίζα 

µαλλιά που καταλήγουν σε βοστρύχους στους ώµους, µακριά λευκή βοστρυχωτή γενειάδα και 

µουστάκια και στο στραµµένο κατά τρία τέταρτα προς τα δεξιά κεφάλι, φέρει κίδαρις. Φορά 

αρχιερατικό στολή µε εσωτερικό κόκκινο µακρύ χιτώνα και ένα δεύτερο βραχύτερο λευκό χιτώνα 

(τον επενδυτή) µε κεντηµένα επιµάνικα και λευκή ζώνη στη µέση, κόκκινο αναδιπλούµενο µανδύα 

που καλύπτει τον αριστερό του ώµο και το χέρι µε το οποίο κρατά πυξίδα. Με το δεξί χέρι φέρει τη 

ράβδο.  

 Στο ναό του Αγίου Γεωργίου ο προφήτης Ααρών  αποτελεί ζεύγος µε τον Μωυσή και 909

τοποθετείται στο εσωρράχιο του ανατολικού ενισχυτικού τόξου, που αποτελεί το όριο µεταξύ του 

Ιερού και του κυρίως ναού. Η δηµιουργία του ζεύγους δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι δύο 

προφήτες ήταν αδέλφια και ηγέτες του λαού του Ισραήλ στο ταξίδι τους στη γη της επαγγελίας , ο 910

Μωυσής είναι ο εκφραστή της πολιτικής εξουσίας ως αρχηγός του Ισραήλ και ο Ααρών της 

θρησκευτικής ως ιερέας του . Σύµφωνα µε την παράδοση ο Ααρών πέθανε σε ηλικία 123 ετών και 911

Y131

 Ευµένιος,  Το έργον της επιτροπής περισυλλογής και προστασίας, πιν. ΚΑ. Ranoutsaki, Soteras Christos- Kirche, 908

115- 116, εικ. 5.

  Σχετικά µε τον Ααρών βλ. Engberg, Aaron and his sons, 279- 283. 909

 Underwood (επιµ.), The Kariye Djami I, 55.910

 Παπαµαστοράκης, Διάκοσµος τρούλου, 180.911



για το λόγο αυτό παρουσιάζεται πάντοτε ως γέροντας µε µακριά λευκή κόµη και γενειάδα . Ο 912

Ααρών µετείχε σε θαύµα που προεικόνιζε την Ενσάρκωση του Λόγου από την Παναγία. Στους 

Αποστόλους ο Ααρών φέρει τη ράβδο, χαρακτηριστικό εικονογραφικό σύµβολο του προφήτη, 

ιδιαίτερα στην υστεροβυζαντινή ζωγραφική, που συµβολίζει τη νίκη και τη δύναµη του Ισραήλ, 

όταν, δε, είναι βλαστήσασα θεωρείται ως προεικόνιση της Θεοτόκου  και συνδέεται στενά µε τη 913

Ρίζα του Ιεσσαί, όπως χαρακτηριστικά αποδίδεται στην ψηφιδωτή παράσταση του Ααρών στη µονή 

της Χώρας (1315/20) . Επιπλέον, στην εξεταζόµενη παράσταση ο προφήτης κρατά µε το 914

αριστερό του χέρι αρτοφόριο- πυξίδα, στοιχείο που απαντά στη µονή Δαφνιού, στο χειρόγραφο 

κώδικα του Κοσµά του Ιντικοπλεύστη στο Βατικανό (9ος αιώνας) , στην επιτοίχια παράσταση 915

στο δεύτερο τοιχογραφικό στρώµα στον Άγιο Στέφανο της Καστοριάς (τέλος 12ου- αρχές 13ου 

αιώνα) , αλλά και στην κωνσταντινοπολίτικη παράσταση της µονής Παµµακαρίστου . Στην 916 917

τελευταία ο Ααρών κρατά επιπροσθέτως θυµιατήρι, όπως συχνά στις υστεροβυζαντινές 

παραστάσεις του προφήτη, στοιχείο που συνάδει µε την ιερατική του ιδιότητα, καθώς τα 

λειτουργικά άµφια που φορά . Σηµειώνουµε, οτι η µορφή του γιου του Ααρών στη µονή 918

Παµµακαρίστου όπου εικονίζεται στο µέσον της τριάδας των προφητών, παρουσιάζει στενή 

φυσιογνωµική οµοιότητα µε τον προφήτη στους Αποστόλους και υποδεικνύει την προέλευση του 

εικονογραφικού τύπου της εξεταζόµενης παράστασης από το κωνσταντινοπολίτικο µοναστήρι.  

 Ο Ααρών στον Άγιο Γεώργιο συντάσσεται στα ουσιώδη σηµεία µε την αντίστοιχη µορφή 

στο ναό του Χριστού στις Ποταµιές Πεδιάδος , µε την οποία παριστάνεται ταυτόσηµη, 919

βεβαιώνοντας για την ύπαρξη κοινού εικονογραφικού προτύπου, στοιχείο που επισηµάναµε και για 

τη µορφή του Μωυσή. Αν και στην εκκλησία του Χριστού η τοιχογραφία παρουσιάζει σηµαντικές 

φθορές, διακρίνουµε την αντίστοιχη στροφή της κεφαλής του προφήτη προς τα δεξιά, τα ίδια 

φυσιογνωµικά χαρακτηριστικά, τα µακριά βοστρυχωτά µαλλιά και γένια, την κίδαρις στο κεφάλι, 

τα ιερατικά ενδύµατα, τη θυσανωτή ράβδο και το κιβωτίδιο που κρατά µε τον ίδιο τρόπο όπως στον 
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 Μουρίκη, Βιβλικαί προεικονίσεις, 218. Ασπρά- Βαρδαβάκη & Εµµανουήλ, Παντάνασσα, 172.912

 Παπαµαστοράκης, Διάκοσµος τρούλου, 193. Επίσης, Μουρίκη, Βιβλικαί προεικονίσεις, 218.913
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 Ασπρά- Βαρδαβάκη & Εµµανουήλ, Παντάνασσα, 173, υποσ.  39. 915

 Siomkos, Saint- Etienne, 146.916

 Belting, Mango & Mouriki, Pammakaristos, εικ. 109.917

 Ασπρά- Βαρδαβάκη & Εµµανουήλ, Παντάνασσα, 173.918

 Ranoutsaki, Soteras Christos- Kirche, 115- 116, εικ. 4.919



Άγιο Γεώργιο. Παρόµοια εικονίζεται ο Ααρών στο ναό του Αγίου Ιωάννη Επισκοπής . Δυστυχώς 920

δηµοσιευµένες απεικονίσεις του Ααρών σε µνηµειακά σύνολα της Κρήτης που θα βοηθούσαν σε 

περαιτέρω συσχετισµούς και επισηµάνσεις, δεν υπάρχουν. 

!
4. Αδιάγνωστη µορφή 

 Πάνω από τον προφήτη Ααρών εικονίζεται ολόσωµη µορφή στραµµένη κατά τρία τέταρτα 

προς τα δεξιά. Καθώς σώζεται µοναχά από τη µέση και κάτω είναι αδύνατο να ταυτιστεί. 

Υπολογίζουµε, ωστόσο, ότι πρόκειται για κάποιο προφήτη αφού στο εσωρράχιο του δυτικού τόξου 

σώζονται οι προφήτες Μωυσής και Ααρών. 

!
Προφήτες σε µετάλλια (εικ. 34, 35) 

 Στο εσωρράχιο του δυτικού τόξου του κυρίως ναού εικονίζονται σε µετάλλια οι µορφές 

δώδεκα προφητών σε προτοµή µε ειλητάρια στα χέρια και µε την αρχαία ενδυµασία, δηλαδή 

χιτώνα και ιµάτιο. Αναλυτικότερα, στο εσωρράχιο του δυτικού τόξου στο ν. τοίχο του κυρίως ναού 

παριστάνονται οι:                                        

 α. Ο προφήτης Δαβίδ (εικ. 35, 45): Στο πρώτο µετάλλιο από κάτω προς τα πάνω στο δυτικό 

εσωρράχιο του νότιου τοίχου αναγνωρίζεται σε στάση τριών τετάρτων ο προφήτης Δαβίδ (Ο 

ΠΡΟΦ(ΗΤΗ)C Δ[Α]ΒΗ[Δ]) . Στην εξίτηλη παράσταση ο Δαβίδ παριστάνεται σε πράσινο βάθος 921

νέος και αγένειος µε σγουρά πυκνά µαλλιά και στέµµα στο κεφάλι, παρόλο που στην Ερµηνεία  922

αναφέρεται ως γέρων στρογγυλογένης. Φορά ανοικτό καστανό ένδυµα, έχει κόκκινο φωτοστέφανο 

και κρατά στο αριστερό του χέρι κόκκινη πλάκα. Στην επιγραφή του ειληταρίου διαβάζουµε: 

ΕἾΔ(ον) | ΘΡόΝ(ον) ΜΈΓΑΝ | ΚΑῚ Τ(ὸν) ΚΑΘ[ή]|ΜΕΝ(ον) | ἈΠ’ Α’VΤ(ου) | (ΟV) ἈΠῸ ΠΡοCώ|

π(ου) Α’VΤ(ου) ἜΦηΓ(εν) ο | οὐ(ρα)νὸc Κ(αὶ) ἡ Γῆ| (Αποκάλυψη Ιωάννη, 20:11). Το χωρίο έχει ως 

εξής: Καὶ εἶδον θρόνον µέγαν λευκὸν καὶ τὸν καθήµενον ἐπ' αὐτοῦ, οὗ ἀπὸ τοῦ προσώπου ἔφυγεν ἡ γῆ 

καὶ ὁ οὐρανὸς καὶ τόπος οὐχ εὑρέθη αὐτοῖς. 

 β. Ο προφήτης Μαλαχίας (εικ. 35, 44): Στο δεύτερο µετάλλιο εικονίζεται ο Μαλαχίας , 923

όπως ρητά δηλώνει η συνοδευτική επιγραφή, Ο ΠΡΟΦΗ(ΤΗC) ΜΑΛΑΧΙΑΣ. Ο Μαλαχίας, ο 

οποίος σύµφωνα µε τον Ησύχιο εντάσσεται στους οικουµενικούς προφήτες, αποδίδεται νέος και 
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αγένειος, µε µακριά σγουρά µαλλιά  και διάδηµα στο κεφάλι, κόκκινο ένδυµα µαργαριτοποίκιλτο 924

στην παρυφή και πράσινο φωτοστέφανο. Στο ειλητάριο διαβάζουµε: ΙΔ(οὺ) . . . |ΡΑ Κ(VΡΊΟ)V ... |

ΤΑΙ ὡC ΚΛΙ|ΒΑΝΟC· K[ATA|ΦΛΈΞ]ΕΙ | Α’Vτ(ού)C· K(αι)... (Μαλαχίας, 3:19). Το χωρίο έχει 

επακριβώς ως εξής: Διότι ἰδοῦ ἡµέρα Κυρίου ἒρχεται καιοµένη ὡς κλίβανος καί φλέξει αὐτούς καί… 

Ο Μαλαχίας εντοπίζεται στην ψηφιδωτή διακόσµηση της µονής Δαφνίου, ενώ δεν συναντάται 

συχνά στους κύκλους των προφητών κατά τη διάρκεια του 14ου αιώνα . 925

 γ. Ο προφήτης Αγγαίος;: Ο προφήτης (Ο ΠΡΟΦΗΤΗC) που παριστάνεται στο τρίτο 

µετάλλιο (εικ. 35, 43) έχει µακριά κόµη, είναι µακρυγένης και µεγάλος στην ηλικία. Στην 

συνοδευτική επιγραφή αναγνωρίζουµε το γράµµα Α και Ο, ίσως λοιπόν ταυτίζεται µε τον Αγγαίο, 

στοιχείο που ενισχύεται από την περικοπή που διαβάζουµε στο ειλητάριό του: Ἐ|ΒώΕΙCA | Τ(ὸν) 

Ο’V(ΡΑ)ΝωΝ | Κ(αὶ) Τ(ὴν) ΓῊΝ Κ(αὶ) Τ(ὴν) | ΘΑΛΑCAN | K(αὶ) Τ(ὴν) ΞΗΡ(ὰν) | Κ(αὶ) ΚΑΤΑ|

(στ)ΡΕΨο ΘΡ(ό)[νους …] (Αγγαίος, 2: 21- 22). Το χωρίο έχει ως εξής: ἐγώ σείω τόν οὐρανόν καί 

τήν γῆν καί τήν θάλασσαν καί τήν ξηράν καί καταστρέψω θρόνους βασιλέων… Στον λόγο του Ελπίου 

διαβάζουµε για τον Αγγαίο ότι είναι γηραιός, στρογγυλογένειος, τριχάς, περιγραφή που  

ανταποκρίνεται στα φυσιογνωµικά του χαρακτηριστικά του εξεταζόµενου προφήτη  . 926

 δ. Αδιάγνωστος προφήτης (εικ. 35, 42): Ο τέταρτος προφήτης ιστορείται µε πλούσια, 

µακριά ως τους ώµους βοστρυχωτά µαλλιά και γένια και φορά απλό λευκό χιτώνα. Με το δεξί του 

χέρι κρατά γραφίδα και µε το αριστερό ειλητάριο µε επιγραφή όπου διαβάζουµε: ΦΩΝΉ V|ΜΕΡΆ 

Κ(υρίο)V | Κ(αὶ) ΠΙΚΡΑ | Κ(αὶ) CKΛΗΡΆ | ΤΕΤΑκΤΑΙ |ΔVΝΑΤΗ|. Το κείµενο αυτό αποτελεί το 

δεύτερο τµήµα από χωρίο του Σοφονία: ὃτι ἐγγύς ἡµέρα Κυρίου ἡ µεγάλη, ἐγγύς, καί ταχεῖα σφόδρα˙ 

φωνή ἡµέρας Κυρίου πικρά και σκληρά, τέτακται δυνατή…(Σοφονίας, 1: 14 - 15). 

 Το τµήµα αυτό αναγράφεται στο ειλητάριο του Σοφονία που εικονίζεται στον τρούλο της 

Παναγιάς Κεράς στην Κριτσά (τέλος 13ου αιώνα) , στοιχείο που ενδεχοµένως επιτρέπει την 927

ταύτιση της εξεταζόµενης µορφής µε τον προφήτη αυτόν. Ο Σοφονίας, ο οποίος σύµφωνα µε τον 

Ησύχιο προφήτευσε τη σωτηρία των εθνών , απεικονίζεται ήδη από τον 11ο αιώνα στον τρούλο 928

των ναών, όπως χαρακτηριστικά στην Παναγία των Χαλκέων, στην Πρωτόθρονη της Νάξου και 

Y134

 Ερµηνεία, 78, 262.924

 Σε τρούλους της παλαιολόγειας περιόδου απαντά στο ναό των Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης, στην Αγία Τριάδα 925

στη Manasija (1407/18), στον Άγιο Αχίλλειο στο Arilje, στη µονή Παµµακαρίστου στην Κωνσταντινούπολη, στη µονή 
Χελανδαρίου (1320/1) και στον Άγιο Γεώργιο Μαλέας, βλ. Παπαµαστοράκης, Διάκοσµος τρούλου, 241.

 Χατζηδάκης, Εκ των Ελπίου, 410.926

 Μπορµπουδάκης,, 1975, Β2, εικ. 261. Παπαµαστοράκης, Διάκοσµος τρούλου, 20, 236.927

 Παπαµαστοράκης, Διάκοσµος τρούλου, 20, 236, αριθ. 43.928



στη µονή Δαφνίου, ενώ από τα τέλη του 13ου αιώνα συµπεριλαµβάνεται στους περισσότερους 

κύκλους των προφητών . 929

 ε. Ο προφήτης Ναούµ (εικ. 35, 41): Ο πέµπτος προφήτης κλίνει την κεφαλή προς τα δεξιά 

ενώ παράλληλα κοιτάζει το θεατή µε έντονο διαπεραστικό βλέµµα και ευλογεί µε το δεξί του χέρι 

το οποίο προβάλλει µέσα από το κυανό του ιµάτιό. Ο προφήτης αυτός έχει λεπτά χαρακτηριστικά 

και στρογγυλό καστανό γένι και ταυτίζεται µε τον Ναούµ από τη συνοδευτική επιγραφή (Ο 

ΠΡΟΦΗ(ΤΗC) NA(ΟV)M) και από τα φυσιογνωµικά χαρακτηριστικά που παραδίδονται από τα 

σχετικά κείµενα . Στην επιγραφή του ειληταρίου διαβάζουµε: ΠΡΟ|ΠΡoCωπ(ΟV)/ Κ(VΡΙΟ)V. 930

Τ(ίς) VΠΟ|[CΤ]ΗCΕΤ(αι)| Κ(αί) Τ(ίς)|ἈΝΤι(στ)ΉCET(αι) E|Ν ΟΡΓή Θ[υµοῦ…]. Προέρχεται από 

χωρίο του Ναούµ, το οποίο έχει ως εξής: ἀπό προσώπου ὀργῆς αὐτοῦ τίς ὑποστήσεται; καὶ τίς 

ἀντιστήσεται ἐν ὀργῇ θυµοῦ αὐτοῦ;(Ναούµ, 1:6). Το χωρίο αυτό δεν υπάρχει στα ειλητάρια των 

προφητών στους µέχρι σήµερα δηµοσιευµένους ναούς.  

 Ο Ναούµ εµφανίζεται µετά τον 13ο αιώνα στους κύκλους των προφητών, ενώ σποραδική 

είναι η παρουσία του κατά τον 14ο αιώνα . Την εποχή των παλαιολόγων απεικονίζεται στην 931

Περίβλεπτο του Μυστρά (1360/70) , στην Περίβλεπτο της Αχρίδας (1295), στους Αγίους 932

Αποστόλους στη Θεσσαλονίκη (1312/15), στον Άγιο Νικόλαο στο Curtea des Arges (1377- 1383 

περίπου), στην Παναγία την Κρίνα στη Χίο, στην εκκλησία της Ανάληψης στη Ravanica (1376/7), 

στην Αγία Τριάδα στη Manasija (1407/18), στην Παναγία Χρυσελεούσα Στρωβόλου και στον Άγιο 

Γεώργιο Σόφιας . 933

 στ. Ο προφήτης Μιχαίας (εικ. 35, 40): Στο έκτο µετάλλιο βρίσκεται ο Μιχαίας ο οποίος 

αναγνωρίζεται από την επιγραφή που τον συνοδεύει ΜΙΧΑΙ(ΑC). Είναι νέος και αγένειος µε 

µακριά βοστρυχωτά µαλλιά, φωτοστέφανο στο χρώµα της ώχρας και κρατά µε τα δυό του χέρια 

µεγάλο ειλητάριο. Στο ειλητάριο που κρατά διαβάζουµε την περικοπή : ΚAΊ…|Ι. ἈΛωΓΕ|ΝΑῖC˙ 

ΚΑI ΠΆΝΤΕC| Οἱ ΠΟΙ(οῦ)|Ν ἈΝΟΜΙ/ἈΝ Κ (Μαλαχίας, 3: 19- 20). Το χωρίο έχει ως εξής: καί 

ἒσονται πάντες οἱ ἀλλογενεῖς καί πάντες οἱ ποιοῦντες ἂνοµα καλάµη… 

 Ο Μιχαίος, ο οποίος σύµφωνα µε τον Ευσέβιο Καισαρείας, τον Δωρόθεο και τον 

Θεοφύλακτο Αχρίδας προφήτευσε την παρουσία του Χριστού, παριστάνεται από τον 11ο αιώνα στο 
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 Ό.π., 236.929

 Περιγραφή του Ελπίου (Χατζηδάκη, Εκ των Ελπίου, 410). Στην Ερµηνεία (Ερµηνεία, 78), ο Ναούµ περιγράφεται ως 930

γέρων κοντογένης.

 Παπαµαστοράκης, Διάκοσµος τρούλου, 231.931

 Μουρίκη, Βιβλικαί προεικονίσεις, 237, 932

 Παπαµαστοράκης, Διάκοσµος τρούλου, 231.933



καθολικό της µονής Δαφνίου, και λίγο αργότερα στην Παναγία της Κρίνας στη Χίο (1197) και στο 

Θάρι της Ρόδου (1226- 1234) . Το κείµενο του ειληταρίου που κρατά ο Μιχαίας στο ναό του 934

Αγίου Γεωργίου είναι άγνωστο στις µέχρι σήµερα δηµοσιευµένες απεικονίσεις του προφήτη. 

!
Στο βόρειο τοίχου του ναού εικονίζονται οι εξής προφήτες από κάτω προς τα πάνω(εικ. 34): 

 ζ. Αδιάγνωστος προφήτης: Κακή είναι η κατάσταση διατήρησης του πρώτου από κάτω προς 

τα πάνω προφήτη στο βόρειο τοίχο. Είναι µάλλον νέος, αγένειος, µε µακριά σγουρά µαλλιά και 

πορτοκαλοκκόκινο φωτοστέφανο. Φορά πορτοκαλοκκόκινο χιτώνα και κόκκινο ιµάτιο. Το κείµενο 

του ειληταρίου του είναι εντελώς φθαρµένο. 

 η. Αδιάγνωστος προφήτης: Ο δεύτερος (εικ. 34, 39) κατά σειρά προφήτης του βόρειου 

τοίχου είναι µεγάλος σε ηλικία και µακρυγένης και φέρει φωτοστέφανο στο χρώµα της ώχρας. 

Κρατάει µε τα δύο χέρια το ειλητάριο, το κείµενο του οποίου είναι φθαρµένο. 

 θ. Ο προφήτης Ζαχαρίας (εικ. 34, 38): Ο τρίτος στη σειρά προφήτης στο δυτικό εσωρράχιο 

του βόρειου τοίχου ταυτίζεται µε τον προφήτη Ζαχαρία τον γιο του Βαραχίου, όπως δηλώνει η 

παρακείµενη επιγραφή O ΠΡΟΦΗΤ(ΗΣ) ΖΑΧΑΡΙΑC. Το ειλητάριο του είναι εντελώς σβησµένο. 

Εικονίζεται σε µετάλλιο ως τη µέση, σε στάση τριών τετάρτων προς τα αριστερά˙ είναι νέος, 

αγένειος, µε βοστρυχωτά µακριά µαλλιά ως τον αυχένα και γελαστός σύµφωνα µε το σχετικό 

κείµενο του Ελπίου . Φορά κίδαρι στο κεφάλι, κόκκινο χιτώνα µε ροδί ιµάτιο και πράσινο 935

φωτοστέφανο. Στο δεξί χέρι κρατάει γραφίδα προκειµένου να συγγράψει το ειλητάριο που κρατά 

µε το άλλο του χέρι. Επίσης στον αριστερό βραχίονα είναι ακουµπισµένο ένα αντικείµενο, αν και 

λόγω των εκτεταµένων φθορών δεν µπορούµε να διακρίνουµε περί τίνος πρόκειται. 

 ι. Αδιάγνωστος προφήτης. Ο τέταρτος προφήτης (εικ. 34, 37) που παριστάνεται στον βόρειο 

πλάγιο τοίχο είναι µεγάλος σε ηλικία και έχει µακριά άσπρα σγουρά µαλλιά, χιτώνα στο χρώµα της 

ώχρας και κόκκινο φωτοστέφανο. Η συνοδευτική επιγραφή έχει ολοκληρωτικά φθαρεί όµως 

σώζεται εκείνη του ειληταρίου όπου διαβάζουµε: ΤA|ΔΕ ΛΕΓΕΙ|Κ(VΡΙΟ)C ΕΓώ|ΔώCω| ΤΑVΤHN 

ΕΙC| ΑΦΑΝΙCM(ON) (Ιερεµίας, 19:8, 25:9). Από το κείµενο της επιγραφής ο προφήτης πιθανώς 

συνδέεται µε τον Ιερεµία. 

 ια. Αδιάγνωστος προφήτης: Ο πέµπτος προφήτης (εικ. 34, 36) στον βόρειο τοίχο είναι 

µεγάλος σε ηλικία και έχει µακριά σγουρά µαλλιά και σγουρά γένια, και κρατά µε τα δυο του χέρια 
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 Αχειµάστου- Ποταµιάνου, Θάρι, 74.934

 “νέος, καύκος, εὐειδής, µειδιών καί χαρωπόν ἒχων τό πρόσωπον, παρά µικρόν ἰσόκουρος” βλ. Χατζηδάκης, Εκ των 935

Ελπίου, 410. 



ειλητάριο, µε φθαρµένο κείµενο. Φορά πράσινο χιτώνα και κόκκινο ιµάτιο και φέρει φωτοστέφανο 

στο χρώµα της ώχρας. Δεν σώζεται συνοδευτική επιγραφή που να ταυτίζει τη µορφή του.  

 ιβ. Αδιάγνωστος προφήτης: Από τον έκτο προφήτη (εικ. 34) σώζεται µοναχά µέρος του 

σώµατος και του ειληταρίου. 

 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µπορούµε να διατυπώσουµε τις εξής επισηµάνσεις: οι προφήτες 

που εντάσσονται στον κύκλο της γενεαλογίας του Χριστού, αποτελούν θέµα που συνηθίζεται 

ιδιαίτερα στην παλαιολόγεια εικονογραφία, όπως χαρακτηριστικά στο Πρωτάτο, στους Αγίους 

Αποστόλους Θεσσαλονίκης, στη µονή της Χώρας . Οι µορφές των προφητών στον Άγιο Γεώργιο 936

παριστάνονται στην προβλεπόµενη θέση για τους καµαροσκέπαστους ναΐσκους της Κρήτης για 

αυτή την κατηγορία µορφών, δηλαδή στο εσωρράχιο του ενισχυτικού τόξου, ελλείψει τρούλου. 

Ωστόσο, οι προφήτες εικονίζονται συνήθως στο ανατολικό εσωρράχιο ενώ στο δυτικό ιστορούνται 

προτοµές άγιων µορφών, καθώς στο παρεκκλήσιο του Αγίου Ανδρέα στη µονή Οδηγήτριας (αρχές 

14ου αιώνα), στοιχείο που υποδεικνύει την πρόθεση του ζωγράφου για εκτεταµένη απεικόνιση των 

προφητών στις επιφάνειες του ναού. Ορισµένοι παρουσιάζουν φυσιογνωµική ταύτιση µεταξύ τους 

(εικ. 37, 39, 43) στοιχείο που αποτελεί ένδειξη της επανάληψης των ίδιων εικονογραφικών 

προτύπων. Είναι, επίσης, αξιοσηµείωτο ότι τα κείµενα στα ειλητάρια τους, τουλάχιστον αυτά που 

σώζονται, δεν αναγνωρίζονται στην πλειονότητά τους σε άλλα υστεροβυζαντινά µνηµεία, όσο 

τουλάχιστον µπορούµε να συµπεράνουµε από τα έως σήµερα γνωστά και δηµοσιευµένα 

παραδείγµατα. Σχετικές συγκρίσεις µε αντίστοιχες επιγραφές σε ειλητάρια προφητών που κοσµούν 

ναούς της Κρήτης δεν µπορούν να γίνουν, καθώς τα κείµενα των επιγραφών των ειληταρίων είναι 

στο µεγαλύτερο µέρος τους αδηµοσίευτα. 

!
Γ. β. Ά γ ι ο ι 

1. Ο άγιος Γεώργιος και ο κύκλος του 

 Ιδιαίτερα προσφιλής στην εικονογραφία της Κρήτης είναι ο άγιος Γεώργιος, καθώς 

θεωρείται ο δεύτερος µετά την Παναγία πιο δηµοφιλής άγιος στο νησί. Στον αφιερωµένο στον άγιο 

Γεώργιο ναό στους Αποστόλους η µορφή του τιµάται µε εντυπωσιακή σε µέγεθος τοιχογραφία (εικ. 

27) που κυριαρχεί σε ψηλή ζώνη στο νότιο πλάγιο τοίχο του ναού και συνοδεύεται από τους γονείς 

του Γεώργιο και Πολυχρονία (εικ. 27, 28). Η αφιέρωση του ναού στον Γεώργιο προβάλλεται, 

επίσης, µε την απεικόνιση δύο σκηνών του βίου του σε στενή ζώνη στο βόρειο σκέλος της καµάρας 

του κυρίως ναού, κάτω ακριβώς από τις σκηνές του Επιταφίου Θρήνου και του Ενταφιασµού. Από 
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τις σκηνές του συναξαρίου σώζεται µόνο το µαρτύριο του τροχού (εικ. 26), καθώς η µεταγενέστερη 

της τοιχογράφησης του ναού διάνοιξη του παραθύρου κατέστρεψε ολοσχερώς την δεύτερη 

παράσταση, αδιάγνωστη πλέον σε εµάς. Η πρακτική αυτή, της απεικόνισης δηλαδή των σκηνών 

του συναξαρίου του τιµώµενου αγίου σε συνεχή διακοσµητική ζώνη στη βάση της ηµικυλινδρικής 

καµάρας του ναού και κάτω από τις καθιερωµένες ευαγγελικές σκηνές, είναι τυπική στην 

εικονογραφική διάταξη των µονόχωρων καµαροσκέπαστων ναών της Κρήτης, µε εξαίρεση ναούς 

που αποτελούν καθολικά µοναστηριών . Έκπληξη προκαλεί ο ιδιαίτερα λιτός κύκλος του αγίου 937

στους Αποστόλους, που οφείλεται ενδεχοµένως στην έλλειψη διαθέσιµου διακοσµητικού χώρου, 

τον οποίο κατέλαβε ένας εκτεταµένος για το µέγεθος του ναού κύκλος των παθών και των 

γεγονότων που συνδέονται µε τον αναστάσιµο κύκλο. Στην κρητική ύπαιθρο εικονίζονται συνήθως 

περισσότερες σκηνές του συναξαρίου του αγίου, ενώ ο πλέον ανεπτυγµένος αφηγηµατικός κύκλος 

ιστορείται στο ναό του Αγίου Γεωργίου στα Χελιανά Μυλοποτάµου (1319), µε τις δεκαέξι σκηνές 

του βίου του να διατάσσονται σε δύο επάλληλες ζώνης στο νότιο και βόρειο σκέλος της καµάρας 

.   938

!
1.α. Ο άγιος Γεώργιος έφιππος (πιν. XII, εικ. 27, 53)  

 Σε πιο µεγάλη κλίµακα σε σχέση µε τις παρακείµενες µορφές των ολόσωµων αγίων 

κυριαρχεί στο κέντρο της κάτω ζώνης του νότιου τοίχου παράσταση µε τον έφιππο άγιο Γεώργιο, 

όπως δηλώνει η συνοδευτική επιγραφή (Ο ΑΓΙΟC) ΓΕΩΡΓΙΟ(C). Σώζεται δίπλα στον άγιο 

Αντώνιο σε καλή κατάσταση διατήρησης µε λιγοστές φθορές κατά τόπους. Ο φωτοστεφανωµένος 

άγιος είναι νεαρός αγένιος, µε κοντή στον αυχένα και βοστρυχωτή κόµη. Είναι ντυµένος µε 

στρατιωτική στολή, που αποτελείται από σκούρο κυανό µακρύ χειριδωτό χιτώνα εσωτερικά, µέρος 

του οποίου προβάλλει κάτω από καστανό φολιδωτό θώρακα µε πτερύγια στις απολήξεις, πράσινη 

ζώνη στο στήθος και καστανή στη µέση απ’ όπου περνά πράσινο σπαθί, κόκκινο µανδύα που 
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 Στις εκκλησίες που αποτελούν καθολικά µοναστηριών οι σκηνές του συναξαρίου του τιµώµενου αγίου 937

καταλαµβάνουν την καµάρα του κυρίως ναού. Η ιδιοµορφία αυτή έχει τα παράλληλα της στο αρχικό κλίτος της 
Παναγίας στη γνωστή µονή Βαλσαµονέρου, στην Παναγία Κερά Βόρων Καινουργίου και στην Παναγιά στα Ρούστικα 
Ρεθύµνης (Μπορµπουδάκης, Η βυζαντινή τέχνη ως την πρώιµη Βενετοκρατία, 51-53, 90). Ακόµα, στο εκκλησάκι του 
Αγίου Γεωργίου στα Χελιανά (Δοξαρού) Μυλοποτάµου (1319) την καµάρα που καλύπτει τον κυρίως ναό 
καταλαµβάνουν οι δεκαέξι παραστάσεις από το βίο του Αγίου Γεωργίου, ενώ από τον ευαγγελικό κύκλο µόνο η 
Σταύρωση εικονίζεται στο τύµπανο του δυτικού τοίχου, πάνω από την είσοδο (Μπορµπουδάκης, Μεσαιωνικά Μνηµεία 
Κρήτης 1968, 442- 443. Μπορµπουδάκης, Αποκατάστασις δύο ναΐσκων, 544- 545). Επίσης, στον ναό του Αγίου 
Γεωργίου στον Καλαµά Μυλοποτάµου (αρχές 13ου αιώνα), οι σκηνές του συναξαρίου του τιµώµενου αγίου 
διευθετούνται σε διακοσµητική ζώνη που εκτείνεται σε όλο το πλάτος του δυτικού τοίχου του νάρθηκα 
(Μπορµπουδάκης, Ναός στον Καλαµά Μυλοποτάµου, 106, εικ. 18). Ακόµη, στο ναό της Παναγίας στο Μέρωνα, δύο 
παραστάσεις από το µαρτύριο του αγίου Γεωργίου σώζονται στον δυτικό τοίχο του βόρειου κλίτους του ναού πάνω από 
τη σκηνή της Κοίµησης της Θεοτόκου (Μα. Μπορµπουδάκη, Μέρωνα Αµαρίου: Νέα στοιχεία, (υπό δηµοσίευση).

 Μπορµπουδάκης, Μεσαιωνικά Μνηµεία Κρήτης 1968, 442- 443. Μπορµπουδάκης, Αποκατάστασις δύο ναΐσκων, 938

544- 545, όπου αναφέρονται όλες οι σκηνές από το συναξάριο του τιµώµενου αγίου.



πορπώνεται στο λαιµό και ανεµίζει πίσω από το σώµα ως αναπετάριν και καστανοκόκκινες 

δροµίδες στο τεντωµένο του πόδι. Ο Γεώργιος έχει υψωµένο το δεξί χέρι έως την κεφαλή του, ενώ 

µε το αριστερό κρατά τα γκέµια του αλόγου και φέρει κόκκινη τριγωνική ασπίδα µε διακόσµηση 

µεγάλου σταυρού στο χρώµα της ώχρας και µαργαριτοποίκιλτη ταινία περιµετρικά. Το άλογο του 

αγίου, γκρι ανοικτού χρώµατος µε κόκκινη ιπποσκευή, καλπάζει µε κατεύθυνση προς τα αριστερά 

σηκώνοντας ταυτόχρονα τα δύο µπροστινά του πόδια πάνω από µεγάλους συνεχόµενους και 

εφαπτόµενους οµόκεντρους κύκλους, που µοιάζουν µε σχηµατοποιηµένα κύµατα. Νεαρός σε µικρή 

κλίµακα διακρίνεται καθιστός στα καπούλια του αλόγου. Φορά καστανό ρούχο και κρατά µε το 

δεξί του χέρι κύλικα, ενώ το αριστερό έχει καταστραφεί. Στην πάνω αριστερή γωνία το χέρι του 

Θεού που ευλογεί, προβάλλει µέσα από τεταρτοσφαίριο του ουρανού µε ακτίνες, σε κυανό χρώµα. 

Στο βάθος της παράστασης, διακρίνονται στα δεξιά κάτω από το κόκκινο αναπετάριν του αγίου δύο 

χαράγµατα: η χρονολογία 1494 και η εγχάρακτη επιγραφή Ο ΑΓ(ΙΟΣ) ΓΕΩΡΓ(ΙΟΣ). 

 Από τα έως σήµερα γνωστά παραδείγµατα ο έφιππος και δρακοντοκτόνος άγιος Γεώργιος 

αποδίδεται συχνά στην εικονογραφία της Κρήτης κυρίως τον 14ο και 15ο αιώνα , µε τη µορφή 939

του να ιστορείται συνήθως χαµηλά στο νότιο τοίχο. Στην εξεταζόµενη παράσταση του έφιππου 

αγίου Γεωργίου  ενδιαφέρουσα είναι η απεικόνιση µικρού παιδιού µε κύπελλο στο δεξί του χέρι, 940

καθισµένου στα οπίσθια του αλόγου. Το στοιχείο αυτό συνδέει την παράστασή µας µε σχετική 

παραλλαγή του συναξαρίου, σύµφωνα µε την οποία ο άγιος διέσωσε από την αιχµαλωσία µικρό 

παιδί από τη Μυτιλήνη , το οποίο είχε απαχθεί από Σαρακηνούς Άραβες πειρατές της Κρήτης 941

κατά τη διάρκεια εορταστικής πανήγυρης του αγίου Γεωργίου. Ένα χρόνο αργότερα η µητέρα του 

προσευχήθηκε στον άγιο και αυτός διέσωσε από την αιχµαλωσία το µικρό παιδί και το επανέφερε 
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 Καλοκύρης, Αι βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Κρήτης, 120, υποσηµ. 3. Θεοχαροπούλου, Τοιχογραφίες στον Πύργο 939

Μονοφατσίου, 279- 280, σηµ. 43, όπου συγκεντρωµένα τα σχετικά παραδείγµατα στην Κρήτη.

 Για την εικονογραφία του αγίου, βλ. LCI 6, στηλ. 365- 373 (E. Lucchesi- Palli). ODB 2 (1991), 834- 835. Walter, 940

Warrior Saints, 109- 144. Σχετικά µε το βίο του αγίου Γεωργίου και τα σχετικά κείµενα βλ. Delehaye, Les Légendes 
Grecques des Saints Militaires, 45- 76. Walter, The Origins of the Cult of Saint George.

 Υπάρχουν τρεις παραλλαγές του επεισοδίου της διάσωσης του νεαρού αιχµαλώτου από τον άγιο Γεώργιο που 941

αποδίδονται στα κείµενα του συναξαρίου τα οποία έχουν εκδοθεί από τον Aufhauser, Miracula Sancti Georgii, 13- 18, 
18- 42, 100- 103. Aufhauser, Das Drachenwunder des heiligen Georg, 4- 6.  Τα κείµενα αυτά έχουν ερµηνευτεί από τον 
J. Mysliveć, Saint George dans l’ art chrétien oriental, ByzSl V (1933- 34), 337- 341, 374. Η παραλλαγή που αναφέρεται 
στο νεαρό από τη Μυτιλήνη (Aufhauser, Miracula Sancti Georgii, 100- 103) σώζεται σε χειρόγραφο του cod. Vatic. gr. 
1190 το οποίο χρονολογείται στα 1542, αν και ο A. J. Festugière θεωρεί ότι ανάγεται στην περίοδο της 
αραβοκρατούµενης Κρήτης, βλ. Festugière, Saint Thècle, Saints Côme et Damien, Saints Cyr et Jean, Saint Georges, 
267, 313- 315. Σύµφωνα µε µια δεύτερη παραλλαγή του επεισοδίου, ο νεαρός καταγόταν από την Παφλαγονία και ήταν 
γιος του στρατηγού Λεόντιου και της Θεοφανούς. Αιχµαλωτίστηκε στον πόλεµο από τους Βουλγάρους ή τους 
Ούγγρους ή τους Σκύθες ή τους Τούρκους -ανάλογα µε την παραλλαγή του χειρογράφου- και απελευθερώθηκε στη 
συνέχεια από τους Σαρακηνούς, οι οποίοι του ανέθεσαν το ρόλο του “θερµοδότη”. Ο νεαρός προσευχήθηκε στον άγιο 
Γεώργιο και εκείνος τον απελευθέρωσε στη γιορτή του, όταν σέρβιρε νερό στον αφέντη του. Η παραλλαγή αυτή 
εντοπίζεται για πρώτη φορά στο χειρόγραφο Cod. Mosquensis Bibl. Syn. 381, του έτους 1031, βλ. σχετικά Aufhauser, 
Miracula Sancti Georgii, 18- 42. Σύµφωνα µε µια τρίτη παραλλαγή ο νεαρός αιχµαλωτίστηκε στην Παφλαγονία από 
Αγαρηνούς (ό.π., 13- 18).  



στους γονείς του. Τη στιγµή της απελευθέρωσής του ο νεαρός κρατούσε κύλικα µε κρασί για να την 

προσφέρει στον διοικητή των πειρατών, στον αµηρά της Κρήτης, στοιχείο που αποδίδεται στην 

εξεταζόµενη σκηνή. Πιθανότατα ο νεαρός κρατούσε κανάτι στο αριστερό κατεστραµµένο χέρι, 

καθώς στην παράσταση στον Άγιο Γεώργιο στα Πλεµενιανά Σελίνου (1409- 1410) . 942

 Η µεταφορά του νεαρού αιχµαλώτου είναι ευρύτερα γνωστή στη µνηµειακή ζωγραφική και 

στις εικόνες από τον 12ο- 13ο αιώνα. Σύµφωνα µε την T. Velmans  η πρώτη απεικόνιση του 943

επεισοδίου της διάσωσης του νεαρού Γεωργίου εντοπίζεται σε ιδιαίτερα αφηγηµατική µορφή στην 

εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Ikvi στο Καρτλί της Γεωργίας (τέλος 11ου αιώνα), όπου το θαύµα 

της διάσωσης του νεαρού αιχµαλώτου που κάθεται στα οπίσθια του αλόγου συµπληρώνεται και 

από άλλες, σχετικές µε την αφήγηση σκηνές. Παράλληλα, τον 12ο αιώνα στην εκκλησία της Αγίας 

Ειρήνης στο Zemo- Arzevi απαντά µια λακωνικότερο µορφή του επεισοδίου που περιορίζεται στο 

σύµπλεγµα του έφιππου αγίου µε το νεαρό αιχµάλωτο . Ο τύπος αυτός απαντά ενίοτε σε έργα της 944

σταυροφορικής ανατολικής τόσο στη µνηµειακή ζωγραφική όσο και σε εικόνες˙ ο άγιος Γεώργιος 

µε τον οινοχόο στα καπούλια του αλόγου εικονίζεται συνήθως µε το άλογο σε παρέλαση, όπως σε 

έργα της Κύπρου, της Ρόδου και των Κυκλάδων  ή σπανιότερα ανασηκωµένο στα πίσω του 945

πόδια, όπως σε τοιχογραφίες της Κρήτης (Άγιος Γεώργιος στα Πλεµενιανά Σελίνου)  και σε έργα 946

της κρητικής σχολής , όπου ο άγιος έχει τη στάση του δρακοντοκτόνου. Το επεισόδιο υιοθετείται 947

ακόµα σε ναούς της βενετοκρατούµενης Κρήτης, µε παλαιότερη γνωστή την απεικόνιση στο ναό 
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 Λασσιθιωτάκης, Εκκλησίες Δυτικής Κρήτης (1970), 207, εικ. 294.942

 Velmans, Une image rare de saint cavalier à Chypre, 235, εικ. 2.943

 Τον 12ο αιώνα στην εκκλησία της Αγίας Ειρήνης στο Zemo- Arzevi και τον 13ο αιώνα στο ναό του Αγίου Γεωργίου 944

στο Ozaani απαντά µία απλοποιηµένη µορφή του επεισοδίου, που περιορίζεται στο σύµπλεγµα του έφιππου αγίου µε 
τον νεαρό αιχµάλωτο. Velmans, Une image rare de saint cavalier à Chypre, 236, εικ. 6- 7.

 Ν. Χατζηδάκη, Κρητική εικόνα του αγίου Γεωργίου καβαλλάρη σε παρέλαση, 9- 23. Ν. Chatzidakis, Saint George 945

on horseback in “Parade”, 61- 65.

 Λασσιθιωτάκης, Εκκλησίες της Δυτικής Κρήτης (1970), 207, εικ. 294. Borboudakis, Gallas & Wessel, 946

Byzantinisches Kreta, 218- 219, εικ. 168.

 Βοκοτόπουλος, Κυπριακές εικόνες στην Αµοργό, 227- 228, όπου και τα σχετικά παραδείγµατα. 947

 Λασσιθιωτάκης, Εκκλησίες της Δυτικής Κρήτης (1970), 152, 154.948



του Αγίου Γεωργίου στη Σκλαβοπούλα Σελίνου (1290- 91) , ενώ στον 14ο αιώνα και στον 15ο 948

χρονολογούνται οι υπόλοιπες παραστάσεις .   949

 Η απεικόνιση των επάλληλων και εφαπτόµενων κύκλων στο κάτω µέρος της παράστασης 

που παραπέµπουν στο υδάτινο στοιχείο, συνδέουν το επεισόδιο µε ένα σπανιότερο τύπο, σύµφωνα 

µε τον οποίο ο ελευθερωτής άγιος Γεώργιος διασχίζει θάλασσα έχοντας τον νεαρό αιχµάλωτο στα 

καπούλια του αλόγου. Ο τύπος αυτός είναι γνωστός στη βιβλιογραφία ως άγιος Γεώργιος ο 

“θαλασσοπεράτης”, ορολογία που διατυπώθηκε από τον Γεώργιο Δηµητροκάλλη . Σύµφωνα µε 950

τους µελετητές ο τύπος απαντά σε κυπριακές εικόνες, όπως σε εικόνα του 13ου µε τον έφιππο άγιο 

Γεώργιο τον “Καππαδόκη” από την εκκλησία της Αγίας Μαρίνας της Φιλούσας τώρα στο 

Μητροπολιτικό Μουσείο της Πάφου , επίσης σε εικόνα µε τον άγιο Γεώργιο τον Περβολιάτη στο 951

ίδιο Μουσείο (16ος αιώνας) , αλλά και σε µεταβυζαντινές τοιχογραφίες του 15ου και 16ου αιώνα 952

που σώζονται στην Κύπρο και στη Ρόδο . Αρκετά πρώιµη είναι ακόµη µία σταυροφορική εικόνα 953

του 13ου αιώνα στη µονή του Σινά , µε το υδάτινο στοιχείο να δηλώνεται εµφατικά στο κάτω 954

µέρος της παράστασης, πιο υπαινικτικά, ωστόσο, σε εικόνα του Βρετανικού Μουσείου της ίδιας 

εποχής . Σηµειώνεται ότι ο τύπος του “Θαλασσοπεράτη” εντοπίζεται στα τέλη του 12ου ή στις 955
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 Αναλυτικότερα, ο νεαρός αιχµάλωτος στα καπούλια του αλόγου του αγίου Γεωργίου εντοπίζεται στον Άγιο Γεώργιο 949

στο Βαθειακό Αµαρίου, στη Σκαλωτή Σφακιών και στο Νήσπιτα Ρεθύµνου (Καλοκύρης, Κριτσά, 248, υποσ. 154), στο 
ναό της Αγίας Παρασκευής έξω από το Μέρωνα Αµαρίου (Spatharakis & Essenberg, Amari, εικ. 453), του Αρχαγγέλου 
Μιχαήλ στη Σαρακήνα Χανίων (1348/9) (Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantiniches Kreta, εικ. 159, 
Λασσιθιωτάκης, Εκκλησίες της Δυτικής Κρήτης (1970), 145), της Θεοτόκου στη Σπηλιά Κισάµου (14ος αιώνας) 
(Καλοκύρης, Αι βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Κρήτης, 121), στον Άγιο Γεώργιο τον Σφακιώτη στο Διαβαϊδέ Πεδιάδος 
(Χατζηδάκης, Τοιχογραφίες στην Κρήτη, 67), στον Άγιο Αθανάσιο στο Κεφάλι Κισάµου (1393) (Λασσιθιωτάκης, 
Εκκλησίες της Δυτικής Κρήτης (1969), 218, εικ. 74), αλλά και στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στα Πλεµενιανά 
Σελίνου (1409- 1410) (Λασσιθιωτάκης, Εκκλησίες της Δυτικής Κρήτης (1970), 207, εικ. 294. Borboudakis, Gallas & 
Wessel, Byzantinisches Kreta, 218- 219, εικ. 168), στο ναό της Παναγίας στους Λάκκους (Καράνου) Κυδωνίας 
(Λασσιθιωτάκης, Εκκλησίες Δυτικής Κρήτης (1969), 463, εικ. 109) της Αγίας Άννας στο Ανισαράκι Καντάνου (1352) 
(Καλοκύρης, Αι βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Κρήτης, 108, πιν. LXX. Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantinisches 
Kreta, 221. Εκκλησίες Καντάνου, 57) και της Παναγίας στο Θρόνο Αµαρίου (Spatharakis & Essenberg, Amari, εικ. 
571). Ο τύπος εµφανίζεται σε εικόνες κρητικής τέχνης, όπως σε εικόνα των µέσων του 15ου αιώνα στο Ιστορικό 
Μουσείο της Μόσχα (Εικόνες κρητικής τέχνης, 399, αρ. 37 (λήµµα Kyzlasova) ή σε εικόνα του 1500 στην Κέρκυρα 
(Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κέρκυρας, 22- 24, εικ. 12. Για περισσότερα παραδείγµατα βλ. Βοκοτόπουλος, Κυπριακές 
εικόνες στην Αµοργό, 227- 228. 

 G. Dimitrokallis, “Saint Georges passant sur la mer, ΔΧΑΕ ΚΣΤ΄(2005), 367- 372. Ο Δηµητροκάλλης υποστηρίζει 950

ότι στην Κρήτη ο άγιος προσωνυµείται “θαλασσοπεράτης” , αν και δεν δίνει παραδείγµατα µε σχετικές επιγραφές σε 
µνηµεία. 

 Παπαγεωργίου, Εικόνες της Κύπρου, 77, 79, αρ. 53.951

 Ό.π., 143, 147, αρ. 98.952

 Dimitrokallis, Saint Georges passant sur la mer, 368- 371. Στα παραδείγµατα του Δηµητροκάλλη προστίθεται η 953

παράσταση από το δεύτερο τοιχογραφικό στρώµα του ναού της Αγίας Αικατερίνης στην πόλη της Ρόδου (τελευταίο 
τέταρτο 14ου αιώνα), βλ. Αρχοντόπουλος, Ο ναός της Αγίας Αικατερίνης στην πόλη της Ρόδου, 138- 140.

 Cormack & Mihalarias, A crusader painting of St George, 137, εικ. 8.954

 Ό.π., 137, εικ. 2. Byzantium: Treasures of Byzantine Art and Culture, 176- 177, no 191. The Glory of Byzantium, 955

395, αρ. 261. 



αρχές του 13ου αιώνα στη µνηµειακή ζωγραφική της Συρίας, στο ναό του Αγίου Μωυσή του 

Αιθίοπος στο Mara Musa al- Habashi κοντά στο Nebek  και σε παρεκκλήσιο στο Crac des 956

Chevaliers . Έχει υποστηριχθεί ότι ο άγιος έφερε µαζί του το νεαρό αιχµάλωτο, αν και αυτός δεν 957

σώζεται στις προαναφερόµενες παραστάσεις.  

 Στη ζωγραφική της Κρήτης ο τύπος επανευρίσκεται µοναχά σε εντυπωσιακή στο µέγεθος 

παράσταση του έφιππου αγίου Γεωργίου σε πλησιόχωρο των Αποστόλων ναό στον Άγιο Γεώργιο 

τον Σφακιώτη στο Διαβαϊδέ Πεδιάδος (πιθανώς α΄ µισό του 14ου αιώνα) , όπως µπορούµε να 958

συµπεράνουµε από τα εως σήµερα γνωστά και δηµοσιευµένα παραδείγµατα. Εκεί ο άγιος Γεώργιος 

παριστάνεται καβαλάρης δίπλα στον έφιππο άγιο Δηµήτριο να διασχίζουν µαζί τα κύµατα της 

θάλασσας, όπου εικονίζονται ψάρια και χταπόδια (πιν. XXIII). Ο άγιος στο Διαβαϊδέ εικονίζεται 

“σε παρέλαση” και φέρει στα καπούλια του αλόγου τον νεαρό αιχµάλωτο µε την κύλικα και τον 

αµφορέα στα χέρια του, καθώς στην εικόνα της Κύπρου, του Βρετανικού Μουσείου και του Σινά, 

σε αντίθεση µε την παράσταση στους Αποστόλους, όπου διαφοροποιείται η στάση του αλόγου και 

του έφιππου αγίου. Η απεικόνιση του Γεωργίου στην εξεταζόµενη σκηνή µε το δεξί χέρι υψωµένο 

σαν να κρατά δόρυ, παραπέµπει στη στάση του έφιππου δρακοντοκτόνου αγίου. Το δόρυ και ο 

δράκοντας παραλείπονται και στη θέση του δεύτερου έχουν αποτυπωθεί τα κύµατα της θάλασσας. 

Η απόδοση του Γεωργίου “θαλασσοπεράτη” σε στάση “δρακοντοκτόνου”, είναι άγνωστη στη 

βυζαντινή ζωγραφική. Στα γνωστά παραδείγµατα του “θαλασσοπεράτη” ο άγιος εικονίζεται 

µετωπικός µε το δεξί χέρι χαµηλά να κρατά δόρυ και να αγκαλιάζει προστατευτικά το νεαρό 

σκλάβο, ενώ το άλογο βρίσκεται, συνήθως, σε παρέλαση, όπως στην εικόνα του έφιππου αγίου 

Γεωργίου του Καππαδόκη στην Κύπρο (13ος αιώνας)  και στην παράσταση στο Διαβαϊδέ . 959 960

Είναι ενδιαφέρον ότι στην εξεταζόµενη σκηνή το άλογο εµφανίζει ένα συµφυρµό εικονογραφικών 

τύπων, καθώς τα πίσω του πόδια είναι σε κίνηση όπως στις παραστάσεις που το άλογο είναι σε 

“παρέλαση”, ενώ παράλληλα σηκώνει τα µπροστινά όπως στην δρακοντοκτονία, για παράδειγµα 
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 Cruiksbank Dodd, The Monastery of Mara Musa al- Habashi, 86- 87, εικ. 29. Velmans, Observations sur quelques 956

peintures murales en Syrie et Palestine, 134- 135, εικ. 12.

 Folda, Crusader Frescoes at Crac des Chevaliers, 194, αρ. 63α, εικ. 22.957

 Χατζηδάκης, Τοιχογραφίες στην Κρήτη, 67. Dimitrokallis, Saint Georges passant sur la mer, 369. Από τα έως 958

σήµερα γνωστά και δηµοσιευµένα παραδείγµατα δεν είναι γνωστό εάν ο τύπος επανεµφανίζεται στην Κρήτη, αν και η 
προσωνυµία “θαλασσοπεράτης” θεωρείται ότι προέρχεται από τη µεγαλόνησο (ό.π., 371). Είναι, ωστόσο, πιθανό ότι ο 
τύπος υιοθετείται επίσης στην εξίτηλη παράσταση του αγίου Γεωργίου στο ναό της Παναγίας στο Σαµπά Πεδιάδος 
(Αδηµοσίευτη παράσταση. Προσωπική παρατήρηση).

 Παπαγεωργίου, Εικόνες της Κύπρου, 77, 79, αριθ. 53. Dimitrokallis, Saint Georges passant sur la mer, εικ. 1.959

 Προσωπική παρατήρηση.960



στο ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στα Καβαλαριανά της Κρήτης (1327/8) , έργο του Παγωµένου, 961

λεπτοµέρεια άγνωστη στις απεικονίσεις του “θαλασσοπεράτη”. Εποµένως, ο ζωγράφος µας 

απέδωσε το νέο στοιχείο των κυµάτων και το συνέδεσε µε τη στάση του δρακοντοκτόνου αγίου, 

που ήταν οικείος την εποχή αυτή. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι η δρακοντοκτονία ήταν ιδιαίτερα 

δηµοφιλής στη µνηµειακή ζωγραφική , ήδη από τον 13ο αιώνα, καθώς παίρνει τη θέση της 962

εικόνισης του στρατιωτικού αγίου ως όρθιας µεµονωµένης µορφής. 

 Η παράστασή µας παρουσιάζει και άλλες ενδιαφέρουσες λεπτοµέρειες που τη σχετίζουν µε 

το σταυροφορικό περιβάλλον της ανατολής  , στο οποίο και αποδίδονται και οι εικόνες του 963

Βρετανικού Μουσείου και του Σινά. Ξεχωρίζει ο κόκκινος µανδύας του αγίου που ανεµίζει ως 

αναπετάριν δηµιουργώντας ένα ενδιαφέρον διακοσµητικό σχήµα πίσω από το κεφάλι του Γεωργίου 

που µοιάζει σαν κοχύλι . Το στοιχείο αυτό υιοθετείται σε παραστάσεις του 13ου αιώνα στη Συρία 964

και το Λίβανο , αλλά και σε σταυροφορική εικόνα της ίδιας εποχής από τη µονή της Παναγίας 965

Χοζοβιωτίσσης στην Αµοργό, πιθανώς κυπριακού εργαστηρίου, όπου εικονίζεται έφιππος ο 

Γεώργιος να φέρει στα καπούλια του αλόγου το νεαρό αιχµάλωτο . Επίσης, διαδόθηκε σε σειρά 966

ναών της Κρήτης, όπως στην τοιχογραφία του έφιππου αγίου Γεωργίου στο Διαβαϊδέ Πεδιάδος , 967

στο Ανύδρι Σελίνου (1323)  και στην Παναγιά Κερά στην Κριτσά Μεραµπέλλου και στον Αφέντη 968

Χριστό στην ίδια περιοχή , ενώ απαντά και στη µορφή του έφιππου αγίου Θεοδώρου στον Άγιο 969
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Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantinisches Kreta, 219- 220. Lymberopoulou, Kavalariana, εικ. 37.961

 Η απεικόνιση του έφιππου αγίου Γεωργίου να σκοτώνει τον δράκοντα χρονολογείται στον 11ο ή τον 12ο αιώνα και 962

συνδέεται µε την ενσωµάτωση στο βίο του αγίου του επεισοδίου της δρακοντοκτονίας, σύµφωνα µε το οποίο ο άγιος 
διέσωσε την κόρη του βασιλιά Σελβίου, που είχε εκτεθεί ως βορά στο δράκοντα, βλ. ODB 2 (1991), 835. Ο 
δρακοντοκτόνος άγιος Γεώργιος αποδίδεται για πρώτη φορά στον ελλαδικό χώρο τον 12ο αιώνα στην εκκλησία των 
Αγίων Αναργύρων στην Καστοριά (Πελεκανίδης, Καστοριά, πιν. 32).

 Σηµειώνουµε, ότι η λατρεία του αγίου διαδόθηκε ευρέως στις περιοχές αυτές την εποχή των Σταυροφοριών, µε τoν 963

προσδιορισµό της τοποθεσίας του τάφου του αγίου στην Διόπολη ή Λύδδα, κοντά στη Ράµλα στους Αγίους Τόπους, 
Cormack- Michalarias, A crusader painting of St George, 132- 133.

 Η διακοσµητική αυτή λεπτοµέρεια χαρακτηρίζει επίσης και το ένδυµα του αγγέλου στην παράσταση του 964

Ευαγγελισµού στο ναό του Αγίου Νικολάου στα Κυριακοσέλια Αποκορώνου (Αδηµοσίευτη παράσταση. 
Μπορµπουδάκης, Κυριακοσέλια, 298) επίσης τα ενδύµατα των αγγέλων που κρατούν τη δόξα του Χριστού στην 
παράσταση της Ανάληψης στους Αποστόλους, αλλά και στο ναό του Αγίου Ιωάννη στο Γαρύπα Μυλοποτάµου (Ασπρά- 
Βαρδαβάκη, Άγιος Ιωάννης Γαρύπα, εικ. 7) στην Παναγία Κερά Καρδιώτισσα στην επαρχία της Πεδιάδος (Μα. 
Μπορµπουδάκη, Μονή Καρδιώτισσας, εικ. 1) στο ναό στον Άγιο Γεώργιο Ανυδριώτη (1323) (Kalokyris, Byzantine Wall 
Paintings, BW 113).

 Βλ. το ναό του Bahdeidat στο Λίβανο και στο Qara στη Συρία (Sader, Peintures murales dans les églises Maronites 965

Médiévales, 21, εικ. 26. Leroy, Découvertes de peintures chrétiennes en Syrie, 97- 99,107).

 Βοκοτόπουλος, Κυπριακές εικόνες στην Αµοργό, εικ. 1.966

 Χατζηδάκης, Τοιχογραφίες στην Κρήτη, 67. Προσωπική παρατήρηση.967

 Spatharakis, Dated Byzantine Wall Paintings of Crete, εικ. 58.968

 Μοσχόβη, Περιοχή Αγίου Νικολάου, 168.969



Ιωάννη τον Πρόδροµο στο νεκροταφείο της Κριτσάς  και του έφιππου αγίου Δηµητρίου στον 970

Άγιο Γεώργιο στο Αποδούλου Αµαρίου (αρχές 14ου αιώνα) . Αντίστοιχα, η στάση του αγίου µε το 971

τεντωµένο πόδι που παραπέµπει σε έφιππες µορφές ιπποτών του 12ου αιώνα , αλλά και η 972

στρατιωτική εξάρτηση του αγίου Γεωργίου  στους Αποστόλους, που περιλαµβάνει τον θώρακα µε 973

τα πτερύγια στις απολήξεις, τις περικνηµίδες και τις επιγονατίδες και ιδιαίτερα ο µακρύς 

σκουρόχρωµος χιτώνας του έφιππου αγίου, µέρος του οποίου διακρίνεται να πέφτει κάτω από τη 

στολή , ανάγονται σε τύπους του 13ου αιώνα όπως χαρακτηριστικά δηλώνονται στην εικόνα του 974

Βρετανικού Μουσείου (1250 περίπου)  καθώς και σε τρεις ακόµη εικόνες από τη µονή του Σινά  975 976

µε ζεύγη έφιππων αγίων, αλλά και σε ανθίβολο από το Freiburg που έχει συνδεθεί µε το 

σταυροφορικό περιβάλλον . Οµοιότυπη η στρατιωτική ενδυµασία του Γεωργίου επανευρίσκεται 977

σε κρητικές τοιχογραφίες, όπως στην παράσταση του έφιππου και δρακοντοκτόνου αγίου στον Άγιο 

Γεώργιο στο Ανύδρι (1323), έργο του Παγωµένου , στο ναό του Μιχαήλ Αρχαγγέλου στη 978

Σαρακήνα Σελίνου (1348/9) , όπου ο έφιππος άγιος φέρει το µικρό δούλο στα καπούλια του 979

αλόγου, οµοίως, δε, στον Άγιο Γεώργιο τον Σφακιώτη στο Διαβαϊδέ  και στην εκκλησία της 980

Παναγίας στο Θρόνο Αµαρίου (τέλος 14ου αιώνα) , και στην παράσταση του έφιππου αγίου 981

Θεοδώρου στον Άγιο Ιωάννη στο νεκροταφείο της Κριτσάς Μεραµπέλλου (1359- 60) . Ακόµα, 982

στην εξεταζόµενη σκηνή η κόκκινη σέλα του αλόγου που είναι καµπυλώδους σχήµατος και 
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 Gerstel, Art and Identity, 268- 272.972
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 Cormack- Michalarias, A crusader painting of St George, εικ. 2975

 Weitzmann, Icon Painting in the Grusader Kingdom, 71, 80, εικ. 48- 49, 63-65.976
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 Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantiniche Kreta, εικ. 185.978
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εικ. 159.

 Χατζηδάκης, Τοιχογραφίες στην Κρήτη, 67. Προσωπική παρατήρηση.980

 Spatharakis & Essenberg, Amari, εικ. 571. Για το ναό βλ. επίσης Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantiniche Kreta, 981
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αποτυπώνεται πρωτύτερα στην εικόνα του Βρετανικού Μουσείου, της µονής του Σινά , αλλά και 983

σε εικόνα της Κύπρου από την Αγία Μαρίνα τη Φιλούσα , επανευρίσκεται στην Κρήτη στην 984

τοιχογραφία του έφιππου αγίου Γεωργίου στον οµώνυµο ναό στο Αποδούλου Αµαρίου (αρχές 14ου 

αιώνα) , πιθανότατα και σε άλλους ναούς της νήσου.  985

 Ταυτόχρονα, το έµβληµα στην τριγωνική, δυτικής τέχνης, ασπίδα του αγίου Γεωργίου που 

έχει συσχετισθεί µε το έµβληµα των Ιπποτών του Τάγµατος του αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήµ 

(Ordre des Hospitaliers)  και την ιπποτοκρατούµενη Ρόδο, φαίνεται να περιορίζεται στην Κρήτη 986

µοναχά στην εξεταζόµενη παράσταση. Εκτός Κρήτης, το έµβληµα των Ιωαννιτών προβάλλεται 

πάνω στο κυρτό σκουτάρι και στο φλάµπουρο του δόρατος του έφιππου Γεωργίου του Διασορηνού 

που σώζεται στο ναό του Αγίου Μηνά στη Λίνδο (α΄ µισό του 15ου) , αλλά και στην ασπίδα του 987

εξίτηλου αγίου στην πύλη της Ακροναυπλιάς (περ. 1300), που σχετίζεται µε την φραγκική τέχνη 

και το σταυροφορικό περιβάλλον . Σηµειώνεται ότι οι τριγωνικές ασπίδες εικονίζονται συχνά στη 988

µνηµειακή τέχνη της Κρήτης ήδη από τον 13ο αιώνα, όπως στην παράσταση του αγίου Γεωργίου 

στον Άγιο Παντελεήµονα στο Μπιζαριανό ή στη µορφή του εκατόνταρχου στη Σταύρωση στο διπλό 

ναό του Αγίου Γεωργίου και Κωνσταντίνου στον Πύργο Μονοφατσίου . 989

 Συνοψίζοντας, θα λέγαµε ότι στην εξεταζόµενη παράσταση του αγίου Γεωργίου υιοθετείται 

ο σπάνιος στην κρητική εικονογραφία τύπος του “θαλασσοπεράτη”, ο οποίος ταυτόχρονα 

συνδυάζεται µε στοιχεία της στάσης του έφιππου αγίου στη δρακοντοκτονία. Το πρότυπο της 

παράστασης σχετίζεται µε το σταυροφορικό περιβάλλον, όπου η ηρωική διάσωση του νεαρού 

αιχµαλώτου από τον έφιππο άγιο Γεώργιο αποτελούσε ένα ιδιαίτερα προσφιλές θέµα. Στην Κρήτη 

ο τύπος του θαλασσοπεράτη απαντά επίσης στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του Σφακιώτη στο 

Διαβαϊδέ Πεδιάδος, που παρουσιάζεται ταυτόσηµη µε τις σταυροφορικές εικόνες από την Κύπρο, 

το Βρετανικό Μουσείο και το Σινά, καθώς ο έφιππος άγιος εικονίζεται σε παρέλαση.  

!
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 Spatharakis, Amari, εικ. 70.985

 Κόλλιας, Μεσαιωνική πόλη Ρόδου, 39. Κάσδαγλη, Κατάλογος θυρεών της Ρόδου, 214- 219. Κάσδαγλη, Εισαγωγή 986

στην Εραλδική της Ρόδου, 19.

 Αδηµοσίευτη παράσταση, βλ. σχετικά, Αρχοντόπουλος, Ο ναός της Αγίας Αικατερίνης στην πόλη της Ρόδου, 155, 987

υποσ. 517. 

 Πάλλας, Ευρώπη και Βυζάντιο, 60, εικ. 23.988

 Θεοχαροπούλου, Τοιχογραφίες στον Πύργο Μονοφατσίου, 293, σηµ. 96, όπου τα σχετικά παραδείγµατα µε την 989

τριγωνική ασπίδα. Για παραδείγµατα στον ελλαδικό χώρο βλ. Γκιολές, Ναός Αγίου Νικήτα στον Καραβά, 164, σηµ. 2. 
Constantinidis, Panagia Olympiotissa, εικ. 65.



1.β. Το Μαρτύριο του τροχού (εικ. 26) 

 Το σωζόµενο τµήµα της παράστασης βρίσκεται σε καλή κατάσταση, αν και έχει πλήρως 

καταστραφεί στα δεξιά. Το κέντρο της σύνθεσης καταλαµβάνει ο τροχός προσαρτηµένος σε δύο 

δοκίσκους, δεµένοι σε χιαστί στο πάνω ελεύθερο άκρο τους µε τον άξονα του τροχού και 

στερεωµένοι σε τετράγωνη βάση οργάνου, όπου έχουν προσαρτηθεί λόγχες µε αιχµές σε ποικιλία 

σχηµάτων. Ο µάρτυρας έχει προσδεθεί ηµίγυµνος πάνω στο βασανιστικό εργαλείο µε τα χέρια 

προτεταµένα και ταυτόχρονα υψώνει το κεφάλι προκειµένου να δεχτεί την ευλογία χεριού που 

εµφανίζεται µέσα από φωτεινή δόξα µε ακτίνες. Πάνω στο σώµα του έχουν αποτυπωθεί µε γραµµές 

τα ίχνη της εκδοράς από τα αιχµηρά εργαλεία. Αριστερά τοποθετείται ο δήµιος που σκύβει ζωηρά 

ώστε να γυρίσει τον τροχό µε τα σκοινιά. Φορά κοντό και χειριδωτό χιτωνίσκο σε πράσινο χρώµα. 

Η παράσταση δεν διασώζει συνοδευτική επιγραφή. 

 Το µαρτύριο του τροχού  αποτελεί ήδη από τον 10ο αιώνα το συχνότερα εικονιζόµενο 990

µαρτύριο και ακολουθεί τον ίδιο εικονογραφικό τύπο για όλους τους αγίους που υπέστησαν το 

συγκεκριµένο βασανιστήριο. Απαντά ήδη από τον 9ο αιώνα στον παρισινό κώδικα Par. gr. 510 στην 

παράσταση του µαρτυρικού τέλους ενός από τους Μακκαβαίους , µε τους δύο δηµίους 991

εκατέρωθεν του οργάνου να σύρουν τον τροχό, σκηνή που εικονίζεται επίσης στο χειρόγραφο 

Τάφου 14 µε τις Οµιλίες του Γρηγορίου του Ναζιανζηνού του 11ου αιώνα . Το µαρτύριο του 992

αγίου Γεωργίου στον τροχό παριστάνεται για πρώτη φορά στο ψαλτήριο του Chloudov (9ος 

αιώνας) . Κυρίαρχο στοιχείο στην εικονογραφία της σκηνής είναι το όργανο του µαρτυρίου 993

αποτελούµενο από τον τροχό και τις αιχµές των λογχών και δοράτων που στην εκκλησία του Αγίου 

Γεωργίου είναι προσαρµοσµένες σε ορθογώνια βάση κάτω από αυτόν και θυµίζει ιδιαίτερα την 

Ερµηνεία της Ζωγραφικής “Ξύλον τετράγωνον ἒχον ξιφάρια µπηγµένα καί ἐπάνωθεν ὁ τροχός καί ὁ 

ἃγιος δεµένος εἰς αὐτόν χεῖρας καί πόδας καί δύο δήµιοι βαστάζοντες σχοινιά γυρίζουν τόν 

τροχόν” . Ο τύπος που απαντά επίσης στον Άγιο Γεώργιο στο Staro Nagoričino (1316/8) , είναι 994 995

ιδιαίτερα διαδεδοµένος στην κρητική ζωγραφική, µε χαρακτηριστικά παραδείγµατα να αποτελούν 
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οι παραστάσεις στον ναό του Αγίου Γεωργίου στον Καλαµιώτη Μυλοποτάµου (αρχές 13ου αι.) , 996

του Αγίου Γεωργίου και Κωνσταντίνου στον Πύργο Μονοφατσίου (α΄ τέταρτο 14ου αιώνα) , και 997

του Αγίου Γεωργίου Αρτού (1401) . Στις δύο τελευταίες κρητικές παραστάσεις και σε αυτή στους 998

Αποστόλους, ο άγιος σηκώνει το κεφάλι για να δεχτεί την ευλογία του Θεού, το χέρι του οποίου 

προβάλλει µέσα από ακτινωτή δόξα. 

!
1. γ. Ο άγιος Γερόντιος (πιν. ΧΙΙΙ, εικ. 28)  

 Στηθαία µορφή αγίου µε ορθογώνιο πλαίσιο ιστορείται σε άριστη κατάσταση πάνω από την 

αγία Πολυχρονία. Εικονίζεται σε αυστηρά µετωπική στάση και έχει το βλέµµα στραµµένο πλαγίως. 

Έχει πλούσια, βοστρυχωτή και γκριζόλευκη κόµη ως τον αυχένα, κυανό χιτώνα µε πλούσια 

διακοσµηµένο κολάρο και κόκκινη χλαµύδα κοσµηµένη µε γεωµετρικά κοσµήµατα στους ώµους 

και µαργαριτοποίκιλτη ταινία στην παρυφή. Στο δεξί χέρι κρατά µικρό ανισοσκελή σταυρό και το 

αριστερό είναι σε προσευχή (orans). Από τη συνοδευτική επιγραφή στα δεξιά του αγίου σώζεται 

µοναχά το γράµµα Ν σε λευκό χρώµα. 

 Τα προαναφερόµενα περίτεχνα άµφια, η πλούσια κόµη καθώς και το γεγονός ότι η µορφή 

του αδιάγνωστου µάρτυρα παριστάνεται δίπλα στον άγιο Γεώργιο και στην αγία Πολυχρονία 

οδηγούν στην ταύτισή της µε τον πατέρα του Γεωργίου, τον άγιο Γερόντιο. Προς αυτή την 

κατεύθυνση συνηγορεί και το εναποµείναν γράµµα της κατεστραµµένης επιγραφής Ν. Σύµφωνα µε 

τη βιογραφία του ο άγιος Γερόντιος ήταν συγκλητικός, στρατηλάτης στο αξίωµα, και κατάγονταν 

από πλούσια γενιά της Καππαδοκίας, στοιχεία που δικαιολογούνται από την πλούσια αµφίεσή του, 

η οποία µοιάζει µε εκείνη που φορά ο Άγιος Ρωµανός ο Σκλεποδιώκτης στην Απάνω Σύµη Βιάννου 

(1453- 78) . Αρχικά ο Γερόντιος ήταν ειδωλολάτρης και αργότερα έγινε Χριστιανός. Πέθανε 999

µαρτυρικά, καθώς θανατώθηκε µε ξίφος, ενώ ήταν στρατηλάτης. Η µνήµη του εορτάζεται την 1η 

Απριλίου .  1000
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 Η µορφή του αγίου Γεροντίου  είναι σπάνια στην εικονογραφία των βυζαντινών ναών.  Ο 1001

άγιος απαντά στην εκκλησία Αγίου Γεωργίου του Διασορίτη στη Νάξο (11ος αιώνας) , καθώς 1002

και σε τέσσερις, ακόµη, εκκλησίες της Κρήτης όπου ιστορείται να συνοδεύει το γιο του Γεώργιο, 

συνήθως µαζί µε τη µητέρα αυτού αγία Πολυχρονία. Στη µεγαλόνησο ο άγιος εικονίζεται για πρώτη 

φορά τον 13ο αιώνα στο πρώτο ζωγραφικό στρώµα του ναού του Αγίου Γεωργίου στο Βαθειακό 

Αµαρίου (τέλη 12ου- αρχές 13ου αιώνα) , κοντά στην έφιππη µορφή του αγίου Γεωργίου του 1003

Διασορίτη. Στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του Ξιφηφόρου στο χωριό Αποδούλου Αµαρίου 

(13ος αιώνας)  ο Γερόντιος και η αγία Πολυχρονία εικονίζονται εκατέρωθεν του έφιππου αγίου 1004

Γεωργίου, ο οποίος παριστάνεται στο τύµπανο του µεσαίου τυφλού αψιδώµατος του βόρειου 

τοίχου. Την ίδια θέση κατέχουν οι τρεις µορφές στο ναό του Αγίου Γεωργίου στην ερειπωµένη 

κοινότητα του αγίου Γεωργίου στις Μάλλες Ιεραπέτρας (τέλος 14ου αιώνα) . Τέλος, στο ναό του 1005

αγίου Γεωργίου του Σφακιώτη στο Διαβαϊδέ Πεδιάδος (α΄ µισό 14ου αιώνα)  ο Γερόντιος 1006

εικονίζεται, πιθανώς, πάνω από την αγία Πολυχρονία στο εσωρράχιο του ενισχυτικού τόξου της 

νότιας πλευράς της καµάρας, δίπλα στον έφιππο άγιο Γεώργιο, αν και οι µορφές δεν φέρουν 

επιγραφές που να οδηγούν σε ασφαλή ταύτιση (πιν. XXIII).  

 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η µορφή του αγίου Γεροντίου, η οποία παριστάνεται ως 

µάρτυρας µε το σταυρό στο χέρι και µε πλούσια ενδύµατα που δηλώνουν το αξίωµα του 

συγκλητικού, απαντά σε πέντε ναούς της Κρήτης. Στις λίγες τοιχογραφίες που αναπαρίσταται στη 

νήσο, ο Γερόντιος συνοδεύει πάντοτε τον έφιπππο άγιο Γεώργιο µαζί µε τη µητέρα αυτού αγία 

Πολυχρονία, µε εξαίρεση το ναό του Αγίου Γεωργίου στο Βαθειακό Αµαρίου, όπου αυτή 

παραλείπεται. Εποµένως, η Πολυχρονία και ο Γερόντιος αποτελούν συνοδευτικές µορφές σε ένα 

εικονιστικό σύνολο µε γενεαλογικό περιεχόµενο καθώς στο ναό του Αγίου Γεωργίου του Διασορίτη 

στη Νάξο που χρονολογείται στον 11ο αιώνα, στοιχείο που οδηγεί στην υπόθεση ότι το τρίπτυχο 

των αγίων προήλθε από το νησί των Κυκλάδων, πιθανώς µέσω κάποιας εικόνας µε το βιογραφικό 

κύκλο του αγίου Γεωργίου ή ενός εικονογραφηµένου χειρογράφου, αν και τέτοιου τύπου 

παραδείγµατα µε το τρίπτυχο των αγίων δεν έχουν διασωθεί, απ’ όσο τουλάχιστον γνωρίζω. 
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 Βολανάκης, Ο ναός του Αγίου Γεωργίου στο Βαθειακό Αµαρίου, 81.1003

 Βολανάκης, Ο εις Αποδούλου ναός, 56, πιν. 44. Spatharakis, Amari, εικ. 85, 86.1004

 Αδηµοσίευτη παράσταση. Προσωπική παρατήρηση. Για το ναό βλ. Μπορµπουδάκης, Βυζαντινά και Μεσαιωνικά 1005

Μνηµεία Κρήτης ΚΕ΄, 497.

 Προσωπική παρατήρηση. Για το ναό βλ. Χατζηδάκης, Τοιχογραφίες στην Κρήτη, 67.1006



1.δ. Η αγία Πολυχρονία (εικ. 28) 

 Δίπλα στον έφιππο άγιο Γεώργιο ιστορείται ολόσωµη και µετωπική η αγία Πολυχρονία, 

όπως ρητά καταδεικνύει η εγχάρακτη συνοδευτική επιγραφή στα δεξιά της αγίας “Η ΑΓΙΑ 

ΠΟΛΙΧΡΟΝΙΑ” και η γραπτή στα αριστερά της “[Η ΑΓΙΑ ΠΟΛΙΧΡΟ]ΝΙΑ”. Η φωτοστεφανωµένη 

αγία φορά χιτώνα, βαθυκόκκινο µαφόριο που καλύπτει το κεφάλι της και κεκρύφαλο εσωτερικά για 

την κάλυψη της κόµης. Στο δεξί χέρι κρατά το λευκό σταυρό του µάρτυρα ενώ το αριστερό είναι σε 

προσευχή (orans).  

 Η αγία Πολυχρονία, από την πόλη Λύδδα (Διόπολη) της Παλαιστίνης, ήταν η µητέρα του 

αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, η οποία µαρτύρησε κατά τη διάρκεια του µαρτυρίου του γιου 

της . Η Πολυχρονία παραλείπεται από το συναξάριο της εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως και 1007

από την Ερµηνεία της Ζωγραφικής Τέχνης του Διονυσίου εκ Φουρνά. Στις σπάνιες απεικονίσεις της 

τοποθετείται δίπλα στον άγιο Γεώργιο. Παλαιότερη είναι η εικόνιση της αγίας στηθαίας στην 

Καππαδοκία, όπου ωστόσο παριστάνεται ανάµεσα στην αγία Αναστασία και στον άγιο Κύριλο , 1008

στη Μέσα Μάνη ιστορείται στον Άι- Στράτηγο Μπουλαριών όρθια και µετωπική δίπλα στον άγιο 

Δαµιανό , στη Νάξο παριστάνεται στην αψίδα του Ιερού στο ναό του Αγίου Γεωργίου του 1009

Διασορίτη (11ος αιώνας)  σε κυκλικό στηθάριο µε ορθογώνιο πλαίσιο και συνοδεύει το γιο της 1010

Γεώργιο µαζί µε τον πατέρα αυτού Γερόντιο.  

 Σε ναούς της κρητικής υπαίθρου η αγία Πολυχρονία εικονίζεται µε τη συνήθη µορφή των 

µαρτύρων, κρατά, δηλαδή, το σταυρό στο δεξί της χέρι και έχει το αριστερό σε προσευχή, φορά τα 

απλά ενδύµατα των αγίων, δηλαδή το χιτώνα και το µαφόριο συνήθως σε βαθυκόκκινο χρώµα και 

φέρει κεκρύφαλο, όπως στο ναό της Νάξου. Εικονίζεται παραπλεύρως του αγίου Γεωργίου όπως 

στην εκκλησία της Παναγιάς Κεράς στην Κριτσά, όπου παριστάνεται ολόσωµη και µετωπική δίπλα 

στη µορφή του έφιππου αγίου Γεωργίου του Διασορίτη . Στο ναό του Αγίου Γεωργίου στην 1011

ερειπωµένη κοινότητα Αγίου Γεωργίου στις Μάλλες Ιεραπέτρας (τέλος 14ου αιώνα)  η αγία 1012

Πολυχρονία εικονίζεται µαζί µε σκηνές του βίου του αγίου Γεωργίου και τον πατέρα αυτού άγιο 
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 Για την εικονογραφία της αγίας Πολυχρονίας βλ. Δρανδάκης, Τοιχογραφίαι Μέσα Μάνης, 26- 27 (αρ. 58), 33.  1007

Δρανδάκης, Τοιχογραφίες Μέσα Μάνης, 404, 408, εικ. 23. Νάξος, 67, 70, 75 (Αχειµάστου Ποταµιάνου). Delehaye, Les 
Légendes Grecques des Saints Militaires, 67.

 De Jerphanion,Cappadoce II, texte, 115.1008

 Δρανδάκης, Tοιχογραφίαι Μέσα Μάνης, 33, πιν. 27 (α). Δρανδάκης, Τοιχογραφίες Μέσα Μάνης, 404, 408, εικ. 23.1009

 Νάξος, 67, 70, 75 (Αχειµάστου- Ποταµιάνου).1010

 Καλοκύρης, Κριτσά, 248. Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantinische Kreta, 433.1011

 Αδηµοσίευτη παράσταση. Προσωπική παρατήρηση. Για το ναό βλ. Μπορµπουδάκης, Βυζαντινά και Μεσαιωνικά 1012

Μνηµεία Κρήτης ΚΕ΄, 497.



Γερόντιο (Γ[ΕΡΟΝ]Τ[Ι]ΟC) στο εσωρράχιο του τόξου που περικλείει τυφλό αψίδωµα µε την 

παράσταση του δρακοντοκτόνου αγίου Γεωργίου, ο οποίος φέρει την προσωνυµία ΚΑΜΑΡΙΩΤΗC 

(πιν. XXVI). Όµοια αποδίδεται η αγία και στο ναό του Αγίου Γεωργίου του Ξιφοφόρου στο χωριό 

Αποδούλου Αµαρίου (13ος αιώνας) , όπου πάλι η Πολυχρονία και ο Γερόντιος όρθιοι και µε το 1013

σταυρό του µάρτυρα στο χέρι πλαισιώνουν την παράσταση του έφιππου αγίου Γεωργίου. Η µορφή 

της αγίας πιθανότατα ιστορείται στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του Σφακιώτη στο Διαβαϊδέ 

Πεδιάδος (α΄ µισό του 14ου αιώνα), όπως υποθέτουµε από τη θέση της δίπλα στον έφιππο άγιο 

Γεώργιο και από τα απλά ενδύµατα τού µάρτυρα που φορά, µε το χιτώνα σε κόκκινο χρώµα και το 

µαφόρι σε µαύρο. Με κόκκινο µαφόρι αποδίδεται η αγία στηθαία σε στενή ζώνη του νότιο τοίχου 

στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας στους Μεσελέρους Ιεραπέτρας (ΠΟΛΙΧΡΟΝΗΑ) , ανάµεσα 1014

σε αδιάγνωστες µορφές αγίων, ενώ λίγο πιο δεξιά παριστάνεται σε ψηλή ζώνη ο έφιππος άγιος 

Γεώργιος µαζί µε τον άγιο Θεόδωρο τον Τήρωνα και ίσως τον άγιο Νέστορα. Σε στηθάριο, επίσης, 

ιστορείται η αγία στην Παναγία Μεσοχωρίτισσα στις Μάλλες Ιεραπέτρας (8η δεκαετία 14ου 

αιώνα) , όπου συνοδεύει επίσης τη µορφή του έφιππου αγίου Γεωργίου που παριστάνεται κάτω 1015

από αυτή. Τέλος, η αγία σώζεται σε παράσταση της Γέννησης του αγίου Γεωργίου που εικονίζεται 

στο ναό του Αγίου Γεωργίου στα Χελιανά Μυλοποτάµου (1319)  . 1016

 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µπορούµε να διατυπώσουµε τις εξής σκέψεις: η µορφή της αγίας 

Πολυχρονίας εικονίζεται σε επτά ναούς της κρητικής υπαίθρου ως µάρτυρας µε το σταυρό στο δεξί 

της χέρι και το αριστερό σε προσευχή. Φορά την απλή ενδυµασία των µαρτύρων που αποτελείται 

συνήθως από κόκκινο µαφόρι και χιτώνα άλλου χρώµατος και στο κεφάλι φέρει κεκρύφαλο. Στις 

σποραδικές απεικονίσεις της στην Κρήτη συνοδεύει τον γιο της Γεώργιο συνήθως µαζί µε τον 

πατέρα αυτού άγιο Γερόντιο, χωρίς όµως να είναι απαραίτητο µια και ο τελευταίος παραλείπεται 

από το ναό της Παναγιάς Κεράς στην Κριτσά, της Αγίας Μαρίνας στους Μεσελέρους και της 

Παναγίας Μεσοχωρίτισσας. Τέλος, η µορφή της αγίας Πολυχρονίας παρουσιάζει µεγαλύτερη 

διάδοση στη ζωγραφική της Κρήτης σε σχέση µε τις υπόλοιπες περιοχές του ευρύτερου ελλαδικού 

χώρου. 

!
!
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 Βολανάκης, Ο εις Αποδούλου ναός, 54. Spatharakis, Amari, εικ. 85- 86.1013

 Προσωπική παρατήρηση. 1014

 Ασπρά- Βαρδαβάκη, Οι τοιχογραφίες της Παναγίας Μεσοχωρίτισσας, 209- 210, εικ. 14β.1015

 Spatharakis, Mylopotamos, 143, εικ. 196.1016



2. O άγιος Αντώνιος (εικ. 29) 

 Κάτω από το ανατολικό ενισχυτικό τόξο του νότιου τοίχου, δίπλα στην έφιππη µορφή του 

αγίου Γεωργίου, εικονίζεται όρθια και µετωπική η φωτοστεφανωµένη µορφή µοναχού αγίου, µε 

σηµαντικές φθορές στο κατώτερο τµήµα της ζωγραφικής επιφάνειας και του προσώπου. Ο άγιος 

έχει κουκούλιο στο κεφάλι και φορά µοναχικό µανδύα καστανού χρώµατος.  Στο αριστερό του χέρι 

διακρίνεται µε δυσκολία ανοικτό ειλητάριο. 

 Ο µοναχός άγιος πιθανώς ταυτίζεται µε τον ιδρυτή του µοναχισµού της Αιγύπτου άγιο 

Αντώνιο , ο οποίος έζησε την εποχή του Διοκλητιανού και του Μεγάλου Κωνσταντίνου και 1017

πέθανε σε ηλικία εκατόν πέντε ετών. Η µορφή του είναι ιδιαίτερα προσφιλής στην βυζαντινή τέχνη, 

καθώς και στη ζωγραφική της Κρήτης. Τουλάχιστον τριάντα εκκλησίες στο νησί ήταν αφιερωµένες 

στον άγιο Αντώνιο, ενώ έχουν καταγραφεί πάνω από τριάντα παραδείγµατα µε τη µορφή του 

ασκητή αγίου να διακοσµεί τη ζωγραφική επιφάνεια ναών της κρητικής υπαίθρου . Ο άγιος φέρει 1018

πάντοτε στο κεφάλι το χαρακτηριστικό κουκούλιο, το οποίο φορούν εξίσου ο άγιος Παφνούτιος 

όπως στη µονή Βαλσαµονέρου  και ο Άγιος Παχώµιος . Σύµφωνα µε την επικρατέστερη 1019 1020

εικονογραφική παράδοση  ο Αντώνιος κρατά πατερίτσα στο δεξί του χέρι και ανοικτό ειλητάριο 1021

µε το αριστερό, το οποίο µε δυσκολία διακρίνουµε στη φθαρµένη ζωγραφική επιφάνεια στα δεξιά 

στους Αποστόλους. Συνήθως στο κείµενο του ειληταρίου αναγράφεται «Ἐγὼ οὐκέτι φοβοῦµαι τὸν 

Θεὸν ἀλλὰ ἀγαπῶ αὐτόν», κείµενο το οποίο, ωστόσο, έχει πλήρως καταστραφεί από την 

εικονιζόµενη παράσταση .   1022

!
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 Για την εικονογραφία του αγίου βλ. Reau, Iconographie III, 101. Sacopoulo, Asinou, 104. Για τα κείµενα τα 1017

σχετικά µε τα βιογραφικά στοιχεία του Αγίου Αντωνίου βλ. BHG I, 49- 50. ODB I, 125- 126.

 Vassilakis- Mavrakakis, Gouverniotissa, 241- 242. Ο άγιος Αντώνιος εικονίζεται ακόµη στην Παναγιά Κερά στην 1018

Κριτσά (Μυλοποταµιτάκη, Παναγιά Κερά Κριτσάς, 87, εικ. 61), στη µονή Καρδιώτισσας στην Κερά Πεδιάδος (Μα. 
Μπορµπουδάκη, Μονή Καρδιώτισσας, 240- 241) όπου η µορφή του αγίου εντάσσεται σε ζωγραφικό στρώµα του 15ου 
αιώνα, στον Άγιο Ιωάννη στο νεκροταφείο της Κριτσάς Μεραµπέλλου (1359/60) (Αδηµοσίευτη παράσταση. 
Προσωπική παρατήρηση), στην Παναγία του Σκλαβεροχωρίου (τέλος 14ου αιώνα) (Μπορµπουδάκης, Παρατηρήσεις 
στη ζωγραφική του Σκλαβεροχωρίου, εικ. 205α).

 Δρανδάκης, Ο εις Αρτόν Ρεθύµνης, πιν. Ε, εικ. 2.1019

 Όµορφη Εκκλησιά στην Αθήνα, βλ. Βασιλάκη- Καρακατσάνη, Όµορφη Εκκλησιά, 31.1020

 Βλ. Αχειµάστου- Ποταµιάνου, Εικόνες Βυζαντινού Μουσείου, 196. Γνωστό είναι το κείµενο σε παραστάσεις της 1021

Κρήτης, όπως στην εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Μαλάθηρο Κισάµου, βλ. Λασσιθιωτάκης, Εκκλησίες 
Δυτικής Κρήτης (1969), 226, εικ. 95.

 Ο τύπος αυτός απαντά, επίσης, σε σειρά εικόνων και τοιχογραφιών της µεταβυζαντινής εποχής, όπως του Ανδρέα 1022

Παβία στην Κεφαλλονιά του β ́ µισού του 15ου αιώνα (Χατζηδάκη, Εικόνες Κρητικής Σχολής, αριθ. 19), αλλά και σε 
µεταβυζαντινές τοιχογραφίες, όπως στην τράπεζα της µονής Σταυρονικήτα φιλοτεχνηµένη από τον Θεοφάνη στα 1546 
(Χατζηδάκης, Ο Κρητικός Ζωγράφος Θεοφάνης, εικ. 209).



3. Άγιος Παντελεήµων (εικ. 31) 

 Στο βόρειο πλάγιο τοίχο του ναού, σε γειτνίαση µε τις µορφές των ιεραρχών, διατηρείται µε 

αρκετές φθορές στη ζωγραφική επιφάνεια, ολόσωµη µορφή µετωπικού αγίου. Ο 

φωτοστεφανοµένος άγιος φορά χειριδωτό στιχάριο ανοικτού κυανού χρώµατος και βαθυκόκκινο 

φαιλόνιο. Έχει κοντά και πλούσια σγουρά µαλλιά, στρογγυλό πρόσωπο και κρατά πυξίδα στο 

αριστερό του χέρι (πυργισκάριον), ενώ λόγω εκτεταµένης φθοράς στη ζωγραφική επιφάνεια δεν 

διακρίνεται τι κρατούσε στο δεξί. 

 Η εξίτηλη µορφή του αγίου ταυτίζεται µε τον άγιο Παντελεήµονα από την πυξίδα που 

κρατά στο αριστερό του χέρι, όπως άλλωστε µαρτυρείται στις περιγραφές του Συµεόν του 

Μεταφραστή και του Διονυσίου εκ Φουρνά στην Ερµηνεία . Ο άγιος Παντελεήµονας  1023 1024

καταγόταν από την Νικοµήδεια της Μικράς Ασίας, όπου µαρτύρησε επί αυτοκρατορίας 

Μαξιµιανού (285-305 και 305-311). Γιορτάζει στις 27 Ιουλίου και αποτελεί µαζί µε τους αγίους 

Κοσµά και Δαµιανό και το δάσκαλό του Ερµόλαο τους πλέον αγαπητούς ιαµατικούς αγίους, µε 

τους οποίους συχνά παριστάνεται µαζί, όπως χαρακτηριστικά στο Staro Nagoričino  ή στον Άγιο 1025

Νικόλαο Ορφανό (1310/20) . Ο άγιος Παντελεήµονας απαντά για πρώτη φορά τον 8ο αιώνα 1026

στην εκκλησία της Santa Maria Antiqua στο παρεκκλήσιο των ιατρών αγίων (διακονικό) , όπου 1027

παρουσιάζεται µε τα χαρακτηριστικά κοντά σγουρά µαλλιά και το νεανικό πρόσωπο, στοιχεία που 

θα διατηρηθούν στις απεικονίσεις του αγίου σε όλη τη διάρκεια της βυζαντινής εποχής . Ο άγιος 1028

κρατά συνήθως σταυρό, στοιχείο που εµφανίζεται στην εικονογραφία του Παντελεήµονα ήδη από 

τον 10ο αιώνα  και εναλλάσσεται µε νυστέρι . Συχνά ο άγιος φέρει άσπρη ταινία, όµοια µε 1029 1030
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 Για το βίο του αγίου από τον Συµεών τον Μεταφραστή, βλ. PG 115, στ. 448- 477. Επίσης, Γαλανού, Βίοι Αγίων, 1023

τοµ. Ζ, 110-112. Ερµηνεία, 162, 207, 270 και 293.

 Για την εικονογραφία του αγίου βλ. Reau, Iconographie III, 1024. K. Welker, Panteleon (Panteleimon), LCI 8 1024

(1976) στηλ. 112- 115. Ηadermann- Misguish, Kurbinovo, 243- 245, εικ. 126. Mουρίκη, Νέα Μονή, 165- 167. 
Αρχοντόπουλος, Οι βυζαντινές τοιχογραφίες της Αγίας Άννας, 399- 400. Siomkos, Saint- Etienne, 61- 62.

 Millet & Frolow, Yougoslavie III, πιν. 18.3.1025

 Τσιτουρίδου, Ο ζωγραφικός διάκοσµος του Αγίου Νικολάου Ορφανού, 198.  1026

 P. J. Nordhagen, The Frescoes of John VII in Santa Maria Antiqua in Rome, Rome 1968, 59- 60, πιν. LXXVIII. 1027

Αναπαριστάται, επίσης, συστηµατικά σε ναούς της Καππαδοκίας κατά τον 10ο αιώνα, όπως στο Tokali Kilise I 
(Wharton- Epstein, Tokali, 61, πιν. 21) ή στον Άγιο Ευστάθιο στο Göreme 11 στην εκκλησία των Αρχαγγέλων (Jolivet- 
Lévi, Cappadoce, 115.

 Για εκτενή κατάλογο µε παραστάσεις του αγίου, βλ. LCI 8, στ. 112- 115.1028

 Hadermann- Misguish, Kurbinovo, 244. 1029

 Για παράδειγµα στο τρίπτυχο µε τη Σταύρωση και αγίους στο Cabinet des Médailles, βλ. Godschmidt & 1030

Weitzmann, Elfenveinskulpturen, II, αριθ. 33a, πιν. XIII.



οράριο διακόνου, η οποία µαζί µε το βαθυκόκκινο φαιλόνιο αποτελούν χαρακτηριστικό ένδυµα της 

στολής των ιατρών . 1031

 Ο Παντελεήµονας είναι ιδιαίτερα προσφιλής στην υστεροβυζαντινή εικονογραφία της 

Κρήτης, όπου αποδίδεται σε πλειάδα ναών του νησιού, ανάµεσά τους στο ναό του Αρχαγγέλου 

Μιχαήλ στις Αρχάνες Τεµένους (1315- 1316) , του Προφήτη Ηλία στον Τραχινιάκο 1032

Καντάνου , στο διπλό ναό του Αγίου Γεωργίου και Κωνσταντίνου στον Πύργο Μονοφατσίου (α΄ 1033

τέταρτο 14ου αιώνα) , στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδροµο στο νεκροταφείο Κριτσάς (1359/60)  1034 1035

και στον Χριστό στις Ποταµιές Πεδιάδος (γ΄ τέταρτο 14ου αιώνα) . Παρά τις φθορές στη 1036

ζωγραφική επιφάνεια στους Αποστόλους, διαφαίνεται η στενή εικονογραφική συνάφεια της 

εξεταζόµενης παράστασης µε την αντίστοιχη τοιχογραφία στην εκκλησία του Χριστού στις 

Ποταµιές (εικ. 65), η οποία και µας βοηθά στην αναπαράσταση της εξεταζόµενης µορφής. 

Υποθέτουµε, εποµένως ότι ο Παντελεήµονας φορούσε έναστρο στιχάριο και έφερε στο δεξί 

φθαρµένο του χέρι το χαρακτηριστικό σταυρό των µαρτύρων, καθώς στην τοιχογραφία στο Χριστό 

στις Ποταµιές. Στην εκκλησία αυτή ο Παντελεήµονας συνοδεύεται από τον δάσκαλό του στη 

χριστιανική πίστη και στην κατά Χριστόν ιατρική Ερµόλαο , όπως σποραδικά στη ζωγραφική 1037

της Κρήτης , όχι όµως και στη ζωγραφική του Αγίου Γεωργίου, ενώ σύνηθες είναι το ζεύγος των 1038

αγίων στην υστεροβυζαντινή ζωγραφική . Τέλος, σηµειώνουµε ότι ο άγιος Παντελεήµονας 1039

τιµώταν ιδιαίτερα και στην Δύση καθώς αποτελεί από τους πρώτους αγίους που εισήλθαν στο 
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  Τα ενδύµατα αυτά αναφέρουν  ο Ιωάννης ο Χρυσόστοµος (PG 48, 1055), ο Συµεών ο Μεταφραστής (PG 115, 236, 1031

248) και ο Σωφρόνιος Ιεροσολύµων (PG 873, 3533). Τα ίδια ενδύµατα φορούν, επίσης, οι άγιοι Ανάργυροι Κοσµάς και 
Δαµιανός ήδη από τα µέσα του 5ου αιώνα, βλ. Αρχ. Κουκιάρης, Εικόνα Παντελεήµονος στη µονή Σινά, 23 κ.ε. µε τη 
σχετική βιβλιογραφία.

 Spatharakis, Dated Byzantine Wall Paintings of Crete, 45, εικ. 35.1032

 Εκκλησίες Καντάνου, 189.1033

 Θεοχαροπούλου, Τοιχογραφίες στον Πύργο Μονοφατσίου, 288.1034

 Μοσχόβη, Περιοχή Αγίου Νικολάου, 181.1035

 Ranoutsaki, Soteras Christos- Kirche, 125- 126, εικ. 40.1036

 Synaxarium CP, στ. 847- 848.1037

 Ο Ερµόλαος εικονίζεται ως ζευγάρι µε τον Παντελεήµονα στον Άγιο Ονούφριο στη Γέννα Αµαρίου (Spatharakis, 1038

Dated Byzantine Wall Paintings of Crete, 80), στην εκκλησία του Χριστού στις Ποταµιές (Ranoutsaki, Soteras 
Christos- Kirche, 125- 126, εικ. 40), στο ναό της Αγίας Τριάδας στο οµώνυµο χωριό του Ρεθύµνου (Σπαθαράκης, 
Τοιχογραφίες Αγ. Τριάδας, 283) και στον Άγιο Ιωάννη στην Αξό Μυλοποτάµου (τέλος 14ου- αρχές 15ου αιώνα) 
(Αλµπάνη, Αξό Μυλοποτάµου, 166). Άλλοτε συνοδεύεται από τους δύο ιαµατικούς αγίους Κοσµά και Δαµιανό, όπως 
στον Άγιο Γεώργιο στο Βαθύ (1283 84) (Spatharakis, Dated Byzantine Wall Paintings of Crete, 10), στην Αγία Μαρίνα 
Καλογέρου (1300) (ο.π., 20), στον Άγιο Ιωάννη στους Λάκους (Αδηµοσίευτη παράσταση. Προσωπική παρατήρηση).

 Ετζέογλου, Βροντόχιον, 64.1039



ρωµαϊκό εορτολόγιο. Παριστάνεται άλλωστε στο ναό του Crac des Chevaliers (τέλη 12ου αιώνα) 

όπου τιµώταν δίπλα στον άγιο Γεώργιο τον λυτρωτή . 1040

!
4. Άγιος Πέτρος της Βερόνας (εικ. 30, 31) 

 Στο βόρειο τοίχο του ναού κάτω από το εσωρράχιο του δυτικού ενισχυτικού τόξου 

διατηρείται µε ολοσχερώς φθαρµένο το πρόσωπο η ολόσωµη µορφή µετωπικού αγίου, 

κατεστραµµένη από τη µέση και κάτω. Ο φωτοστεφανωµένος άγιος έχει κεφάλι στρογγυλό και 

ξυρισµένο, µεγάλη tonsura µε βοστρύχους που στεφανώνουν το µέτωπο, αραιό και κοντό γένι. 

Φορά λευκό χειριδωτό χιτώνα που προβάλλει στο λαιµό σαν γιακάς και από πάνω µαύρο µανδύα 

που ανοίγει ελαφρά στο ύψος της µέσης και κουκούλα πεσµένη πίσω. Κρατά στο δεξί του χέρι 

µεγάλο κλαδί φοίνικα µε λιγοστά κλαδιά που φτάνει στο ύψος της κεφαλής και στο αριστερό 

κλειστό κόκκινο ευαγγέλιο µε πολυτελή στάχωση. Πάνω στο µανδύα στο ύψος του δεξιού του 

βραχίονα σώζεται µόνον το γράµµα Ε της γραπτής επιγραφής.  

 Τα χαρακτηριστικά του αγίου µάς επιτρέπουν την ταύτισή του µε δοµηνικανό άγιο της 

καθολικής εκκλησίας, όπως αυτοί που παριστάνονται σε βενετικό τρίπτυχο βωµού (αλτάρι) του Fra 

Angelico στο Μουσείο di San Marco της Φλωρεντίας (1428- 1429) . Εκεί οι δοµηνικανοί άγιοι 1041

Δοµήνικος, Θωµάς ο Ακινιάτης και Πέτρος της Βερόνας εικονίζονται µε tonsura στο κεφάλι και 

φορούν τη χαρακτηριστική ενδυµασία του τάγµατος των δοµηνικανών που περιλαµβάνει λευκό 

απλό χιτώνα, ανάλαβο του ίδιου χρώµατος και από πάνω µαύρο µανδύα µε κουκούλα ριγµένη 

στους ώµους  όπως ο εξεταζόµενος άγιος, µε τη διαφορά ότι στους Αποστόλους δεν διακρίνεται 1042

ο λευκός ανάλαβος λόγω των εκτεταµένων φθορών στη ζωγραφική επιφάνεια. Κυρίως, όµως, το 

κλαδί φοίνικα που φέρει η παριστάµενη µορφή στους Αποστόλους οδηγούν στην ταύτισή της µε 

τον άγιο Πέτρο τον µάρτυρα ή της Βερόνας , ο οποίος έχει αντίστοιχα χαρακτηριστικά στη 1043

δυτική τέχνη, καθώς στο προαναφερόµενο τρίπτυχο αλλά και νωρίτερα σε εικονογραφηµένο 

χειρόγραφο του τέλους του 13ου, µε µικρογραφίες εκτελεσµένες από τον Jacobello Muriolo da 

Salerno τώρα στο Art Institute του Σικάγο (Μs 1911.142.B., c 105r) . Είναι µάλιστα ενδιαφέρον 1044
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 Folda, Crusader Frescoes at Crac des Chevaliers, 178- 192.1040

 Bonsanti, Firenze, l’ Angelico al convento di S. Marco, 18- 19.1041

 Ferguson, Signs and Symbols in Christian Art, 159.1042

 Reau, Iconographie III, 1104- 1106. LCI VIII, στηλ. 185- 190 (M. Lechner). Kaftal, Iconography of the saints in 1043

Tuscan painting, στηλ. 817- 833. Kaftal, Iconography of the saints in Central and South Italian schools of painting, 
στηλ. 904- 909. Alce, L’ iconografia di San Pietro da Verona, 100- 114, 150 - 168. Για το βίο και τη λατρεία του αγίου 
Πέτρου της Βερόνας βλ. Prudlo, The life and cult of Peter of Verona, 13- 70.

 Improta, Dal pulpito al sepolcro, 108, εικ. 1.1044



ότι το κλαδί φοίνικα αναφέρεται ως τυπικό χαρακτηριστικό της εικονογραφίας του αγίου από τον 

Remigio dei Girolami (1247- 1319), ο οποίος σε λειτουργικά κείµενα που συνέγραψε αναφέρει 

“Unde cum palma in manu pingitur” . 1045

 Γεννηµένος στη Βερόνα στα 1206 από οικογένεια καθολικών φιλικά προσκείµενη στην 

αίρεση των Καθαρών, ο άγιος Πέτρος µαθήτευσε σε καθολικά σχολεία και αργότερα στο 

πανεπιστήµιο της Μπολόνια. Εκεί γνώρισε στα δεκαπέντε του χρόνια τον θεµελιωτή του τάγµατος 

των δοµηνικανών  άγιο Δοµήνικο (γνωστό και ως Δοµήνικο Gudzman)  και προσχώρησε στο 1046 1047

τάγµα των Αδελφών Ιεροκηρύκων, γνωστό ως "Ordo fratrum Praedicatorum”. Υπήρξε 

ιεροκήρυκας του καθολικισµού σε ολόκληρη την Ιταλία, ιεροεξεταστής και µέγας πολέµιος των 

αιρέσεων, ιδιαίτερα αυτής των Καθαρών, γεγονός που προκάλεσε τη δολοφονία του στα 1252 από 

τον οπαδό τους Carino Balsamo, αποτελώντας έτσι τον πρώτο άγιο µάρτυρα των Δοµηνικανών. H 

αγιοποίηση του Πέτρου συντελέστηκε λίγο µετά τη δολοφονία του, το 1253 από τον πάπα 

Ιννοκέντιο τον IV , οπότε οι πρώτες απεικονίσεις του αγίου χρονολογούνται στο δεύτερο µισό 1048

του 13ου αιώνα. Σύµφωνα µε τη λατινική παράδοση ο Carino Balsamo χτύπησε τον Πέτρο µε 

µαχαίρι στο κεφάλι προκαλώντας του θανατηφόρο τραυµατισµό. Στη σκηνή αυτή γίνεται 

συστηµατικά αναφορά στη δυτική εικονογραφία, όπως στο ανώτερο τµήµα της ζωγραφικής 

επιφάνειας στο τρίπτυχο του δοµηνικανού καλλιτέχνη Fra Angelico στο Μουσείο di San Marco , 1049

που αναφέραµε πιο πάνω, αλλά και σε εικονογραφηµένα χειρόγραφα του δεύτερου µισού του 13ου 

αιώνα, καθώς σε φύλλο µουσικού χειρογράφου από τη νότια Ιταλία τώρα στο Metropolitan 
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 Delcorno, San Pietro Martire, 277, αρ. 6. Improta, Dal pulpito al sepolcro, 108 109.1045

 Είναι αξιοσηµείωτο ότι οι δοµηνικανοί αφοσιώθηκαν περισσότερο στην καλλιέργεια του κηρύγµατος και στην 1046

καταπολέµηση των αιρέσεων παρά στον αναχωρητισµό, ενώ παράλληλα βασική τους αρχή ήταν η αποποίηση κάθε 
περιουσιακού στοιχείου και η εναπόθεση της επιβίωσής τους στην επαιτεία, αποτελούσαν δηλαδή ένα επαιτικό τάγµα. 
Ασχολήθηκαν µε τα γράµµατα και τις επιστήµες, ενώ από το τάγµα τους προήλθαν πάπες, καρδινάλιοι και δύο 
σπουδαίοι ζωγράφοι, ο Fra Angelico (Guido di Pietro) και ο Fra Bartolommeo (Baccio della Porta). Για το άγιο 
Δοµήνικο και το τάγµα των Δοµηνικανών βλ. Hinnebusch, The History of the Dominicant Order. του ιδίου, The 
Dominicants: A Short History. Κασαπίδης, Η περίπτωση της Χίου, 223- 252. του ιδίου, Ο άγιος Δοµήνικος, η εποχή του 
και η ίδρυση του τάγµατος των Δοµηνικανών, Βυζαντινός Δοµός 13 (2002- 2003), 161- 171.

 Καταγόµενος από εύπορους γονείς, ο άγιος Δοµήνικος γεννήθηκε στην Calleruega της Ισπανίας το 1172, σπούδασε 1047

στην Palencia και το 1214 ίδρυσε το τάγµα των αδελφών Ιεροκηρύκων γνωστό ως "Ordo fratrum Praedicatorum" που 
αναγνωρίστηκε επίσηµα στα 1216 από τον πάπα Ονώριο Γ΄ εξασφαλίζοντάς τους ειδικά προνόµια, ενώ η πρώτη 
σύνοδος του τάγµατος έγινε στη Μπολόνια το 1220. Εκεί πέθανε ο Δοµήνικος ένα χρόνο αργότερα, στις 6 του 
Αυγούστου του 1221 εξαντληµένος από τις κακουχίες στις οποίες υπέβαλε τον εαυτό του. Ο άγιος Δοµήνικος 
εντάχθηκε στο αγιολόγιο της Καθολικής Εκκλησίας στα 1234, ενώ στο ορθόδοξο αγιολόγιο δεν συµπεριλήφθηκε ποτέ. 
Για το βίου του αγίου Δοµήνικου, βλ. Guiraud, Saint Dominic. Για την εικονογραφία του αγίου Δοµήνικου, βλ. Reau, 
Iconographie, 391- 398. LCI VI στηλ. 72- 79 (I. Frank).

 Prudlo, The life and cult of Peter of Verona, 118.1048

 Bonsanti, Firenze, l’ Angelico al convento di S. Marco, 18- 19.1049



Museum of Art . Παράλληλα, στις ολόσωµες απεικονίσεις του αγίου σε ζωγραφικά έργα δυτικής 1050

τέχνης αποτυπώνονται τα αίµατα στο κεφάλι από το θανατηφόρο χτύπηµα του Carino Balsamo , 1051

όπως ενδεικτικά στην ιστάµενη µορφή του αγίου στο Pala di Annalena στο µοναστήρι San 

Vincenzo di Annalena φιλοτεχνηµένη από τον Fra Angelico , στοιχείο που πιθανώς παραλείπεται 1052

από την εξεταζόµενη παράσταση. 

 Το τάγµα των Αδελφών Ιεροκηρύκων είχε αναπτύξει πλούσια ιεραποστολική δράση στην 

Κρήτη, δραστήριοι καθώς ήταν κήρυκες του παπικού καθολικισµού . Προς ενίσχυση των θέσεών 1053

τους, οι Δοµηνικανοί ίδρυσαν λατινικές µονές στις κυριότερες πόλεις της Κρήτης , δηλαδή στο 1054

Χάνδακα (µονή Αγίου Παύλου, Αγίας Αικατερίνης, Μαρίας Βorazani) , στα Χανιά (Άγιος 1055

Νικόλαος των Δοµηνικανών) , στο Ρέθυµνο (ναός της Μαγδαληνής) , µε λαµπρότερη όλων τη 1056 1057

µονή του Αγίου Πέτρου του Μάρτυρα κτισµένη κοντά στο λιµάνι του Χάνδακα, ένα από τα 

πρωιµότερα κτίσµατα των Δοµηνικανών. Θεωρείται µάλιστα ότι κτίστηκε όταν αρχιεπίσκοπος 

Κρήτης ήταν ο δοµηνικανός Giovanni Querini στα 1247- 1252 . Η ανέγερση του ναού πιθανώς 1058

πραγµατοποιήθηκε µετά το 1254, χρονολογία δολοφονίας και ανακήρυξης του αγίου Πέτρου της 

Βερόνας σε άγιο της καθολικής εκκλησίας από τον Πάπα Ιννοκέντιο τον IV . Άλλωστε, η αγορά 1059
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 Αριθµός εισαγωγής 2005.273. Για το χειρόγραφο βλ. www.metmuseum.org/collections/search-the-collections/1050

476564?img=2.Η δολοφονία του αγίου σώζεται επίσης στο αρχικό γράµµα Ρ σε Αντιφωνάριο του β΄ µισού του 13ου 
αιώνα από την Μπολόνια , τώρα στο Metropolitan Museum of Art, www.metmuseum.org/toah/works-of-art/23.21.2 
(επίσκεψη στις 10- 2- 2014).

 Ανάλογη είναι η απεικόνιση του δοµηνικανού αγίου στην pala di altare στην εκκλησία του Αγίου Μάρκου, 1051

φιλοτεχνηµένη από τον Fra Angelico στα 1443 µε την ιστορία του Κοσµά και του Δαµιανού, βλ. Bonsanti, Firenze, l’ 
Angelico al convento di S. Marco, 40- 41.

 Bonsanti, Firenze, l’ Angelico al convento di S. Marco, 38.1052

 Ο πάπας πρόσφερε στους Δοµηνικανούς πολιτική προστασία σε αντάλλαγµα των υπηρεσιών που εκείνοι παρείχαν 1053

στην Ιερά Εξέταση. Μάλιστα στο µοναστήρι του Αγίου Πέτρου στο Χάνδακα φιλοξενούνταν και ο ιεροεξεταστής 
αδερφός Andrea Doto, ο οποίος είχε αναλάβει τη δίκη µίας από τις ηγετικές µορφές του Ιουδαϊσµού στην Κρήτη, του 
Sannetay στα 1314, βλ. Tsougarakis, Latin religious orders in medieval Greece, 216.

 Ο Mackay στηριζόµενος στα αρχεία του τάγµατος υποστηρίζει ότι οι Δοµηνικανοί εγκαταστάθηκαν µόνιµα στην 1054

Κρήτη µετά το 1289, βλ. Mackay, St. Mary of the Dominicans, 128. Για το θέµα της ανέγερσης των ναών των 
µοναστικών ταγµάτων, βλ. Gerola, Βενετικά µνηµεία Κρήτης, 111- 145. ΘΗΕ 7, 1019 (λήµµα Θ. Τζεδάκης). 
Γκράτζιου, Η µαρτυρία της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής, 35- 40, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία.

 Gerola, Βενετικά Μνηµεία της Κρήτης, 112. Kitsiki- Panagopoulos, Cistercian and Mendicant Monasteries, 9. 1055

Γκράτζιου, Η µαρτυρία της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής, 26. Στα προάστιά του Χάνδακα είχε ανεγερθεί ο ναός του 
Αγίου Αντωνίου, βλ. Τσιρπανλής, Το κληροδότηµα, 42- 43, υποσ. 3.

 Gerola, Βενετικά Μνηµεία της Κρήτης, 138- 140.1056

 Ό.π., 112, 144- 145.1057

 Silvano Borsari, Il dominio veneziano a Creta nel XIII secolo, Napoli 1963, 134. Georgopoulou, Venice’s 1058

Medieterranean Colonies, 136.

 Mackay, St. Mary of the Dominicans, 126- 129, 132- 133.1059

http://www.metmuseum.org/collections/search-the-collections/476564?img=2
http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/23.21.2


οικοπέδων γύρω από το µοναστήρι το 1275 και το 1301 για την επέκταση των εγκαταστάσεων 

τους, µας δίνει ένα terminus ante quem για την ανέγερση του Αγίου Πέτρου . 1060

 Η µορφή του αγίου Πέτρου του Μάρτυρα εντοπίζεται σε λίγους µόνο ναούς του τάγµατος 

των Δοµηνικανών στην Κρήτη και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. Από τη βενετική φάση (13ος 

αιώνας) της µεγάλης παλαιοχριστιανικής βασιλικής της Αγίας Παρασκευής στη Χαλκίδα η 

ολόσωµη µορφή του αγίου Πέτρου του Μάρτυρα διατηρείται σε ανάγλυφο στη γένεση του σκέλους 

του µεγάλου οξυκόρυφου τόξου του πρεσβυτερίου που δεσπόζει στο αέτωµα του Ιερού  , που 1061

αποτελεί την πρωιµότερη γνωστή απεικόνιση του αγίου στον ελλαδικό χώρο. Εκεί ο άγιος Πέτρος 

αναγνωρίζεται από τη µοναχική ενδυµασία του τάγµατος, το κούρεµα της παπαλήθρας και τα 

χαρακτηριστικά σύµβολα, δηλαδή το µεγάλο κλαδί φοίνικα και το ευαγγέλιο, όπως στην υπό 

εξέταση παράσταση. Παράλληλα, στον ίδιο ναό εντοπίστηκαν τοιχογραφίες κατά τη διάρκεια των 

εργασιών συντήρησης του 1975, για τις οποίες έχει υποστηριχθεί ότι περιελάµβαναν σκηνές µε το 

βίο του αγίου Πέτρου του Μάρτυρα του 13ου αιώνα , ενδεχόµενο που ενισχύεται από τον 1062

εντοπισµό της γλυπτής µορφής του αγίου στον ναό της Χαλκίδας. 

 Στη µεγάλου µεγέθους και λιτή στην κατασκευή της βασιλική του Αγίου Πέτρου των 

Δοµηνικανών στο Ηράκλειο, αφιερωµένη στον οµώνυµο δυτικό µάρτυρα , που οικοδοµήθηκε 1063

σύµφωνα µε τις συνοδικές οδηγίες του τάγµατος περί µορφολογικής λιτότητας και αυστηρότητας, 

σώζονται στην κατώτερη ζώνη στον ανατολικό τοίχο του βόρειου παρεκκλησίου ολόσωµοι 

µετωπικοί άγιοι σε κακή κατάσταση διατήρησης , οι οποίοι χρονολογούνται πιθανώς στη 1064

διάρκεια του 14ου αιώνα . Ανάµεσά τους διακρίνεται η εξίτηλη φωτοστεφανωµένη µορφή 1065

δυτικού αγίου που φορά µαύρο µανδύα µε κουκούλα πεσµένη πίσω και έχει µεγάλη tonsura µε λίγα 

µαλλιά να στέφουν την κεφαλή, όπως στην υπό εξέταση παράσταση. Τα στοιχεία αυτά δεν 
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 Γάσπαρης, Τα αστικά φέουδα, 137- 150. Χρονάκη και Καλοµοιράκης, Ο ναός του Αγίου Πέτρου των Δοµηνικανών, 1060

119- 137. Kitsiki- Panagopoulos, Cistercian and Mendicant Monasteries, 87- 93. Γκράτζιου, Η µαρτυρία της 
εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής, 26.

 Δεληνικόλας & Βέµη, Αγία Παρασκευή Χαλκίδας, 248- 249. Στο άλλο σκέλος του οξυκόρυφου τόξου παριστάνεται 1061

η γλυπτή µορφή του ιδρυτή του τάγµατος των δοµηνικανών άγιου Δοµήνικου.

 Mackay, St Mary of the Dominicans, 145. Γεωργοπούλου- Βέρρα, Συντήρηση- καθαρισµός τοιχογραφιών, 173. 1062

Δεληνικόλας & Βέµη, Αγία Παρασκευή Χαλκίδας, 244- 245.

 Gerola, Monumenti Veneti, 125- 127.1063

 Προσωπική παρατήρηση. Gerola, Βενετικά Μνηµεία της Κρήτης, 127. Georgopoulou, Venice’s Medieterranean 1064

Colonies, 137. 

 Ευχαριστώ την κα. Ε. Κανάκη, αρχαιολόγο της 13ης ΕΒΑ για τις χρήσιµες πληροφορίες. Δηµοσίευση των 1065

τοιχογραφιών του Αγίου Πέτρου θα γίνει από την ίδια στον τιµητικό τόµο για τον Μανόλη Μπορµπουδάκη. Οι 
αρχαιολογικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί στο ναό του Αγίου Πέτρου παρουσιάζονται από τους Καλοµοιράκη- 
Χρονάκη, Ο ναός του Αγίου Πέτρου των Δοµηνικανών, 119 κ.ε. Για το ναό βλ. Gerola, Βενετικά µνηµεία Κρήτης, 125 
κ.ε. Kitsiki- Panagopoulos, Cistercian and Mendicant Monasteries, 87- 93. Γκράτζιου, Η µαρτυρία της εκκλησιαστικής 
αρχιτεκτονικής, 142. 



εµποδίζουν την ταύτιση της µορφής µε αυτή του αγίου Πέτρου της Βερόνας, αν και το δηλωτικό 

σύµβολο, δηλαδή το κλαδί φοίνικα, καθώς και τα αγιωνύµια που θα µας οδηγούσαν σε ασφαλή 

ταύτιση έχουν ολοκληρωτικά καταστραφεί. Θεωρούµε πάντως εύλογο ότι ο τιµώµενος άγιος 

Πέτρος περιλαµβανόταν στο εικονογραφικό πρόγραµµα του ναού. Το ενδεχόµενο της απεικόνισης 

του δοµηνικανού αγίου στο ναό του Χάνδακα, µας οδηγεί στη σκέψη ότι θα µπορούσε να 

αποτελέσει το πρότυπο της υπό εξέταση µορφής στους Αποστόλους. Υποθέτουµε, ακόµα, ότι η 

εικόνιση του αγίου Πέτρου στο Ηράκλειο θα ακολούθησε το πρότυπο από κάποιο αλτάρι δυτικής 

τέχνης που µεταφέρθηκε στην Κρήτη από το τάγµα των Δοµηνικανών. Η υπόθεση αυτή στηρίζεται 

στο γεγονός ότι οι µορφές στην κατώτερη διακοσµητική ζώνη του Αγίου Πέτρου ορίζονται από 

οξυκόρυφα γραπτά τόξα που βαίνουν σε κιονίσκους, καθώς σε αλτάρια δυτικής τέχνης, όπως 

ενδεικτικά στο τρίπτυχο του Fra Angelico µε τη δολοφονία του αγίου που αναφέραµε πιο πάνω .  1066

 Τέλος, έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι σκηνές από τη ζωή του αγίου Πέτρου της Βερόνας 

περιλαµβάνονταν στο εικονογραφικό πρόγραµµα της εκκλησίας του Αγίου Παύλου και Δοµήνικου 

στο Πέρα της Κωνσταντινούπολης, γνωστή και ως Arap Camii , η οποία αποτέλεσε το κεντρικό 1067

µοναστήρι του τάγµατος των Δοµηνικανών στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια του 14ου 

αιώνα και έως το 1475 . Ο ναός, ο οποίος είχε ανεγερθεί στις αρχές του 14ου αιώνα, σώζει 1068

εξίτηλες τοιχογραφίες εκτελεσµένες στο πρώτο µισό του 14ου αιώνα και πιθανώς σύµφωνα µε την 

βυζαντινή ορθόδοξη παράδοση , οι οποίες αποκαλύφθηκαν στο σεισµό του 1999. Ανάµεσα τους 1069

διακρίνεται η µορφή ενός µόνο αγίου της καθολικής εκκλησίας, αυτής του ιατρού αγίου 

Αµβρόσιου . 1070

 Συµπερασµατικά, η µορφή του αγίου Πέτρου του Μάρτυρα στους Αποστόλους ιστορείται 

ανάµεσα στους ολόσωµους αγίους του ορθόδοξου εορτολογίου και σύµφωνα µε τη βυζαντινή 

ορθόδοξη παράδοση. Αποτελεί τη µοναδική βεβαιωµένη απεικόνιση του αγίου που σώζεται σε 

βυζαντινή ορθόδοξη εκκλησία του ελλαδικού χώρου και για το λόγο αυτό η παρουσία του αποκτά 

ξεχωριστή σηµασία που θα εξεταστεί σε επόµενο κεφάλαιο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι απ’ όσο 

γνωρίζουµε ούτε αργότερα στις κρητικές εικόνες δεν εντοπίζεται η µορφή του αγίου Πέτρου της 
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 Bonsanti, Firenze, l’ Angelico al convento di S. Marco, 18- 19. Αναφέρουµε ακόµα τρίπτυχο του Ducio (1300- 1066

1305) µε µορφές αγίων εκατέρωθεν της Θεοτόκου, βλ. Derbes & Neff, Italy, the Mendicant Orders, 451.

 Derbes & Neff, Italy, the Medicant Orders, 451.1067

 Cetinkaya, Arap Camii in Istanbul, 169- 188. Mackay, St. Mary of the Dominicans, 134.1068

 Westphalen, Pittori greci nella chiesa domenicana, 51- 61. Jolivet- Lévy, La peinture à Constantinople, 26- 28. 1069

 Cetinkaya, Arap Camii in Istanbul, 175, εικ. 8a.1070



Βερόνας, ενώ η µορφή του έτερου δοµηνικανού αγίου και ιδρυτή του τάγµατος, του αγίου 

Δοµήνικου, εικονίζεται αρκετά συχνά   1071

!
5. Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη (εικ. 31) 

 Η απεικόνιση των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον βόρειο τοίχο του ναού έχει 

καταστραφεί στο µεγαλύτερο µέρος της από τη µεταγενέστερη της τοιχογράφησης διάνοιξη του 

παραθύρου, το οποίο κατέστρεψε τα κεφάλια των δύο αγίων, καθώς και από τις επικαθίσεις των 

αλάτων που έχουν διαβρώσει τη ζωγραφική επιφάνεια του σώµατος τους. Από τις δύο µορφές 

σώζεται τµήµα της πλούσιας κόµης µε τα σγουρά µαλλιά του αγίου Κωνσταντίνου, ίχνη από τα 

αυτοκρατορικά ενδύµατα των δύο µορφών, καθώς και ο µεγάλος σταυρός ανάµεσα τους.  

 Ο Μεγάλος Κωνσταντίνος, ιδρυτής της Κωνσταντινούπολης και µοναδικός αυτοκράτορας 

από το 324 έως το 337, γιορτάζεται από την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία ως άγιος µαζί µε την 

µητέρα του Ελένη στις 21 Μαΐου. Το προσφιλές στη βυζαντινή ζωγραφική δίδυµο των δύο αγίων 

 παρουσιάζεται από τον 10ο αιώνα στον εν λόγω εικονογραφικό τύπο µε τον µεγάλο τίµιο 1072

σταυρό ανάµεσα τους , στοιχείο που βοηθάει στην ταύτιση των δύο εξίτηλων µορφών στην 1073

εξεταζόµενη παράσταση. Το δίδυµο εικονογραφείται σε µεγάλο αριθµό µνηµείων της κρητικής 

υπαίθρου , αφού έχει θεωρηθεί ότι η προτίµηση των κρητικών αγιογράφων στον πρώτο 1074

αυτοκράτορα του Βυζαντίου και στη µητέρα αυτού Ελένη υπαγορεύεται από τη νοσταλγία του 

υπόδουλου νησιού να επανέλθει στους κόλπους του Βυζαντίου . Είναι µάλιστα πιθανό ότι η 1075

δηµοτικότητα του Κωνσταντίνου συνδέεται µε το θρύλο για τα δώδεκα αρχοντόπουλα, τα οποία, 

σύµφωνα µε µία από τις εκδοχές του µύθου εστάλησαν στη νήσο από τον βυζαντινό αυτοκράτορα 
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 Αναφέρουµε, την εικόνα µε την Κοίµηση της Παναγίας στο Μουσείο Εικαστικών Τεχνών Poushkin της Μόσχας 1071

(Εικόνες της κρητικής τέχνης, 438- 440, αρ. 87 (λήµµα O. Etinhof), η οποία έχει υποστηριχθεί ότι χρησίµευε ως πίνακας 
αγίας τράπεζας σε κάποιο ιδιωτικό λατινικό παρεκκλήσι του Χάνδακα οικογένειας συνδεόµενης µε τον Αγιο Πέτρο των 
Δοµηνικανών ή µε τον Άγιο Φραγκίσκο (Κωνσταντουδάκη, Ένθρονη Βρεφοκρατούσα και άγιοι. Σύνθετο έργο 
ιταλοκρητικής τέχνης, 296). Ακόµα οι άγιοι Δοµήνικος, απόστολος Πέτρος και Φραγκίσκος εικονίζεται σε εικόνα του 
16ου αιώνα, φιλοτεχνηµένη από τον Ιωάννη Παρµενιάτη , Έλληνα ζωγράφο µε επιρροές από τη βενετσιάνικη σχολή 
ζωγραφικής (Ν. Χατζηδάκη, Από το Χάνδακα στη Βενετία, 144, αρ. 34 (Bianco- Fiorin).Επίσης, ο δοµηνικανός άγιος 
Βικέντιο Ferrer παριστάνεται µαζί µε τον Φραγκίσκο και την Θεοτόκο σε τρίπτυχο σήµερα στο Μουσείο του Ερµιτάζ 
στην Αγία Πετρούπολη, έργο αποδιδόµενο στον Ανδρέα Ρίτζο ή στο εργαστήρι του (Εικόνες της κρητικής τέχνης, 440, 
αρ. 87 (O. Etinhof). 

 Για την εικονογραφία των δύο αγίων βλ. Reau, Iconographie III, 341- 344 (άγιος Κωνσταντίνος), 633- 636 (αγία 1072

Ελένη), LCI ΙΙ (1970), στηλ. 546- 551, στο ίδιο 7 (1974), στηλ. 485- 491. ODB I, 498- 500 (άγιος Κωνσταντίνος), II, 
909 (αγία Ελένη). Hadermann- Misguish, Kurbinovo, 245- 251. Teteriatnikov, The True Cross flanked by Constantine 
and Helena, 169- 188.

 Hadermann- Misguish, Kurbinovo, 247- 248.1073

 Καλοκύρης, Αι βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Κρήτης, 120. Για τον εικονογραφικό κύκλο από τη ζωή του Μεγάλου 1074

Κωνσταντίνου, βλ. Βασιλάκη, Εικονογραφικοί κύκλοι Μεγάλου Κωνσταντίνου, 60 κ.ε.

 Καλοκύρης, Αι βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Κρήτης, 120.1075



προκειµένου να διαφεντέψουν την Κρήτη. Θεωρείται ότι ο µύθος συνδέει άµεσα το νησί µε την 

αυτοκρατορία και εποµένως χρησιµοποιήθηκε ως ιδεολογική προπαγάνδα κυρίως κατά την 

βενετική κατάκτηση . 1076

 Ανάλογη παράσταση των δύο µορφών υπάρχει στην εκκλησία του Χριστού στις Ποταµιές 

(εικ. 65), που µας βοηθά να ανασυνθέσουµε την εξίτηλη απεικόνισή τους στον Άγιο Γεώργιο. Στην 

εκκλησία του Χριστού εικονίζονται ελαφρά αντιµέτωποι, κρατώντας το σταυρό στη µέση και 

έχοντας το άλλο χέρι µπροστά. Φορούν πλούσια ενδύµατα µε µαργαριτοκόσµητες βασιλικές 

αλουργίδες, ο Κωσταντίνος φορά διαγώνια σταυρωτό λώρο στο στήθος και κόκκινο µανδύα δεµένο 

µπροστά στο στέρνο. Οι δύο άγιοι φέρουν στο κεφάλι στέµµα, η Ελένη φορά επιπλέον καλύπτρα. 

Πιθανότατα, σε κοινό τύπο εικονίζονταν οι δύο άγιοι και στο ναό του Αγίου Γεωργίου, αν και από 

τα ίχνη που σώζονται στη ζωγραφική επιφάνεια δύσκολα µπορούν να γίνουν υποθέσεις. 

Επισηµαίνουµε, ότι ο διαγώνια σταυρωτός λώρος απαντά σε γνωστά µνηµειακά σύνολα, όπως στο 

Milesevo , στον Άγιο Νικόλαο στο Prilep , στο Χριστό της Βέροιας  και στον Άγιο 1077 1078 1079

Αθανάσιο του Μουζάκη στην Καστοριά (1383/4) . 1080

!
6. Η αγία Άννα θηλάζουσα τη Θεοτόκο (εικ. 28) 

 Κάτω από το εσωρράχιο του δυτικού τόξου στο νότιο τοίχο του ναού παριστάνεται σε 

µέγεθος φυσικού προτύπου ολόσωµη η αγία Άννα βρεφοκρατούσα και γαλακτοτροφούσα, µε 

µεγάλες φθορές στο κατώτερο µέρος της ζωγραφικής επιφάνειας και ολοσχερώς κατεστραµµένο το 

πρόσωπο. Η αγία, µε κατακόκκινο µαφόριο, είναι στραµµένη κατά τα τρία τέταρτα προς τα δεξιά 

και ανακρατά µε το αριστερό της χέρι το σπαργανωµένο βρέφος, ενώ µε το δεξί προσφέρει τον 

µαστό της στη µικρή Μαρία. 

 Το θέµα της αγίας Άννας µε την Θεοτόκο στην αγκαλιά είναι γνωστό από την  εικονογραφία 

του 7ου αιώνα . Η σπάνια απεικόνιση της θηλάζουσας την Θεοτόκο αγίας Άννας, που έχει τις 1081

ρίζες της στα Απόκρυφα Ευαγγέλια και προέρχεται από τον τύπο της Παναγίας 
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 Maltezou, Byzantine Legends in Venetian Crete, 2351076

 Millet & Frolow, Yougoslavie I, πιν.79.2.1077

 Millet & Frolow, Yougoslavie ΙΙΙ, πιν. 29.1.1078

 Πελεκανίδης, Καλλιέργης, πιν. 6, 83. 1079

 του ιδίου, Καστοριά, πιν. 143α, 154β.1080

 Για την εικονογραφία του θέµατος βλ. Reau, Iconographie III, 90 κ.ε. LCI V, στ. 168- 1884. Gerstel, Painted 1081

Sources for Female Piety, 96- 98, εικ. 11, 12, 14, 20. Siomkos, Saint- Etienne, 271- 278. Η παράστασή της Παναγίας µε 
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αιώνα (Wilpert, Die Römischen Mosaiken und Malereien, πιν. 194).



Γαλακτοτροφούσας , απαντά για πρώτη φορά στην εικονογραφία των εκκλησιών της 1082

Καππαδοκίας τον 11ο αιώνα . Το θέµα ιστορείται σποραδικά στη µεσοβυζαντινή  και στην 1083 1084

υστεροβυζαντινή ζωγραφική , ενώ στη µνηµειακή ζωγραφική της Κρήτης εµφανίζεται σε έξι 1085

τουλάχιστον δηµοσιευµένους ναούς του 13ου, 14ου και 15ου αιώνα˙ στο ναό του Αγίου 

Παντελεήµονα στο Μπιζαριανώ Πεδιάδος (13ος- 14ος αιώνας) , στην εκκλησία των Αγίων 1086

Πάντων του νεκροταφείου Νεαπόλεως Μεραµπέλλου (14ος αιώνας) , στο ναό της Παναγίας στη 1087

Λαµπηνή Αγίου Βασιλείου Ρεθύµνου (τέλος 14ου- αρχές 15ου αιώνα) , στην εκκλησία της Αγίας 1088

Άννας στο Ανισαράκι Κανδάνου (1352) . Τον 15ο αιώνα ο τύπος απαντά στο ναό των Εισοδίων 1089

της Θεοτόκου στο Χουµέρι Μονοφατσίου (µέσα 15ου αιώνα), όπου η θηλάζουσα Άννα αποδίδεται 

ένθρονη, ενώ νεαρή θεραπαινίδα προσέρχεται προς αυτή . Όµοια στις ανωτέρω τοιχογραφίες 1090

και στο ναό στους Αποστόλους παριστάνεται η αγία Άννα να προσφέρει το στήθος της στη µικρή 

Μαρία, σε αντίθεση µε αντίστοιχες παραστάσεις, όπου η µικρή Μαρία πιάνει µόνη της το µαστό 

της Άννας (Άγιος Στέφανος Καστοριάς) . Ιδιαίτερα διαδεδοµένη στους ναούς της κρητικής 1091

υπαίθρου είναι επίσης η απεικόνιση της αγίας Άννας µε τη µικρή Μαρία στην αγκαλιά της στον 
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 Για την εικονογραφία της Παναγίας γαλακτοτροφούσας βλ. Lafontaine- Dosogne, Iconographie de l Enfance, 90, 1082

100- 101, 133- 135. Cutler, The Cult of Galaktotrophousa, 335- 350. Παπαθεοφάνους- Τσουρή, Εικόνα Παναγίας 
Γαλακτοτροφούσας, 1- 14. 

 Πρόκειται για την τοιχογραφία σε εκκλησία κοντά στο Ispidin, στην περιοχή του Kayseri, βλ. Jolivet- Lévy,  1083

Cappadoce, 241.

 Xαρακτηριστική είναι η τοιχογραφία της αγίας Άννας γαλακτοτροφούσας που στέκει δίπλα στον Ιωακείµ στην 1084
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ιστορείται στον Άγιο Στέφανο της Καστοριάς (Πελεκανίδης, Καστοριά, 9. Siomkos, Saint- Etienne, 272- 278) και στο 
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στο Zaoum στην Αχρίδα του 1361 (Grozdanov, La peinture murale d’ Ohrid au XIVe siecle, εικ. 75), των Αγίων 
Αποστόλων στη Θεσσαλονίκη (Stephan, Mosaiken umd Fresken der Apostelkirche zu Thessaloniki, 202, εικ. 40), της 
Περιβλέπτου στο Μυστρά (Millet, Mistras I2, πιν. 128.4), και εικόνας από τη Βέροια (Παπαζώτος, Εικόνες Βέροιας, 
πιν. 78). Αναλυτικά για το θέµα βλ. Siomkos, Saint- Etienne, 275, όπου γίνεται αναφορά στα παραδείγµατα του τύπου.

 Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantinisches Kreta, 406- 407. Θεοχαροπούλου, Χουµέρι Μονοφατσίου, εικ. 121086

 Μπορµπουδάκης, Βυζαντινά και Μεσαιωνικά Μνηµεία Κρήτης ΚΕ΄, 494.1087

 Καλοκύρης, Αι βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Κρήτης, 108, πιν. LXXI. Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantinisches 1088

Kreta, 284- 286.

 Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantinisches Kreta, 221. Καλοκύρης, Αι βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Κρήτης, 108, 1089

πιν. LXX.

 Θεοχαροπούλου, Χουµέρι Μονοφατσίου, 140- 141, εικ. 10- 11.1090

 Siomkos, Saint- Etienne, 276, εικ. 123.1091



τύπο της Παναγίας Οδηγήτριας , ο οποίος υιοθετείται και σε εικόνες του 15ου, 16ου και 17ου 1092

αιώνα, όπως σε εικόνα του Μουσείου Μπενάκη που αποδίδεται στον κρητικό ζωγράφο Άγγελο  . 1093

 Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι το εικονογραφικό θέµα της αγίας Άννας θηλάζουσας 

την Θεοτόκο εµφανίζεται σποραδικά στη ζωγραφική της Κρήτης καθώς και στον ευρύτερο 

ελλαδικό χώρο και συναντάται σε έξι τουλάχιστον ναούς της νήσου. Στην υστεροβυζαντινή 

ζωγραφική της Κρήτης ο τύπος είναι κοινός καθώς η Άννα προσφέρει το στήθος της στη µικρή 

Μαρία, ενώ ταυτόχρονα φορά κόκκινο µαφόρι. 

!
7. Αδιάγνωστη αγία (εικ. 31) 

 Δίπλα στον άγιο Πέτρο παριστάνεται αδιάγνωστη αγία, κατεστραµµένη από τη µέση και 

κάτω και µε φθορές στην επιφάνεια του προσώπου. Είναι όρθια, µετωπική και φέρει λαδοπράσινο 

µαφόριο και πιθανώς σταυρό στο δεξί της χέρι, πρόκειται δηλαδή περί µάρτυρος. Αν και η 

καταστροφή της συνοδευτικής επιγραφής καθιστά δύσκολη την ταύτιση της µορφής, η απουσία 

δηλωτικών συµβόλων οδηγεί στην πιθανή σύνδεσή της µε την αγία Βαρβάρα ή την αγία 

Παρασκευή, οι οποίες αναπαρίστανται µε το σταυρό του µάρτυρος µοναχά.  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 Παναγιά Κερά στην Κριτσά (Μπορµπουδάκης, Παναγιά Κερά, εικ. 23), Άγιος Ιωάννης του νεκροταφείου στη 1092

Κριτσά Μεραµπέλλου (1359/60) (Μοσχόβη, Περιοχή Αγίου Νικολάου, 181), Αγία Άννα στο Ανισαράκι Κανδάνου 
(1462) (Καλοκύρης, Αι βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Κρήτης, 108, πιν. LXIX), Σωτήρας στο Κεφάλι Κισάµου 
(Λασσιθιωτάκης, Εκκλησίες Δυτικής Κρήτης (1969), 216, εικ. 72), Παναγία έξω από το Φόδελε Μαλεβιζίου και έξω 
από το Χρωµοναστήρι Ρεθύµνου (Σπαθαράκης, Τοιχογραφίες Ρεθύµνου, 105, εικ. 108), Άγιος Ιωάννης στην Αξό 
Μυλοποτάµου (Αλµπάνη, Αξό Μυλοποτάµου, 179- 180). 

 Χειρ Αγγέλου, 191, αριθ. 44 (Ν. Χατζηδάκη).1093



Δ. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 Σε ελάχιστα σηµεία των τοίχων σώζoνται διακοσµητικά θέµατα , τα οποία λειτουργούν 1094

συµπληρωµατικά χωρίς να καταλαµβάνουν εξέχουσα θέση. Περιορίζονται στο κλειδί της καµάρας, 

στο εσωρράχιο του δυτικού τόξου ανάµεσα στα µετάλλια των προφητών, στην περιφέρεια των 

ενισχυτικών τόξων και στο βορειοανατολικό τοίχο του ναού πάνω και κάτω από τετράγωνη εσοχή 

στον τοίχο που χρησιµεύει ως βοηθητικός χώρος. Τα διακοσµητικά θέµατα είναι φυτικά ή 

γεωµετρικά και µερικά προκαλούν µια τρισδιάστατη εντύπωση όπως συνηθίζεται στην 

παλαιολόγεια εικονογραφία . Σώζονται σε καλή κατάσταση διατήρησης, µε απολεπίσεις του 1095

χρώµατος σποραδικά. 

!
α. Γεωµετρικά κοσµήµατα:  

 Τεθλασµένη ταινία (εικ. 3) διατρέχει την περιφέρεια στο εσωρράχιο του ανατολικού τόξου. 

Αποτυπώνεται σε δύο τόνους της ώχρας, του καστανοκόκκινου και του λαδοπράσινου, µε την 

επάνω επιφάνεια να είναι πιο σκούρου χρώµατος. Το θέµα, αναπτύσσεται σε βαθυγάλαζο φόντο, 

ενώ άσπρες στιγµές σαν µαργαριτάρια διακοσµούν τα τριγωνικά κενά που σχηµατίζονται ανάµεσα 

στα ζιγκ ζαγκ. Η τεθλασµένη ταινία γνωστή και ως “ακορντεόν”, αποτελεί γνωστό µοτίβο ήδη από 

την παλαιοχριστιναική εποχή . Συνδυασµένη µε τις άσπρες στιγµές να καλύπτουν τα κενά του 1096

ζιγκ ζαγκ απαντά σε γνωστά υστεροβυζαντινά µνηµεία, όπως στη µονή της Χώρας (1315/20) , 1097

στην Παναγία Οδηγήτρια (1311/22)  και στην Παντάνασσα στο Μυστρά , στην Παναγία 1098 1099

Φορβιώτισσα στην Κύπρο  κ.α. Στην Κρήτη το µοτίβο επιλέγεται για τη διακόσµηση της 1100

εκκλησίας του Αγίου Ονουφρίου στη Γέννα Αµαρίου , της Παναγίας Γκουβερνιώτισσας , του 1101 1102
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 Για το θέµα βλ. επιλεκτικά Frantz, Illuminated Ornament, 43- 76. Janc, Ornaments in the Serbian and Macedonian 1094

Frescoes. Lepage, L’ ornementation fantastique, 191- 211

 Ασπρά- Βαρδαβάκη & Εµµανουήλ, Παντάνασσα, 238.1095

 Για το θέµα βλ. Frantz, Illuminated Ornament, 43 κ.ε. Janc, Ornaments in the Serbian and Macedonian Frescoes, 1096

αρ. 100- 103. Grabar, La décoration des coupoles, 114. Hadermann- Misguish, Kurbinovo, 296 κ.ε., εικ. 8, 16, 159. 
Ασπρά- Βαρδαβάκη & Εµµανουήλ, Παντάνασσα, 238, 240, όπου και η σχετική βιβλιογραφία για το θέµα. Το µοτίβο 
δεν συνοδεύεται πάντοτε από τις στιγµές στα κενά που δηµιουργούν τα ζικ ζακ, όπως ενδεικτικά στο Kurbinovo.

 Underwood (επιµ.),The Kariye Djami III, πιν. 408, 426, 428- 433, 437- 441.1097

 Dufrenne, Programmes Iconographiques de Mistra, εικ. 16, 24, 25, 27.1098

 Ασπρά- Βαρδαβάκη & Εµµανουήλ, Παντάνασσα, εικ. 84.1099

 Weyl Carr & Morrocco, The Thirteenth- Century Murals of Lysi, εικ. 28.1100

 Καλοκύρης, Αι βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Κρήτης, πιν. LV.1101

 Vassilakis- Mavrakakis, Gouverniotissa, 261, όπου και η σχετική µε το σχήµα αυτό βιβλιογραφία. 1102



Αγίου Ανδρέα, παρεκκλήσιο της µονής Οδηγήτριας (αρχές 14ου αιώνα)  και του Χριστού στις 1103

Ποταµιές Πεδιάδος όπου επίσης αναπτύσσεται στην περιφέρεια του ενισχυτικού τόξου .  1104

Ταινία µε πλοχµό στο εσωτερικό της διατρέχει το κλειδί της καµάρας του ναού (εικ. 5, 24, πιν. ΙΙΙ). 

Η επάνω επιφάνεια του πλοχµού απεικονίζεται σε καστανοκόκκινο και η κάτω σε δύο τόνους του 

κυανού, ενώ ο πλοχµός διαπερνάται στο εσωτερικό του από ευθεία γραµµή στο χρώµα της ώχρας. 

Το µοτίβο αν και δεν είναι ιδιαίτερα δηµοφιλές στην παλαιολόγεια εικονογραφία, απαντά σε ναούς 

της Κρήτης, όπως στη γένεση της καµάρας στον Άγιο Ιωάννη στο Γαρύπα Ρεθύµνου (πιν. XXI) , 1105

στην Παναγία στον Μέρωνα Αµαρίου , στην Παναγία στα Ρούστικα Ρεθύµνου , στον Άγιο 1106 1107

Ιωάννη στο Κάτω Βαλσαµόνερο  και στη µονή Βροντησίου . 1108 1109

!
β. Φυτικά κοσµήµατα: 

 Ελισσόµενοι βλαστοί (εικ. 34- 45) καλύπτουν τα τριγωνικά κενά που σχηµατίζονται ανάµεσα 

στα µετάλλια των προφητών στο εσωρράχιο του δυτικού ενισχυτικού τόξου. Πάνω σε κάµπο στο 

χρώµα της ώχρας σχηµατίζονται ελισσόµενοι βλαστοί σε καστανέρυθρο χρώµα, που δηµιουργούν 

καρδιόσχηµα σχήµατα και κατά διαστήµατα έχουν κόµπους. Το µοτίβο µε µικρές παραλλαγές 

εικονίζεται στο ναό του Αγίου Γεωργίου στο Kurbinovo , και αργότερα στον Άγιο Ευθύµιο στη 1110

Θεσσαλονίκη , ενώ στις τοιχογραφίες της Κρήτης απαντά ήδη από τον 13ο αιώνα στον Άγιο 1111

Νικόλαο στα Κυριακοσέλλια Αποκορώνου (1230- 1236)  και αργότερα αποτυπώνεται στην 1112

εκκλησία της Αγίας Μαρίνας στους Μεσελέρους Ιεραπέτρας (14ος αιώνας) , στον Άγιο Γεώργιο 1113
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 Αδηµοσίευτη παράσταση. Προσωπική παρατήρηση.1103

 Ranoutsaki, Soteras Christos- Kirche, εικ. 3- 4.1104

 Προσωπική παρατήρηση.1105

 Αδηµοσίευτη παράσταση. Προσωπική παρατήρηση.1106

 Προσωπική παρατήρηση.1107

 Αδηµοσίευτη παράσταση. Προσωπική παρατήρηση.1108

 Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantinisches Kreta, εικ. 71.1109

 Hadermann- Misguish, Kurbinovo, εικ. 31, 32.1110

 Τσιγαρίδας, Τοιχογραφίες Αγίου Ευθυµίου, 161- 162, εικ. 105.1111

 Προσωπική παρατήρηση.1112

 Αδηµοσίευτη παράσταση. Προσωπική παρατήρηση.1113

 Αδηµοσίευτη παράσταση. Προσωπική παρατήρηση.1114



τον Καβουσιώτη στην Κριτσά (αρχές 14ου αιώνα)  και στον Μιχαήλ Αρχάγγελο στο Κακοδίκι 1114

Σελίνου (αρχές 15ου αιώνα) . 1115

 Γραπτό τετράγωνο διάχωρο µε φυτικό κόσµηµα (εικ. 7, 46) αναπτύσσεται στον 

βορειοανατολικό τοίχο, κάτω από την παράσταση των Μυροφόρων στο Μνήµα και πάνω από την 

ισοµέγεθη εσοχή που έχει τη χρήση βοηθητικού χώρου. Το διάχωρο χωρίζεται µε δύο διαγώνιες 

κυανές γραµµές σε τέσσερα τριγωνικά σχήµατα, χιαστί τοποθετηµένα. Σε καστανέρυθρο ή κυανό 

φόντο, εναλλάξ, αναπτύσσονται ελικοειδείς φυλλοφόροι βλαστοί µε ανθεµωτή απόληξη που 

σχηµατίζουν καρδιόσχηµα σχήµατα. Παρόµοιο σχέδιο εντοπίζεται στον Μιχαήλ Αρχάγγελο στο 

Κακοδίκι Σελίνου , κ.α. 1116

 Ποδέα µε φυτικό κόσµηµα (εικ. 7) καλύπτει στα χαµηλά τµήµατα του βόρειου τοίχου την 

κάτω επιφάνεια της τετράγωνης εσοχής στον τοίχο. Αποτελείται από λευκό, πτυχωτό κρεµαστό 

ύφασµα. Ταινία κόκκινου χρώµατος κοσµεί την επάνω παρυφή του υφάσµατος και διακοσµείται µε 

κόκκινους κύκλους στο εσωτερικό της, ενώ στο υπόλοιπο τµήµα του υφάσµατος ζωγραφίζονται µε 

κόκκινο χρώµα µικρά καλυκόµορφα φυτικά κοσµήµατα κατά τόπους. Τα κρεµαστά υφάσµατα 

απαντούν συχνά στη µνηµειακή ζωγραφική, όπως στον Άγιο Νικόλαο στην Πλάτσα της Μάνης . 1117

Στην Κρήτη εικονίζονται ενδεικτικά στην Παναγία Μεσοχωρίτισσα  και στον Άγιο Γεώργιο 1118

Απάνω Σύµης Βιάννου (1453) . 1119

!
Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ: 

!
 Σύµφωνα µε την εικονογραφική ανάλυση των παραστάσεων του ναού του Αγίου Γεωργίου 

που προηγήθηκε, µπορούµε να διατυπώσουµε τις εξής σκέψεις:  

 Γενικά οι παραστάσεις που σώζονται στον εξεταζόµενο ναό αποδίδονται σύµφωνα µε την 

καθιερωµένη εικονογραφία της παλαιολόγειας ζωγραφικής του 14ου αιώνα και συχνά ανακαλούν 

τύπους από γνωστά µνηµειακά σύνολα της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας και της Σερβίας 

και του Μυστρά, οι οποίοι επιβιώνουν στις κρητικές τοιχογραφίες και του επόµενου αιώνα. Η 

πλειονότητα των σκηνικών παραστάσεων ιστορείται µε ιδιαίτερα αφηγηµατική διάθεση σε 
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 Tsamakda, Kakodiki, εικ. 224- 227.1115

 Ό.π., εικ. 230.1116

 Μουρίκη, Οι τοιχογραφίες του Αγίου Νικολάου στην Πλάτσα, εικ. 45.1117

 Ασπρά- Βαρδαβάκη, Οι τοιχογραφίες της Παναγίας Μεσοχωρίτισσας, πιν. 26.1118

 Μπορµπουδάκης, Απάνω Σύµη Βιάννου, πιν. 46.1119



πολυπρόσωπους εικονογραφικούς τύπους. Η τάση αυτή επανευρίσκεται στην Κρήτη σε 

τοιχογραφικές διακοσµήσεις υψηλού, συνήθως, καλλιτεχνικού επιπέδου, οι οποίες επηρέασαν την 

εικονογραφία στους Αποστόλους και συγκεντρώνονται στην περιοχή του σηµερινού νοµού 

Ηρακλείου, όπως η µονή Καρδιώτισσας, η µονή της Παναγίας Γκουβερνιώτισσας, ο ναός του Αγίου 

Ανδρέα παρεκκλήσιο της µονής Οδηγήτριας. Εικονογραφικές λεπτοµέρειες από µεµονωµένες 

παραστάσεις του εξεταζόµενου ναού αποδίδονται ταυτόσηµες µε τοιχογραφίες στις εκκλησίες 

αυτές καθώς και µε παραστάσεις από τον Άγιο Αντώνιο στο Αβδού Πεδιάδος, τον Μιχαήλ 

Αρχάγγελο στο Μοναστηράκι Αµαρίου, τον Άγιο Ιωάννη στο Γαρύπα Ρεθύµνου και αργότερα από 

την εκκλησία της Παναγίας του Σκλαβεροχωρίου, υποδεικνύοντας τη χρήση κοινών 

εικονογραφικών προτύπων. Χαρακτηριστική είναι η παράσταση της Γέννησης µε την απεικόνιση 

της µαίας στη σκηνή του λουτρού µε τα ανοικτά πόδια και το βρέφος ξαπλωµένο στην αγκαλιά της, 

αλλά και ο νεαρός βοσκός µε τον κοντό χιτωνίσκο στο πράσινο του αµυγδάλου και τα νώτα 

στραµµένα στο θεατή. Επίσης, οι µορφές των αγγέλων στην παράσταση της Ανάληψης στον 

εξεταζόµενο ναό παραπέµπουν σε εικονογραφικούς τύπους από το πρώτο τοιχογραφικό στρώµα της 

µονής Καρδιώτισσας που χρονολογείται στην δεύτερη δεκαετία του 14ου αιώνα και πιθανώς 

αντανακλούν τη χρήση των ίδιων σχεδίων στην περιοχή της Πεδιάδας και σε διάστηµα µισού αιώνα 

περίπου. Στην ίδια περιοχή και στους πλησιόχωρους ναούς της Παναγίας στο Καστέλι και στο 

Σκλαβεροχώρι επαναλαµβάνονται τύποι από τους Αποστόλους. Παράλληλα, τα γραφικά θέµατα 

των µικρών παιδιών στη Βάπτιση, που συνδέονται µε το εικονογραφικό ρεπερτόριο της 

ελληνορωµαϊκής τέχνης και ανακαλούν τύπους από τις παλαιολόγειες τοιχογραφίες του Μυστρά, 

ιστορούνται σε ναούς της περιοχής του νοµού Ηρακλείου (Άγιος Αντώνιος Αβδού, παρεκκλήσιο 

Αγίου Ανδρέα, όπου και η έδρα του ενετικού βασιλείου.  

 Επιπλέον, αρκετές σκηνές του Δωδεκαόρτου και µεµονωµένων µορφών αποδίδονται 

ταυτόσηµες µε παραστάσεις από το ναό του Χριστού στις Ποταµιές στην ίδια επαρχία της 

Πεδιάδας. Αναλυτικότερα, οι σκηνές της Σταύρωσης, της Μεταµόρφωσης, της Αποκαθήλωσης, το 

επάνω σωζόµενο µέρος στην παράσταση του Θρήνου στο ναό του Χριστού, αλλά και οι µορφές 

των προφητών Μωυσή και Ααρών οδηγούν στη χρήση των ιδίων τύπων ανάµεσα στους δυο ναούς, 

παρά τις µικρές διαφοροποιήσεις στην εικονογραφία των παραστάσεων. Ανάµεσά τους, εντύπωση 

προκαλεί η πρωτότυπη και περίτεχνη δόξα στη σκηνή της Μεταµόρφωσης του Χριστού µε τα 

γεωµετρικά σχήµατα εντός του κυκλικού δίσκου, κοινή στους δύο ναούς, που αποτελεί ένα από τα 

πρωιµότερα γνωστά παραδείγµατα στο νησί και πιθανότατα αποτυπώνει ένα µεταβατικό στάδιο 

εξέλιξης του εικονογραφικού τύπου, ο οποίος θα εµφανιστεί παραλλαγµένος στην αντίστοιχη 

σκηνή του Σκλαβεροχωρίου, των Καπετανιανών και της µονής Βαλσαµονέρου. 
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 Αν και η ζωγραφική του αγίου Γεωργίου εκφράζει προχωρηµένες τάσεις του 14ου αιώνα, 

ωστόσο σε κάποιες παραστάσεις χρησιµοποιούνται µεσοβυζαντινοί εικονογραφικοί τύποι που ήταν 

εκτός συρµού την εποχή των παλαιολόγων, όπως στη Βαϊοφόρο, στην Αποκαθήλωση, στην 

Ανάσταση, στην Πεντηκοστή, οι οποίοι επιβιώνουν σποραδικά σε υστεροβυζαντινές παραστάσεις 

εντός και εκτός Κρήτης. Εξαιρείται η απεικόνιση του εναγκαλισµού του Λαζάρου από το νεαρό 

Εβραίο που απαντά σε λιγοστούς µεσοβυζαντινούς ναούς της Καππαδοκίας και είναι άγνωστη στην 

υστεροβυζαντινή εικονογραφία, δηµιουργώντας εντύπωση για την προέλευση του τύπου στους 

Αποστόλους. 

 Με τη ζωγραφική του 13ου αιώνα και τη σταυροφορική τέχνη συνδέεται επίσης το πρότυπο 

της έφιππης µορφής του αγίου Γεωργίου του “θαλασσοπεράτη”. Στην παράσταση αυτή 

αντανακλάται η χρήση σπάνιου και υψηλών προθέσεων σταυροφορικού προτύπου, το οποίο όµως 

παραλλάσσεται δηµιουργικά προκειµένου να δοθεί ένα πρωτότυπο αποτέλεσµα. Επίσης 

εικονογραφικά στοιχεία όπως οι ανάγλυφοι φωτοστέφανοι ή τα τείχη της Ιερουσαλήµ στη 

Βαϊοφόρο αποκαλύπτουν τις καλλιτεχνικές σχέσεις ανάµεσα στην Ανατολή και τη Δύση που 

υιοθετούνται στο ναό του Αγίου Γεωργίου. Σε τύπο του πρώιµου 13ου αιώνα µε κοµνήνειες 

καταβολές παραπέµπει επίσης η ευρηµατική απεικόνιση της σκηνής του Επιταφίου Θρήνου, όπου η 

εικονογραφία της καθιστής στο λίθο Θεοτόκου έχει ως πρότυπο την αντίστοιχη παράσταση από το 

ναό του Αγίου Νικολάου στα Κυριακοσέλια Αποκορώνου (1230- 1236) και αναδεικνύει την 

επιρροή που άσκησε η υψηλών προθέσεων ζωγραφική των Κυριακοσελίων στο ναό του Αγίου 

Γεωργίου. Ο τύπος των Κυριακοσελίων ο οποίος µεταπλάθεται δηµιουργικά από τον καλλιτέχνη 

του Αγίου Γεωργίου επαναλαµβάνεται σε σειρά ναών της κρητικής υπαίθρου. Παράλληλα, ιδιότυπη 

θα µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε την παράσταση του Ενταφιασµού που παραπέµπει σε δυτικά 

και σταυροφορικά εικονογραφικά πρότυπα, τα οποία συνδυάζονται µε δογµατικού χαρακτήρα 

στοιχεία της βυζαντινής ζωγραφικής. Η παράσταση αυτή που δεν έχει ανάλογό της στη βυζαντινή 

τέχνη αποκαλύπτει την ευρηµατικότητα του καλλιτέχνη στους Αποστόλους ο οποίος συνδύασε τη 

βυζαντινή και τη δυτική εικονογραφική παράδοση.  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V. H TEXNOΤΡΟΠΙΑ 

Α. Η ανθρώπινη µορφή 

1. Τα πρόσωπα: 

 Οι µορφές που αποτυπώνονται µε ενάργεια στις παραστάσεις του Δωδεκαόρτου και των 

Παθών, αλλά και οι µεµονωµένες µορφές των προφητών και των αγίων, έχουν µικρά κεφάλια, 

πρόσωπα ωοειδή, χαµηλό µέτωπο. Τα µάτια είναι ψιχαλιστά, σχεδιάζονται µε καστανή γραµµή, η 

οποία στο επάνω βλέφαρο προεκτείνεται αισθητά προς τους κροτάφους. Τα φρύδια είναι παχιά, 

σχηµατίζουν ελαφριά γωνία. Η µύτη είναι κανονική, λεπτή και συχνότερα ελαφρώς κυρτή. Το 

στόµα είναι µικρό και σαρκώδες, το σαγόνι µικρό και στρογγυλό. Στις περιπτώσεις που οι µορφές 

έχουν κοντή γενειάδα και κυρίως στη µορφή του Χριστού, δίδεται σαν ένας κύκλος που προεξέχει. 

Ο λαιµός είναι σαρκώδης και ευρύς και έχει στη βάση του µία γωνιώδη γραµµή. Η κόµη και τα 

γένια είναι πλούσια και πυκνά, συχνά κοντά και βοστρυχωτά, άλλοτε µε µακριούς και 

σχηµατοποιηµένους βοστρύχους.  

 Για το πλάσιµο το προσώπων χρησιµοποιείται το ζωγραφικό πλάσιµο, προκειµένου η µορφή 

να αποδοθεί εκφραστική και ζωντανή, ενώ η γραµµή είναι πολύ περιορισµένη και χρησιµοποιείται 

µε φειδώ µόνο για τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Πολύ θερµές ώχρες και πλατιοί καστανοί 

προπλασµοί ολόγυρα στις παρειές και στο µέτωπο, οι οποίοι τονίζονται επιλεκτικά µε λίγο λαδί 

συµβάλλουν στην πλαστικότερη απόδοση των µορφών (εικ. 13). Πλατιά είναι η λαδοπράσινη σκιά 

στη µία ράχη της µύτης, παχιά είναι η λαδοπράσινη πινελιά κάτω από τα µάτια, στο τρίγωνο στη 

ρίζα της µύτης και κάτω από τα χείλη και οι σκιές στο λαιµό πάνω από τη χαρακτηριστική 

τριγωνική γραµµή που δηλώνει τα κόκαλα του στέρνου. Οι θερµοί τόνοι για την απόδοση της 

σάρκας αναδεικνύονται µε λίγο κόκκινο, που υπάρχει και στο στόµα. Ελεύθερες, ανήσυχες και 

γρήγορες πινελιές λευκού χρώµατος χρησιµοποιούνται για την απόδοση των φώτων και τονίζουν τα 

προεξέχοντα σηµεία του προσώπου, πλαισιώνουν τα φρύδια και δηλώνουν τις ρυτίδες στο µέτωπο. 

Ελεύθερο, ζωγραφικό πλάσιµο µε ανήσυχες πινελιές άσπρων φώτων στα σηµεία του εξέχουν έχουν, 

επίσης, οι µορφές των προφητών στο Αφεντικό και στον Άι Γιαννάκη στο Μυστρά (γ΄ τέταρτο 14ου 

αιώνα) , αν και το πλάσιµο επιτυγχάνεται µε ανοικτότερα χρώµατα. Ο προπλασµός των µαλλιών 1120

είναι καστανού χρώµατος και πάνω σε αυτόν γράφονται πλατιές και σχηµατοποιηµένες πινελιές 

φωτεινού συνήθως χρώµατος, κίτρινου, γκρίζου ή µαύρου. Παράλληλα, λευκό περίγραµµα γύρω 
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από το κεφάλι και το σώµα εξαίρει µοναχά τη µορφή του Χριστού, τεχνική που παραπέµπει σε 

καλλιτεχνικά εργαστήρια της Θεσσαλονίκης .  1121

 Το ίδιο ελεύθερο πλάσιµο απαντά σε άλλους ναούς της Κρήτης, που χρονολογούνται στα 

µέσα περίπου του 14ου αιώνα και υποδηλώνει την πλήρη αποδοχή της παλαιολόγειας ζωγραφικής 

όπως εµφανίζεται στην τρίτη δεκαετία και προς τα µέσα του αιώνα. Ανάµεσά τους διακρίνουµε 

οµοιότητες µε τοιχογραφίες από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στους Λάκκους στον Κρούστα 

Μεραµπέλλου (1347- 8) και ιδιαίτερα µε τις µορφές των αγγέλων µε τα ψιχαλιστά µάτια που 

αποδίδονται πλαστικές και ζωντανές . Επίσης, τις µορφές των αγίων, κυρίως του Λέοντα και του 1122

ιεράρχη µε τη µακριά γενειάδα (εικ. XXVII) στην κατώτερη διακοσµητική ζώνη στο 

χρονολογηµένο µε τεχνοτροπικά κριτήρια νότιο κλίτος της Αγίας Άννας στην Παναγιά Κερά στην 

ίδια περιοχή του Μεραµπέλλου που πλάθονται µε µεγάλη διάθεση ελευθερίας, καστανούς 

προπλασµούς, πολύ θερµές ώχρες και ανήσυχα άσπρα φώτα , αν και η µεγαλύτερη χρήση της 1123

γραµµής δείχνει ένα πρωιµότερο στάδιο εξέλιξης της τεχνοτροπίας. Κυρίως όµως η ίδια 

τεχνοτροπική τάση αναγνωρίζεται στην εκκλησία του Χριστού στις Ποταµιές, όπως διαφαίνεται 

από τις άγιες µορφές που κατακλύζουν τις ασφυκτικά γεµάτες παραστάσεις, αν και στο ναό του 

Χριστού αποδίδονται µε πιο σκούρους προπλασµούς, ενώ το πράσινο για τις σκιές είναι πιο 

περιορισµένο, τα φώτα πιο ανήσυχα, το σχέδιο πιο γρήγορο και ελεύθερο (πιν. ΧVII). Επιπλέον, οι 

φυσιογνωµίες του Χριστού µε το αραιό γένι, της Παναγίας, του Πέτρου µε τα µακριά µουστάκια 

που συµπλέκονται µε τα γένια, του Ιωάννη µε τη βοστρυχωτή κόµη και των προφητών Μωυσή και 

Ααρών, παρουσιάζονται ταυτόσηµες µε τις αντίστοιχες µορφές στην εκκλησία του Χριστού στις 

Ποταµιές, µόνο που εκεί η σχεδίαση, κυρίως στη µορφή του Χριστού, είναι πιο χαλαρή και τα 

πρόσωπα πιο στρογγυλά. Ακόµα, οι µορφές των προφητών και κυρίως του Ιερεµία (πιθανώς) (εικ. 

37) στους Αποστόλους βρίσκει παράλληλα στους προφήτες που κοσµούν τα µετάλλια στο βόρειο 

υπερώον στο Αφεντικό του Μυστρά, όπως στον δίκαιο Ζαχαρία µε τα χαρακτηριστικά 

καλοσχεδιασµένα ψιχαλιστά µάτια , την ίσια µύτη που χοντραίνει στις κόγχες, το χαµηλό 1124

µέτωπο που στεφανώνουν τα µαλλιά, τη µακριά γραµµική γενειάδα που ξεκινάει από τους 

κροτάφους, τα µακριά µουστάκια. Κοινός είναι ακόµη ο φυσιογνωµικός τύπος της γυναίκας µε το 
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βρέφος στα χέρια από τη σκηνή της Βάπτισης στην Περίβλεπτο  µε εκείνη από τη σκηνή της 1125

Βαϊοφόρου στο κρητικό µνηµείο (πιν. V, εικ. 15), αλλά και της Θεοτόκου από την Ανάληψη του 

Αγίου Γεωργίου και από τον τρούλο της Περιβλέπτου , µε το µακρύ, λεπτό πρόσωπο και τη 1126

µακριά ίσια µύτη. Τύπους της ζωγραφικής του Αγίου Ευθυµίου, του Πρωτάτου  και του Αγίου 1127

Νικολάου Ορφανού  ανακαλεί η µορφή του Αδάµ από την Ανάσταση του Χριστού στους 1128

Αποστόλους (εικ. 20) και παρουσιάζει κοινό φυσιογνωµικό τύπο. Επιπλέον, η κατά κρόταφον 

εικόνιση του σπογγοφόρου στη Σταύρωση στο εξεταζόµενο µνηµείο αποδίδεται σχεδόν ταυτόσηµη 

στη µορφή του Πέτρου από την παράσταση της Βαϊοφόρου στον Άγιο Νικόλαο Ορφανό . 1129

 Στους Αποστόλους κάποιες µορφές έχουν τα ατοµικά χαρακτηριστικά πραγµατικής 

προσωπογραφίας, στοιχείο που τους προσδίδει ένα γήινο και κοσµικό χαρακτήρα. Έτσι, ο 

προφήτης Ναούµ στο εσωρράχιο του δυτικού τόξου, µε το έντονα διαπεραστικό βλέµµα (εικ. 41), 

όπως και η µορφή προφήτη (εικ. 37), ανακαλούν τύπους της καθηµερινής ζωής. Αλλά και ο 

Νικόδηµος στον Ενταφιασµό (εικ. 19) µε τη συνοφρυωµένη έκφραση στο πρόσωπο θυµίζει τις 

µορφές των υπηρετών που θρηνούν κάτω από την νεκρή Παναγία στην παράσταση της Κοίµησης 

στο νότιο παρεκκλήσι του Αφεντικού . Άλλες µορφές µε τη στάση τους εκφράζουν εκζήτηση και 1130

φιλαρέσκεια, όπως ο Ιωάννης στη Σταύρωση (εικ. 16, 50) και στην Αποκαθήλωση (εικ. 17) που 

κοιτάζει κατάµατα το θεατή και ο Νικόδηµος που θυµίζει αρχαίο φιλόσοφο στον Επιτάφιο Θρήνο 

(πιν. VII, εικ. 18). Οι µορφές των αγγέλων αποπνέουν µία αριστοκρατική αβρότητα 

υποδεικνύοντας την επιρροή µίας πιο εκλεπτυσµένης παράδοσης συνδεδεµένης µε την τέχνη της 

πρωτεύουσας. Χαρακτηριστική είναι η µορφή του αγγέλου στο επεισόδιο των Μυροφόρων στο 

Μνήµα (πιν. IX), µακρινή ανάµνηση ενός κλασικού προτύπου, στο οποίο όµως δίδονται πιο γήινα 

χαρακτηριστικά. Στο ίδιο πνεύµα αποδίδεται η µορφή του Σολοµώντα από τη σκηνή της Καθόδου 

του Χριστού στον Άδη (εικ. 20), που µε το µελαγχολικό και αυτάρεσκο βλέµµα και τα 

καλοσχηµατισµένα χείλη, εκφράζει την αντίληψη του ιδανικού κάλους.  

 Στις σκηνές των παθών τα πρόσωπα ξεχωρίζουν µε τον εκρηκτικό ρεαλισµό στην έκφραση 

του θείου δράµατος. Οι µορφές είναι έντονα συνοφρυωµένες, τα φρύδια µοιάζουν µε κυµατιστή 

γραµµή, ενώ πάνω από αυτά αποδίδονται καµπύλες γραµµές οι οποίες δηλώνουν τις ρυτίδες στο 
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µέτωπο, όπως ο Ηλίας στη Μεταµόρφωση (πιν. 5). Αλλά και το στόµα εικονίζεται µικρό και 

σφιχτό, άλλοτε σαν να έχει ένα ελαφρύ µειδίαµα όπως στη µορφή της Μαρίας στην Έγερση του 

Λαζάρου (πιν. VI) και άλλοτε σαν καµπύλη ή κυµατιστή γραµµή προκειµένου να δοθεί η έντονη 

θλίψη. Ο πόνος δίδεται δραµατικά στο παραµορφωµένο από τη θλίψη πρόσωπο της Παναγίας και 

των γυναικών στις σκηνές του Επιταφίου Θρήνου (πιν. VII) και του Ενταφιασµού (πιν. VIII), 

όµοια, δε, στις αντίστοιχες µορφές στην εκκλησία του Χριστού στις Ποταµιές στις σκηνές της 

Αποκαθήλωσης, του Θρήνου (πιν. XVIII) . Με ρεαλισµό αποδίδεται στην Ανάσταση η µορφή 1131

του Προδρόµου (εικ. 20), που µε το έντονο και διαπεραστικό βλέµµα, τα σκιασµένα µάτια και την 

αγριωπή όψη θυµίζει ανάλογη µορφή από τον Άι Γιαννάκη στο Μυστρά . Η έντονη 1132

εξωτερίκευση του ψυχικού κόσµου επιτείνεται µε την απόδοση µίας τριγωνικής και µεγάλης σκιάς 

κάτω από τα µάτια που µοιάζει µε δάκρυ, στοιχείο που εφαρµόζεται κυρίως στις γυναικείες µορφές 

στη Σταύρωση, στο Θρήνο, στον Ενταφιασµό (εικ. 16, 18, 19, 51). Εξίσου στις ψηλόκορµες µορφές 

των γυναικών που προσέρχονται στο κενό µνήµα (εικ. 21), µε καλυµµένα σχεδόν εξολοκλήρου από 

το µαφόρι τα τριγωνικά, λεπτά τους πρόσωπα και έχουν το παράλληλο τους σε γυναίκες από τη 

σκηνή της Κοίµησης στην Παναγία Γκουβερνιώτισσα  και από τον Ενταφιασµό της 1133

Περιβλέπτου . Αλλά και στις σκηνές που δεν συνδέονται άµεσα µε το θείο δράµα, όπως στη 1134

Βαϊοφόρο, οι µορφές είναι ιδιαίτερα εκφραστικές. Στην παράσταση αυτή δίδεται ένας χαρούµενος 

τόνος µε την απεικόνιση των µικρών παιδιών, µε τα στρογγυλά χαρούµενα µικρά πρόσωπα. Ένα 

από αυτά κοιτάζει πονηρά το θεατή µε µια σπάνια ζωντάνια (πιν. V).  

 Η εκφραστικότητα φτάνει κάποιες στιγµές στη δυσµορφία και στην παραµόρφωση, κατά 

κύριο λόγο στις δοσµένες κατά κρόταφο µορφές, που έχουν επίπεδο µέτωπο, µύτη άλλοτε γαµψή 

και άλλοτε µεγάλη και στρογγυλή, και πιγούνι προεξέχον που µοιάζει µε µικρή µπάλα. Αυτή η 

δυσµορφία και η παραµόρφωση κάνει τις µορφές να πλησιάζουν προς το grotesque . Στην 1135

Ανάληψη παραµορφωµένος είναι ο δεύτερος απόστολος δεξιά της Θεοτόκου, που ρίχνει το κεφάλι 

προς τα πίσω, αλλά και ο τελευταίος του αριστερού οµίλου, δίπλα στον άγγελο, ο οποίος επίµονα 

κοιτά τον θεατή (εικ. 24). Δύσµορφος, είναι και ο σπογγοφόρος στη Σταύρωση (εικ. 50), το στόµα 

του οποίου µοιάζει µεγαλύτερο καθώς επιµηκύνεται από το µούσι που ξεκινά από το κάτω χείλος 
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και φτάνει µέχρι το αυτί. Δύσµορφη είναι ακόµη η δοσµένη κατά κρόταφο µορφή του Θωµά στην 

παράσταση της Απιστίας (εικ. 22), ο οποίος συντάσσεται µε τον πρώτο απόστολο στον δεξί όµιλο 

από την παράσταση της Κοινωνίας των Αποστόλων στην Περίβλεπτο της Αχρίδας (1295) , και 1136

στο παρεκκλήσιο του Αγίου Ευθυµίου στη Θεσσαλονίκη (1302/3) , κυρίως δε µε τον Ιούδα στη 1137

σκηνή της Προδοσίας από την εκκλησία του Χριστού στις Ποταµιές . Αυτό το αντικλασικό 1138

πνεύµα  έχει τα παράλληλά του σε υστεροβυζαντινές συνθέσεις που συνδέονται µε τη λεγόµενη 1139

“ρεαλιστική τεχνοτροπία”, όπως στον εξωνάρθηκα της µονή Βατοπεδίου (1312) και στη µορφή του 

δούλου στη Μαστίγωση του Χριστού  αλλά και στον Άγιο Νικόλαο στην Πλάτσα της Μάνης 1140

(1337/8- 1348/9), όπως αποτυπώνεται στις συνοφρυωµένες µορφές των αγγέλων και των Μάγων 

στην παράσταση της Γέννησης . Ιδιαίτερα έντονη είναι η τάση αυτή στην εκκλησία της 1141

Παναγίας Γκουβερνιώτισσας όπως στις µορφές των δούλων που σηκώνουν την πλάκα από τον 

τάφο του Λαζάρου αλλά και των υπηρετών στην παράσταση της Άρνησης του Πέτρου . 1142

 Διαφορετικό είναι το πλάσιµο στις µορφές της Παναγίας του Ευαγγελισµού (εικ. 8, 9), του 

πρωτοµάρτυρα Στεφάνου (εικ. 6) και του έφιππου αγίου Γεωργίου (εικ. 53), που υποδεικνύει ένα 

διαφορετικό ζωγραφικό πρότυπο. Έχουν πρόσωπο ωοειδές, µέτωπο χαµηλό, µάτια µεγάλα και 

αµυγδαλωτά, φρύδια ελαφρώς καµπυλωτά, µύτη µακριά, λεπτή και ελαφρώς γαµψή µε διχάλα στη 

βάση της που έχει το σχήµα του γράµµατος ύψιλον, ενώ τα χείλη είναι µικρά, σαρκώδη και 

καλοσχηµατισµένα µε µεγαλύτερο το επάνω από το κάτω. Τα χαρακτηριστικά αυτά σχηµατίζονται 

µε τη βοήθεια σκούρας καστανής γραµµής που συνοδεύεται από πράσινη σκιά, ενώ λίγες λευκές 

πινελιές φωτίζουν πάνω από τα φρύδια, φαίνεται όµως να παραλείπονται από τις παρειές. Τα 

πρόσωπα είναι φωτεινά και επικρατούν οι ανοικτόχρωµοι σταρένιοι τόνοι για την απόδοση της 

σάρκας σε ανοικτή ώχρα, µε συγκρατηµένη χρήση της ανοικτοπράσινης σκιάς, ενώ ελάχιστο είναι 

το ρόδινο στις παρειές. Θα παρατηρούσαµε ότι το πλάσιµο στις µορφές αυτές είναι πιο επίπεδο, 

σφιχτό και γραµµικό σε σχέση µε τις µορφές που πλάθονται στις σκηνές του Δωδεκαόρτου και των 

Παθών, µε σχηµατοποιηµένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου και κυρίως των µατιών. Βασικό 

χαρακτηριστικό των τοιχογραφιών αυτών είναι ο επίπεδος τρόπος πλασίµατος µε τη χρήση της 
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 Miljkοvić- Pepek, Michel et Eutych, εικ. XL1136

 Τσιγαρίδας, Τοιχογραφίες Αγίου Ευθυµίου, εικ. 471137

 Ranoutsaki, Soteras Christos- Kirche, πιν. I.1138

 Chatzidakis, Classisisme, 1139

 Τσιγαρίδας, Τα ψηφιδωτά και οι βυζαντινές τοιχογραφίες της µονής Βατοπαιδίου, εικ. 222.1140

 Μουρίκη, Οι τοιχογραφίες του Αγίου Νικολάου στην Πλάτσα, 55 κε., εικ. 5.1141

 Vassilakis- Mavrakakis, Gouverniotissa, 350, εικ. 133, 149.1142



γραµµής που εφαρµόζεται σε τοιχογραφίες της Κρήτης που χρονολογούνται γύρω στο 1300 και οι 

πιο λαϊκότροπες µέχρι την πέµπτη δεκαετία του 14ου αιώνα (Παναγία Σκαφιαδιανή του 1347) . 1143

Ανάµεσά τους ξεχωρίζουµε τις µορφές από το δεύτερο ζωγραφικό στρώµα του µεσαίου κλίτους 

στην Παναγιά Κερά της Κριτσάς (άγιος Πολύκαρπος)  και από την εκκλησία του αγίου Γεωργίου 1144

του Καβουσιώτη (ιεράρχης στο νότιο τοίχο ιερού) , οι οποίες χρονολογούνται στα τέλη του 13ου 1145

ή στις αρχές του 14ου αιώνα. Το πλάσιµο αυτό παρατηρείται και αργότερα όπως στις µεµονωµένες 

µορφές των γυναικών που κοσµούν την κατώτερη ζώνη στην εκκλησία της Παναγίας 

Γκουβερνιώτισσας, όπου οι µορφές µε τους ανοικτόχρωµους σταρένιους προπλασµούς έχουν 

πλασµένα έντονα τα χαρακτηριστικά του προσώπου . Παρόµοιο είναι το πλάσιµο στις µορφές 1146

που ζωγράφισε ο µαΐστορας τεχνίτης στην εκκλησία του Lesnovo (1346-7) , που έχουν έντονα 1147

σχηµατοποιηµένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου.  

!
2. Τα σώµατα: 

 Οι µορφές στους Αποστόλους έχουν αρµονικές τις αναλογίες του σώµατος. Κάποιες είναι 

ραδινές και χαρακτηρίζονται από ευγένεια στη στάση και από ήρεµες και συγκρατηµένες κινήσεις, 

όπως ο Ιωάννης στη Σταύρωση (εικ. 16) που θυµίζει αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο και η Παναγία στην 

ίδια παράσταση, στην Υπαπαντή (εικ.11) και στην Ανάληψη (εικ. 24), ο Σολοµώντας και ο Δαβίδ 

στην Ανάσταση (εικ. 20) και οι Εβραίοι στη Βαϊοφόρο (εικ. 15). Παραπέµπουν σε παλαιότερα 

πρότυπα της παλαιολόγειας ζωγραφικής, δηλαδή σε µνηµεία της δεύτερης δεκαετίας του 14ου 

αιώνα, καθώς παρουσιάζουν αντιστοιχίες µε τις µορφές στον Άγιο Νικόλαο Ορφανό (1310/20), 

όπως ενδεικτικά µε εκείνες στην παράσταση της Προδοσίας ή στις σκηνές από το βίο του αγίου 

Νικολάου  και τις µορφές στους Αγίους Αποστόλους στη Θεσσαλονίκη, όπως µε το Χριστό στη 1148

Μεταµόρφωση και την Εύα στην Ανάσταση . Παρουσιάζουν, ακόµα, αναλογίες µε µορφές που 1149

φιλοτέχνησε ο Καλλιέργης στην εκκλησία του Χριστού στη Βέροια, δηλαδή µε την Παναγία από 

την Υπαπαντή και την Ανάληψη, τον Άβελ από την Ανάσταση .   1150
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 Ό.π., εικ. 69.1145
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 Τσιτουρίδου, Ο ζωγραφικός διάκοσµος του Αγίου Νικολάου Ορφανού, εικ. 35, 64, 1148

 Ξυγγόπουλος, Η ψηφιδωτή διακόσµησις των Αγίων Αποστόλων, πιν. 18.1149
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 Σε ορισµένες µορφές η κοµψότητα είναι τόση που τα σώµατα αποβαίνουν άσαρκα, χωρίς 

όγκο και βάρος, µε ιδιαίτερα ραδινά και λεπτά τα άκρα, όπως ο Χριστός, ο Ιωσήφ Αριµαθείας και η 

µυροφόρα που τινάζει τα χέρια ψηλά στον Επιτάφιο Θρήνο (εικ. 18), οι Φυλές από τη σκηνή της 

Πεντηκοστής (εικ. 25), ο υπηρέτης από τον Ενταφιασµό (εικ. 19) και εκείνοι στην Αποκαθήλωση 

(εικ. 17). Οι µορφές αυτές είναι νευρικές αν και µε συγκρατηµένες στάσεις και κινήσεις. Το σώµα 

του Χριστού στο Θρήνο είναι λεπτό και αποστεωµένο, ενώ µε καστανή γραµµή διαγράφονται 

λεπτοµερώς η ανατοµία του σώµατος, η κοιλιά, το στέρνο, το στήθος, τα πλευρά. Στις γυµνές 

µορφές οι κνήµες εικονίζονται λεπτές, αποστεωµένες και γράφονται µε λεπτοµέρεια οι µύες των, το 

γόνατο δίδεται µε τη µορφή δύο ενωµένων κύκλων (µορφές δούλων στην Αποκαθήλωση) (εικ. 17), 

τα πέλµατα των ποδιών έχουν δάκτυλα µακριά που φτάνουν κάποιες φορές στην υπερβολή καθώς 

αποτελούν το ένα τρίτο του πέλµατος (υπηρέτης στην ίδια παράσταση). Οι µορφές αυτές 

παραβάλλονται µε εκείνες από τις µεταγενέστερες χρονολογικά διακοσµήσεις της τελευταίας 

εικοσαετίας του 14ου αιώνα στην Κρήτη, µε πρωιµότερο χρονολογικά παράδειγµα τη ζωγραφική 

της Παναγίας στο Μέρωνα Αµαρίου (1380 περίπου) , όπως µε το Χριστό στη Σταύρωση (πιν. 1151

XXΧ), χωρίς ωστόσο να φτάνουν σε τόση εκζήτηση. Επίσης, θυµίζουν τις ψιλόλιγνες µορφές που 

αποδίδονται στον Άι Γιαννάκη στο Μυστρά (γ΄ τέταρτο 14ου αιώνα), όπως το Θωµά από τη σκηνή 

της Ψηλάφησης . Το ίδιο πνεύµα διακατέχει κάποιες µορφές στο ναό του Αγίου Νικολάου στην 1152

Πλάτσα της Μάνης (άγγελος Ανάληψης) , όπου αναγνωρίζονται λεπτοµέρειες που προσιδιάζουν 1153

σε µια πιο εκλεπτυσµένη παράδοση, η οποία συνδέεται µε τα καλλιτεχνικά ρεύµατα της 

πρωτεύουσας του κράτους και της σφαίρας επιρροής της.  

 Στον αντίποδα της τάσης αυτής ιστορούνται µορφές περισσότερο µνηµειακές και σωµατικά 

ρωµαλέες, όπως ο Ιωάννης και ο Πέτρος στη Μεταµόρφωση (πιν. V, εικ. 13), ο Πέτρος και οι 

άγγελοι στην Ανάληψη (εικ. 24), τα µικρά παιδιά στη Βαϊοφόρο (πιν. V), ο Πρόδροµος, οι άγγελοι 

και οι δευτερεύουσες µορφές του Ιορδάνη και της Θάλασσας στη Βάπτιση (εικ. 48, πιν. IV), ο 

Θωµάς στην Ψηλάφηση (εικ. 22). Οι µορφές αυτές είναι πλατιές, τα κεφάλια τους είναι µικρά σε 

σχέση µε το σώµα, το οποίο είναι περισσότερο ογκώδες και το ένδυµα φουσκώνει στους ώµους και 

γύρω από τη µέση, όπως των αγγέλων στην Ανάληψη (εικ. 24), των αποστόλων στη Μεταµόρφωση 

(πιν. V, εικ. 13). Αυτές έλκουν την καταγωγή τους από τύπους του τέλους του 13ου και των αρχών 

του 14ου αιώνα, δηλαδή από τις συνθέσεις του Πρωτάτου (1290 περίπου) και του παρεκκλησίου 
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 Μα. Μπορµπουδάκη, Μέρωνα Αµαρίου: Νέα στοιχεία (υπό δηµοσίευση).1151

 Δρανδάκης, Άι Γιαννάκης, εικ. 20.1152

 Μουρίκη, Οι τοιχογραφίες του Αγίου Νικολάου στην Πλάτσα της Μάνης, εικ. 12. 1153



του Αγίου Ευθυµίου Θεσσαλονίκης , που εντάσσονται στην λεγόµενη “ογκηρή τεχνοτροπία”, 1154

έχουν όµως απολέσει τον ευρύ σωµατικό εύρος, τον όγκο και τη στιβαρότητα του πρωτοτύπου. 

Τέτοιου τύπου ογκώδεις µορφές σαν αυτές στους Αποστόλους απαντούν συχνά στις διακοσµήσεις 

της κρητικής υπαίθρου ήδη από τη δεύτερη δεκαετία του 14ου αιώνα, όπως ενδεικτικά στο πρώτο 

ζωγραφικό στρώµα στην Παναγία Κερά Καρδιώτισσα οι µορφές αγγέλων στην Ανάληψη (εικ. 55), 

αλλά και στο δεύτερο στρώµα της ίδιας εκκλησίας η αδελφή του Λαζάρου στην Έγερση (εικ. 

57) , αλλά και αργότερα στο Χριστό στις Ποταµιές (Υδρωπικός στη σκηνή της θεραπείας (πιν. 1155

XVII), Πέτρος στο Νιπτήρα, Ιούδας στην Προδοσία (εικ. 63) , στη γνωστή µονή Βροντησίου 1156

(Κοινωνία Αποστόλων)  και επιλεκτικά αργότερα στην Παναγία του Μέρωνα και στη µορφή του 1157

Νώε (πιν. ΧΧVIII) . 1158

 Κάποιες µορφές εισάγονται στην σύνθεση µε κινήσεις δραµατικού χαρακτήρα, ιδιαίτερα 

στις σκηνές των παθών, που φτάνει στο σηµείο της υπερβολής και της εκζήτησης, καθώς ο 

δεύτερος απόστολος στα δεξιά της Παναγίας στην Ανάληψη που αναδιπλώνει µε κίνηση εµφατική 

το ιµάτιό του σαν ήρωας ενός θεατρικού δράµατος, καταδεικνύοντας παράλληλα τον 

Αναλαµβανόµενο στους ουρανούς (εικ. 24). Με τις έντονες κινήσεις εξωτερικεύεται ο µεγάλος 

ανθρώπινος πόνος, όπως ο Ιουδαίος στην Έγερση του Λαζάρου που τραβά µε ένταση τα γένια (πιν. 

VI, εικ. 14). Δραµατικά χειρονοµούν οι µυροφόρες στο Θρήνο για το χαµό του Θεανθρώπου (πιν. 

VII, εικ. 18), τινάζοντας τα χέρια ψηλά ή ακουµπώντας το ένα χέρι στο πρόσωπο. Ορµητικά 

κατακρηµνίζονται από τις κορυφές του όρους Θαβώρ ο Πέτρος και ο Ιάκωβος στη Μεταµόρφωση 

έντροµοι από τη φωνή του Κυρίου και τυφλωµένοι από τη λάµψη της Θεοφάνειας (πιν. V, εικ. 13), 

µε µεγάλη νευρικότητα αποδίδονται οι απόστολοι στην Ανάληψη (εικ. 24). Με ρεαλισµό 

ανασηκώνουν την πλάκα του Λαζάρου οι δυο βοηθοί στην Έγερση (πιν. VI, εικ. 14). Παράλληλα, ο 

εντυπωσιασµός εκφράζεται µε την απόδοση της κεφαλής προς τα πίσω, όπως στη σκηνή της 

Ανάληψης (εικ. 24), αλλά και µε χειρονοµίες όπως αυτή του δεύτερου µάγου στη Γέννηση (πιν. III, 

εικ. 10) που καταδεικνύει στους άλλους το άστρο της Βηθλεέµ, εντυπωσιασµένος από το θαύµα 

που συντελέστηκε µπροστά του, ζωηρά συνοµιλούν τα παιδιά στην Βαϊοφόρο και µε ταχύτητα 

ανεβαίνουν στο φοινικόδεντρο στο βάθος (πιν. V). Η τάση αυτή αναγνωρίζεται στη ζωγραφική της 

Κρήτης ήδη από την τρίτη δεκαετία του 14ου αιώνα στην εκκλησία του Αγίου Ονουφρίου στη 
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Γέννα Αµαρίου  κυρίως, δε, εφαρµόζεται σε εκκλησίες µε εκτεταµένο τον κύκλο των Παθών, 1159

όπως στο δεύτερο ζωγραφικό στρώµα στην Κερά Καρδιώτισσα (Ελκόµενος, Προδοσία)  ή στην 1160

εκκλησία της Γκουβερνιώτισσας  αν και το νέο πνεύµα της παλαιολόγειας τέχνης δεν δηλώνεται 1161

µε τόσο εµφατικό τρόπο όπως στους Αποστόλους και κυρίως στην εκκλησία του Χριστού στις 

Ποταµιές στις σκηνές των Παθών (Προσευχή στη Γεσθηµανή, Προδοσία, Εµπαιγµός, 

Ενταφιασµός) (πιν. XVIIΙ, εικ. 62) και των Θαυµάτων του Χριστού, όπως στην Ίαση του 

υδρωπικού (πιν. XVII ). Η ρεαλιστική τάση κυριαρχεί, επίσης, στον Άγιο Νικόλαο στην Πλάτσα 

της Μάνης (Μετάληψη, Μυστικός Δείπνος) , στον Άι Γιαννάκη στο Μυστρά, όπως στη σκηνή 1162

της Ψηλάφησης και του Μυστικού Δείπνου , στη νότια στοά στο Αφεντικό του Μυστρά όπως 1163

στις µορφές των υπηρετών στην Κοίµηση . 1164

 Προκειµένου να εκφραστεί καλύτερα η ψυχολογική ένταση, ο ζωγράφος εικονίζει συχνά 

µορφές σε αφύσικες στάσεις και κινήσεις, µε παραµορφωµένη την ανατοµία του σώµατος.  

Ενδεικτική είναι η απόδοση των αποστόλων στην Ανάληψη (εικ. 24), και πιο συγκεκριµένα του 

αποστόλου δεξιά στο δεύτερο επίπεδο δίπλα στον άγγελο, που µοιάζει σαν να εικονίζεται από πίσω 

ενώ έχει το σώµα µετωπικό και το κεφάλι κατά κρόταφον και στραµµένο προς τα πάνω σε µία 

κίνηση εντυπωσιασµού από τον αναλαµβανόµενο Χριστό. Στην ίδια παράσταση ιδιαίτερα 

παραµορφωµένη είναι η στάση του πρώτου αποστόλου αριστερά, που ενώ το σώµα αποδίδεται 

κατά τρία τέταρτα προς τα αριστερά, το κεφάλι βρίσκεται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η 

πολυπλοκότητα αυτή δηµιουργεί σύγχυση στο θεατή σχετικά µε την κατεύθυνση του σώµατος, ενώ 

η µορφή θυµίζει grotesque. Στη Σταύρωση, πάλι, ο σπογγοφόρος που µοιάζει µε καµπούρη (εικ. 

50), έχει κατά τα τρία τέταρτα την πλάτη στραµµένη στο θεατή, ενώ η κεφαλή είναι κατά κρόταφον 

γυρισµένη και σαν σφηνωµένη ανάµεσα στους ώµους. Ανάποδη, πάλι είναι η στάση του τρίτου 

Εβραίου από τη Βαϊοφόρο (πιν. V), ο οποίος έχει το κάτω µέρος του σώµατος σε προφίλ, το άνω 

τρία τέταρτα προς τα αριστερά και το κεφάλι κατά κρόταφον προς τα δεξιά, σε ανάλογη στάση µε 

αντίστοιχη µορφή στην ίδια παράσταση στους Αγίους Αποστόλους της Θεσσαλονίκης . Έτσι η 1165
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µορφή µοιάζει σαν να συστρέφεται γύρω από τον εαυτό της, στοιχείο που αναδεικνύει τη 

συναισθηµατική συµµετοχή της στη δράση. Έκδηλες είναι ακόµη οι παραµορφώσεις στην ανατοµία 

του σώµατος, όπως στα άκρα που µοιάζουν µε πιρούνια, στα δάκτυλα του χεριού που ξεχωρίζουν 

αφύσικα το ένα από το άλλο, όπως του Πέτρου στη Βαϊοφόρο (πιν. V, εικ. 15). Ο εξπρεσιονισµός 

αυτός βρίσκει τα παράλληλά του στη ζωγραφική της Παναγίας Γκουβερνιώτισσας 

(Πολλαπλασιασµός Άρτων, δούλος Σταύρωσης, Ανάσταση κ.α.) , στη µονή Κεράς Καρδιώτισσας 1166

(Θάλασσα αποδίδει τους νεκρούς της) , κυρίως, δε, στη διακόσµηση της εκκλησίας του Χριστού 1167

στις Ποταµιές, όπως στη σκηνή της Ίασης του υδρωπικού (πιν. XVII) , ή στη µορφή του Ιούδα 1168

από την Προδοσία (εικ. 63), αλλά και του αποστόλου από την Προσευχή στη Γεσθηµανή (εικ. 62), 

µε την προοπτική απόδοση του προσώπου που του προσδίδει δυσµορφία .  1169

 Παράλληλα, οι µορφές του Παναγίας και του αγγέλου στον Ευαγγελισµό (εικ. 8, 9) 

παρουσιάζονται σε στάση συγκρατηµένη που δεν µπορεί να συγκριθεί µε την ένταση και τη 

νευρικότητα που χαρακτηρίζει τις µορφές της Ανάληψης ή της Μεταµόρφωσης. Έχουν κεφάλια 

µικρά και είναι ψηλές και σχετικά ραδινές, κυρίως ο άγγελος του Ευαγγελισµού και 

διαφοροποιούνται πλήρως από τις αποστεωµένες µορφές που φιλοτέχνησε ο ζωγράφος στις σκηνές, 

όπως στο Θρήνο (εικ. 18). Οι µορφές αυτές είναι επίπεδες και µοιάζουν σαν να µην έχουν όγκο. 

Επίπεδες είναι και οι µορφές του έφιππου αγίου Γεωργίου (πιν. XII, εικ. 27) και του αγίου 

Στεφάνου (εικ. 6) στην κατώτερη διακοσµητική ζώνη του ναού. 

 Ακόµα επίπεδες είναι όλες οι µεµονωµένες και µετωπικές µορφές των αγίων στην κατώτερη 

διακοσµητική ζώνη του ναού, αν και οι µεγάλες φθορές της διακοσµητικής επιφάνειας δεν µπορούν 

να µας οδηγήσουν σε περαιτέρω παρατηρήσεις. 

!
3. Τα ενδύµατα: 

 Γενικά οι µορφές φέρουν ενδύµατα που άλλοτε καλύπτουν ολόκληρο το σώµα όπως της 

Παναγίας στη Σταύρωση (εικ. 16) και άλλοτε το περιγράφουν, όπως του Πέτρου στην Ανάληψη 

(εικ. 24) ή του Θωµά στην Απιστία (εικ. 22). Η πτυχολογία των υφασµάτων αποδίδεται µε 

γεωµετρικούς τρόπους και γωνιώδεις πτυχώσεις που συνυπάρχουν µε καµπύλα σχήµατα τα οποία 

αναδεικνύουν τον όγκο του σώµατος. Τονικές αποχρώσεις του τοπικού χρώµατος σε σκουρότερους 

τόνους σηµειώνουν τις πτυχώσεις του ενδύµατος. Στις µορφές των σκηνών οι πτυχώσεις των 
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ενδυµάτων είναι ταραγµένες και δεν ανταποκρίνονται πάντοτε στην κίνηση του σώµατος, 

προκειµένου να δηλώσουν την ένταση και την ταραχή που τις συνέχει. Όταν η µορφή κινείται το 

ένδυµα κολλάει πάνω στο γόνατο, ενώ καµπύλες ή διαγώνιες πτυχώσεις σχεδιάζονται πάνω ή κάτω 

από αυτό για να περιγράψουν την κίνηση. Στη σκηνή της Έγερσης του Λαζάρου (πιν. VI) το 

ένδυµα του Ιησού φουσκώνει περισσότερο στο γόνατο δίνοντας έτσι µεγαλύτερη έµφαση στην 

κίνηση του Θεανθρώπου. Στην καθιστή µορφή της µαίας στη Γέννηση (πιν. III) το ένδυµα 

δηµιουργεί τριγωνικά σχήµατα ανάµεσα στα πόδια και καµπυλώνει µπροστά στο στήθος, η περιοχή 

του γονάτου σηµειώνεται µε ηµικύκλιο και τονίζεται µε φώτα. Η απόδοση της πτυχολογίας στο 

ένδυµα της µαίας παρουσιάζει εξαιρετική οµοιότητα µε τα ενδύµατα της ίδιας µορφής στη Γέννηση 

της µονής Κεράς Καρδιώτισσας (εικ. 55) , του Αγίου Ανδρέα παρεκκλήσιο της µονής Οδηγήτριας 1170

(αρχές 14ου αιώνα) (πιν. XX) , του Μιχαήλ Αρχαγγέλου στο Μοναστηράκι Αµαρίου , της Αγίας 1171

Πελαγίας Βιάννου (1360) , του Αγίου Αντωνίου Αβδού (περί τα µέσα του 14ου αιώνα)  και του 1172 1173

Αγίου Ιωάννη στην Επισκοπή Πεδιάδος (τέλος 14ου αιώνα) , που οφείλεται πιθανώς και στη 1174

χρήση του ίδιου εικονογραφικού προτύπου. Όταν η µορφή είναι ακίνητη δηµιουργούνται 

κατακόρυφες πτυχώσεις και τριγωνικά σχήµατα που αναδεικνύουν το ύψος της µορφής, όπως του 

Ιωάννη στη Σταύρωση (εικ. 50). Αυτός ο τρόπος απόδοσης της πτυχολογίας στο ιµάτιο του Ιωάννη 

βρίσκει το παράλληλο της, µε µικρές µόνο αποκλίσεις, στον ένδυµα της ίδιας µορφής στην 

Σταύρωση που κοσµεί την εκκλησία του Χριστού στις Ποταµιές (πιν. XVIII) . Σπανιότερα το 1175

ένδυµα κολλάει πάνω στο σώµα και είναι σαν βρεγµένο, διαγράφοντας µε λεπτοµέρεια την 

ανατοµία του, όπως στον Ιωσήφ Αριµαθείας στη σκηνή της Αποκαθήλωσης (εικ.17) , σε τύπο 

ταυτόσηµο µε την αντίστοιχη µορφή στην ίδια παράσταση στην εκκλησία του Χριστού στις 

Ποταµιές (πιν. XVIII) . Στη µορφή του νεαρού βοσκού µε την πλάτη γυρισµένη στο θεατή στη 1176

σκηνή της Γέννησης (πιν. III) το ένδυµα µοιάζει πάλι σαν βρεγµένο και δηµιουργεί καµπύλες 

αναδιπλώσεις προκειµένου να αποδοθεί ο όγκος του σώµατος. Η απόδοση της πτυχολογίας στο 

ένδυµα του νεαρού βοσκού βρίσκει, επίσης, τα ακριβή παράλληλά της στο ναό του Αγίου Ανδρέα 
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στη µονή Οδηγήτριας (αρχές 14ου αιώνα) (πιν. ΧΧ) , του Μιχαήλ Αρχαγγέλου στο 1177

Μοναστηράκι Αµαρίου  και στο ναό του Αγίου Γεωργίου του Καβουσιώτη κοντά στην Κριτσά 1178

Μεραµπέλου (αρχές 14ου αιώνα) . 1179

 Άλλοτε, πάλι, το ιµάτιο καλύπτει τα χέρια και µόνο η δεξιά παλάµη ξεπροβάλλει µέσα από 

αυτό και υψώνεται σε χειρονοµία λόγου (Παύλος Ανάληψης) (εικ. 24), επαναλαµβάνοντας ένα 

εύρηµα της κλασικής τέχνης που χρησιµοποίησε η βυζαντινή ζωγραφική ήδη από τον 13ο 

αιώνα . Στην Κρήτη απαντά, ενδεικτικά µονάχα, στην εκκλησία της Καρδιώτισσας (απόστολος 1180

Ανάληψης) (εικ. 55) . Σε άλλες πάλι µορφές, το ένδυµα καλύπτει ολοκληρωτικά τα χέρια (Μαρία 1181

Έγερσης Λαζάρου(πιν. VI), µυροφόρες Θρήνου (πιν. VII), Θεοτόκος Γέννησης (πιν. ΙΙΙ) σύµφωνα 

µε παλαιότερη παράδοση , όπως στην αντίστοιχη παράσταση στη µονή Καρδιώτισσας στη 1182

µορφή της αδερφής του αναστηµένου στην Έγερση Λαζάρου (εικ. 57) . Συχνά, δηµιουργούνται 1183

αναδιπλώσεις στην κάτω παρυφή του ιµατίου, ανάµεσα στα πόδια (Πρόδροµος Βάπτισης (πιν. IV), 

απόστολοι Ανάληψης (εικ. 24,) στοιχείο που εφαρµόστηκε µε ευρύτητα από τις αρχές του 14ου 

αιώνα, σε γνωστά υστεροβυζαντινά µνηµειακά σύνολα όπως στο Πρωτάτο (1290 περίπου) , στην 1184

Παναγία Ολυµπιώτισσα Ελασσόνας (τέλος 13ου αιώνα) , στη µονή της Χώρας , και βρίσκει τα 1185 1186

παράλληλά του στο Χριστό στις Ποταµιές (Άρνηση του Πέτρου) . Ενδιαφέρουσες είναι επίσης οι 1187

αναδιπλώσεις του ιµατίου που δηµιουργούν πτυχές σε σχήµα κοχυλιού στους αγγέλους της 

Ανάληψης, και στο αναπετάριν του αγίου Γεωργίου (πιν. XII), στοιχείο που έχει τις καταβολές του 
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στην τέχνη της σταυροφορικής ανατολής  και επαναλαµβάνεται συχνά στην υστεροβυζαντινή 1188

ζωγραφική της Κρήτης, όπως στη µονή Καρδιώτισσας Πεδιάδος (άγγελοι Ανάληψης) , στον Άγιο 1189

Ιωάννη τον Πρόδροµο στον Γαρύπα Μυλοποτάµου (άγγελοι Ανάληψης) (πιν. ΧΧΙΙ) , στον Άγιο 1190

Ιωάννη Μυλοποτάµου (έφιππος άγιος Δηµήτριος) και θυµίζει ανάλογα σχήµατα που 

δηµιουργούνται στα ενδύµατα των αγγέλων που κρατούν τη δόξα στην παράσταση της Αναλήψεως 

στο Αφεντικό . Διακοσµητικά σχέδια που δίδουν µια αίσθηση πολυτέλειας αποτυπώνονται στα 1191

ενδύµατα, όπως γεωµετρικά µοτίβα στο εσωτερικό µέρος του ιµατίου του πρώτου Ιουδαίου στην 

παράσταση της Βαϊοφόρου (πιν. V) και των Δαβίδ και Σολοµώντα στην παράσταση της Καθόδου 

του Χριστού στον Άδη (εικ. 20), σχήµατα που µοιάζουν µε µικρά αστέρια στα ενδύµατα των 

µικρών παιδιών στη σκηνή της Βαϊοφόρου (πιν. V), ταινίες στα αρχιερατικά ενδύµατα των 

ολόσωµων προφητών στα εσωρράχια των τόξων (εικ. 32, 33). Πολυτελή είναι ακόµα τα ενδύµατα 

του αγίου Γεροντίου (πιν. XIII) µε τα επιρράµατα που φέρουν σχέδια από ελισσόµενους βλαστούς, 

τα οποία είναι όµοια µε τα ενδύµατα του αγίου Δαµιανού στον Άγιο Γεώργιο στην Απάνω Σύµη 

Βιάννου (µέσα 15ου αιώνα) .   1192

 Στα ενδύµατα τα φώτα είναι περιορισµένα και τονίζουν τα εξέχοντα σηµεία του σώµατος, 

δηλαδή τα γόνατα, τους µηρούς, τους αγκώνες. Προκειµένου να δοθεί η κίνηση του σώµατος 

τριγωνικά µακρόστενα φώτα δηλώνουν την πτύχωση του ενδύµατος, ενώ άλλοτε ακολουθούν την 

κίνηση του σώµατος και δίδονται ως λεπτές καµπυλώδεις γραµµές, όπως στον Ιωάννη στην 

παράσταση της Μεταµόρφωσης (πιν. V, εικ. 13). 

Διαφορετική είναι η απόδοση της ενδυµασίας στις µορφές του Ευαγγελισµού (εικ. 8, 9). Στον 

άγγελο το ένδυµα κολλάει πάνω στο σώµα, περιγράφοντας την κίνηση της µορφής, ενώ 

ταυτόχρονα δίνει την εντύπωση της διαφάνειας. Στις άκρες καταλήγει σε ενδιαφέροντες 

διακοσµητικούς σχηµατισµούς. Στην Παναγία η πτυχολογία είναι περισσότερο γραµµική και τα 

φώτα αποτελούνται από κατακόρυφες δέσµες.  

!
Β. Οι συνθέσεις 

 Ο διάκοσµος του Αγίου Γεωργίου αποτελεί ένα καλά οργανωµένο ζωγραφικό σύνολο µε 

ισόρροπες συνθέσεις, όπου κινούνται δραµατικά υποδειγµατικές µορφές σε “δράση”. Κυρίαρχο 
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χαρακτηριστικό των σκηνικών παραστάσεων είναι η πολυπρόσωπη ανάπτυξή τους σύµφωνα µε 

τους νέους αισθητικούς κανόνες της υστεροβυζαντινής ζωγραφικής, που επικρατούν στις µεγάλες 

µνηµειακές διακοσµήσεις της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας και της Σερβίας, όπως 

χαρακτηριστικά στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Staro Nagoričino (1316/8), στον Άγιο 

Κλήµη της Αχρίδας (1295), στο Βατοπέδι (1312), κανόνες που εφαρµόζονται εξίσου σε 

υστεροβυζαντινούς ναούς της Κρήτης, όπως στον Άγιο Ονούφριο στη Γέννα, στη µονή 

Καρδιώτισσας, στην Παναγία Γκουβερνιώτισσα , στο Χριστό στις Ποταµιές.  1193

 Στις ασφυκτικά γεµάτες παραστάσεις κυρίαρχη είναι η θέση της µορφής. Στον κεντρικό 

άξονα τοποθετείται το σηµαντικότερο πρόσωπο της σύνθεσης και σε µεγαλύτερη κλίµακα από τις 

υπόλοιπες µορφές. Η ιεραρχική κλίµακα ακολουθείται σε όλες τις σκηνικές παραστάσεις και 

τονίζεται µε τη χρήση των νοητών αξόνων. Στη Βάπτιση (πιν. ΙV) ο Χριστός εικονίζεται στον 

κεντρικό άξονα ο οποίος τονίζεται µε την κάθετη γραµµή της ακτίνας του φωτός που εκπορεύεται 

από το Άγιο Πνεύµα- Περιστερά. Στη Σταύρωση (εικ. 16) ο Χριστός καταλαµβάνει τον κεντρικό 

άξονα εκατέρωθεν του οποίου διατάσσονται συµµετρικά ο Ιωάννης και η Θεοτόκος και επιπλέον ο 

σπογγοφόρος και ο λογχοφόρος, οι οποίοι αποδίδονται σε µικρότερη κλίµακα αφού αποτελούν τις 

δευτερεύουσες µορφές. Επίσης στην Αποκαθήλωση (εικ. 17) ο Χριστός τοποθετείται στο κέντρο 

και τονίζεται από την κάθετη κεραία του σταυρού. Στο Πορευθέντες Μαθητεύσατε (πιν. Χ, εικ. 23) 

ο Θεάνθρωπος εικονίζεται στον κεντρικό άξονα της σύνθεσης και εκατέρωθεν συνωστίζονται οι 

δύο οµάδες των µαθητών, ενώ από τα πλαϊνά αρχιτεκτονήµατα του βάθους µε τις εξέδρες 

προοπτικά αποδοσµένες ξεκινούν δύο πλάγιοι άξονες που νοητά ενώνονται στο κέντρο. Στο Θρήνο 

(πιν. VII, εικ. 18) το κεντρικό σύµπλεγµα της Θεοτόκου µε το Χριστό στην αγκαλιά της τονίζεται 

από την κατακόρυφη κεραία του Σταυρού, ενώ παράλληλα οι δύο βραχώδεις λόφοι δηµιουργούν 

πλάγιους νοητούς άξονες πάνω στους οποίους τοποθετούνται οι µυροφόρες, οι οποίοι συγκλίνουν 

στο κεντρικό θέµα όπου βρίσκεται η τοµή τους. Στην Ανάληψη (εικ. 24) ένας κεντρικός νοητός 

άξονας διαπερνά τη σκηνή και εκτείνεται από την κυρίαρχη και σε µεγαλύτερη κλίµακα µορφή του 

Χριστού στην πάνω ζώνη και καταλήγει στη Θεοτόκο που βρίσκεται στο κέντρο της οµάδας των 

αποστόλων. Στην παράσταση της Μεταµόρφωσης (πιν. V) ο Χριστός τοποθετείται πάνω στον 

κεντρικό άξονα, πολλαπλοί διαγώνιοι άξονες διατρέχουν το ροµβοειδές σχήµα που εγγράφεται στη 

δόξα, ενώ παράλληλα σε δύο πλάγιους άξονες εικονίζονται χαµηλότερα ο Πέτρος και ο Ιακώβος 

εκατέρωθεν του Ιώννη που προβάλλει σε οριζόντιο άξονα. Στη Βαϊοφόρο (πιν. V, εικ. 15), τέλος, η 

απότοµη διαγώνια γραµµή της βουνοπλαγιάς οδηγεί το µάτι προς την κεντρικό µορφή του Χριστού 
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που συνοµιλεί µε τον Πέτρο, ενώ µε την υψηλή οχυρωµένη πόλη της Ιερουσαλήµ που προβάλλει 

πάνω από την οµάδα των Ιουδαίων στα δεξιά τονίζεται ο καθ’ ύψος άξονας και εξισορροπείται η 

σύνθεση. 

 Με την τοποθέτηση του Χριστού στον κεντρικό άξονα στη Βάπτιση, στη Σταύρωση, στην 

Αποκαθήλωση, στην Εις Άδου Κάθοδο, στην Ψηλάφηση, στο Πορευθέντες, η σύνθεση αποκτά 

συµµετρία καθώς χωρίζεται σε δύο ίσα και ισόρροπα τµήµατα. Η συµµετρική διάταξη διακατέχει, 

εξίσου, την παράσταση της Βαϊοφόρου (πιν. V, εικ. 15) και της Έγερσης (πιν. VI, εικ. 14), όπου 

συνωστίζεται στο πρώτο επίπεδο της σύνθεσης ένα µεγάλο και καλά οργανωµένο πλήθος, 

χωρισµένο σε δύο πολυπληθείς αλλά ορθά ισορροπηµένες οµάδες, που τονίζονται εµφατικά από τα 

αρχιτεκτονήµατα του βάθους ή και τους βράχους που υψώνονται πίσω από κάθε ανθρώπινο όµιλο. 

Στις δύο σκηνές εικονίζονται, παράλληλα, δύο διακριτά επίπεδα, χαµηλότερα κυριαρχούν οι µορφές 

σε ταινιωτή διάταξη σαν σε ζωφόρο, ενώ ψηλότερα αναπτύσσονται ισότιµα τόσο ο δοµηµένος 

χώρος όσο και το φυσικό περιβάλλον. Η Ανάληψη (εικ. 24), πάλι, χωρίζεται σε δύο ίσα οριζόντια 

µέρη που συνδέονται µεταξύ τους µε την τοποθέτηση του δέντρου στο κέντρο της σύνθεσης, έτσι 

ώστε τοπίο και πρόσωπα αλληλοδένονται σε ένα σύνολο µε πλούσιο αφηγηµατικό περιεχόµενο. 

Στη Μεταµόρφωση (πιν. V) η πλήρης εξισορρόπηση επιτυγχάνεται µε τις συµµετρικές στάσεις του 

Μωυσή και του Ηλία εκατέρωθεν του Χριστού, αλλά και των αποστόλων Πέτρου και Ιακώβου που 

κατακρηµνίζονται εκατέρωθεν του Ιωάννη που αποδίδεται πρηνής. 

 Παράλληλα, ο κλασικός κανόνας της συµµετρίας διασπάται µε διάφορα τεχνάσµατα που 

διασκεδάζουν την ισόρροπη διάταξη, έτσι ώστε η σύνθεση να αποκτά µεγαλύτερο ενδιαφέρον και 

να τονίζεται η δράση. Στην Έγερση του Λαζάρου (πιν. VI, εικ. 14) οι χειρονοµίες αφενός του 

Χριστού που µε το δεξί του χέρι απευθύνεται στο Λάζαρο και αφετέρου των δύο Εβραίων που 

χειρονοµούν µε έκπληξη και απορία, συνδέουν τους δύο οµίλους και δηµιουργούν ενότητα στη 

σκηνή. Στη Βαϊοφόρο (πιν. V, εικ. 15), πάλι, η συµµετρική ανάπτυξη των δύο οµίλων, των Εβραίων 

και των αποστόλων, διασπάται µε την εικόνιση του Χριστού πάνω στο υποζύγιο και έκκεντρα, ενώ 

τα µικρά παιδιά που αναρριχώνται στο φοίνικα δηµιουργούν ένταση. Ενδιαφέρον δηµιουργεί η 

εικόνιση των δευτερευουσών µορφών σε µικρότερη κλίµακα, δηλαδή του σπογγοφόρου και του 

λογχοφόρου στη Σταύρωση (εικ. 16), των στρατιωτών στις Μυροφόρες στο Μνήµα (πιν. ΙΧ, εικ. 

21), των µικρών παιδιών στη Βαϊοφόρο (πιν. V, εικ. 15) και στη Βάπτιση (πιν. IV), στοιχείο που 

επανευρίσκεται επιλεκτικά στην εκκλησία των Ποταµιών (Ενταφιασµός) (πιν. ΧVIII)  και στον 1194
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Άγιο Ανδρέα παρεκκλήσιο της µονής Οδηγήτριας των αρχών του 14ου αιώνα (Βάπτιση, 

Γέννηση) .  1195

 Η αίσθηση του χώρου δίδεται µε την απεικόνιση των κεφαλών µορφών σε δεύτερο καθ’ 

ύψος επίπεδο, χωρίς να αντιστοιχούν σε κάποιο σώµα (Ανάληψη, Βαϊοφόρος, Έγερση του 

Λαζάρου, Ψηλάφηση του Θωµά, Πορευθέντες Μαθητεύσατε). Πίσω από τις µορφές του πρώτου 

επιπέδου συχνά µόλις που διακρίνεται η κορυφή της κεφαλής µορφών χωρίς να εικονίζεται το 

πρόσωπο, όπως ενδεικτικά στον όµιλο των µαθητών στην Βαϊοφόρο (πιν. V, εικ. 15) όπου 

δηµιουργείται πυραµίδα. Με τη µέθοδο αυτή αποδίδεται το µεγάλο πλήθος που κατακλύζει τις 

συνθέσεις, στοιχείο που υιοθετείται σε µεγάλη έκταση στις τοιχογραφίες της Παναγίας 

Γκουβερνιώτισσας (Πολλαπλασιασµός των Άρτων, Ιησούς προ του Πιλάτου, Εµπαιγµός)  και 1196

στην εκκλησία του Χριστού στις Ποταµιές Πεδιάδος όπως στην Ίαση του υδρωπικού (πιν. XVII, 

εικ. 64), στην Προδοσία και στον Χριστό προ των Αρχιερέων (εικ. 63) . Κατά κύριο λόγο οι 1197

µορφές του πρώτου επιπέδου εικονίζονται σε στάση τριών τετάρτων και σε στάσεις ευρηµατικές, 

δηµιουργώντας την εντύπωση του βάθους. Στη σκηνή του Ενταφιασµού (πιν. VIII) ευρηµατική 

είναι η ζωηρή κίνηση του Νικοδήµου στο πρώτο επίπεδο που κινείται µε άνεση στο χώρο, 

σηκώνοντας τα χέρια για να κρατήσει το κεφάλι του Χριστού, σε στάση ανάλαφρη, σχεδόν 

χορευτική, ταυτόσηµη µε την αντίστοιχη µορφή στον Ενταφιασµό στην εκκλησία του Χριστού στις 

Ποταµιές (πιν. XVIII) . Προκειµένου να δοθεί η αίσθηση του χώρου ο καλλιτέχνης απέδωσε µε 1198

επιτυχία τη δύσκολη στάση των δύο ηµίγυµνων παιδιών µε τη ρωµαλέα διάπλαση του σώµατος που 

κινούνται µε άνεση ή σκύβουν στα νερά του ποταµού στην σκηνή της Βάπτισης (πιν. IV). Στην 

εντύπωση του “βάθους” συµβάλλει και η επικάλυψη των µορφών από το πλαίσιο της παράστασης, 

που µοιάζουν σαν κοµµένες, όπως συµβαίνει µε τον Ιωάννη στην Αποκαθήλωση (εικ. 17) και τις 

γυναίκες στο αριστερό µέρος της Σταύρωσης (εικ. 16), ή τους νεαρούς αποστόλους στα δύο άκρα 

της Πεντηκοστής (πιν. ΧΙ, εικ. 25). Το στοιχείο αυτό, προσδίδει στη σύνθεση ένα αντικλασικό 

χαρακτήρα και επανευρίσκεται συστηµατικά στη ζωγραφική του Χριστού στις Ποταµιές (Νιπτήρας, 

Προδοσία (εικ. 63). Στον εξεταζόµενο ναό αξιοσηµείωτη είναι, πάλι, η απόδοση του µικρού παιδιού 

στους ώµους της µητέρας του στη Βαϊοφόρο (πιν. V) το οποίο καλύπτει την κόκκινη διαχωριστική 

γραµµή και µοιάζει σαν να βγαίνει έξω από τη σύνθεση. 

!
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Γ. Το φυσικό τοπίο και τα αρχιτεκτονήµατα 

1.Το φυσικό τοπίο 

 Το φυσικό τοπίο, αποδίδεται ως ορεινός όγκος µε έντονες κλιµακωτές κορυφώσεις, στεγνός 

και ξερός, χωρίς βλάστηση, µε ψηλούς και βαθµιδωτούς βράχους κυβιστικά αποδοσµένους, ενώ µε 

τη συµβολή του διάχυτου φωτός που αποδίδεται µε τονικές αποχρώσεις του ιδίου χρώµατος ή µε 

φωτεινές αντανακλάσεις, δηµιουργείται η αίσθηση ενός απόκοσµου υπερβατικού χώρου. Eπιπλέον, 

οι γωνιώδεις γραµµές, τα νευρικά σχήµατα και τα αστραφτερά φωτίσµατα των βράχων συντείνουν 

στην ανάδειξη της ψυχολογικής έντασης, στην οποία µοιάζει πλέον να µετέχει πιο ενεργά το 

φυσικό τοπίο. Αυτή η στερεοµετρική απόδοση των βράχων στους Αποστόλους είναι σύµφωνη µε 

τις αρχές της παλαιολόγειας ζωγραφικής  και παρουσιάζει οµοιότητες µε το τοπίο στην 1199

Περίβλεπτο του Μυστρά µε τα έντονα κλιµακωτά επίπεδα, απαντά, δε, και στη µνηµειακή 

ζωγραφική της Κρήτης, όπως στο ναό του Αγίου Ανδρέα παρεκκλήσιο της µονής Οδηγήτριας 

(αρχές 14ου αιώνα) (πιν. ΧΧ), στους Λαµπιώτες Αµαρίου στην παράσταση της Προδοσίας (α΄µισό 

14ου αιώνα)  και είναι όµοιο στις τοιχογραφίες του Χριστού στις Ποταµιές (π.χ. Προσευχή στη 1200

Γεσθηµανή (εικ. 62), Θεραπεία υδρωπικού ( πιν. XVII, εικ. 64) . Εκεί τα έντονα κλιµακωτά 1201

επίπεδα των βράχων καθώς επίσης τα κοφτερά σχήµατα στους ορεινούς όγκους όπως 

αποτυπώνονται στη σκηνή της Προδοσίας και στη Θεραπεία του δαιµονισµένου  θυµίζουν 1202

έντονα τη ζωγραφική του Αγίου Γεωργίου. Στη Γέννηση (πιν. ΙΙΙ), πάλι, οι βράχοι στο άνοιγµα του 

σπηλαίου που πλαισιώνει το κεντρικό θέµα είναι κοφτεροί και ορµητικοί, σαν τέρατα έτοιµα να 

κατασπαράξουν το θείο βρέφος όπως αντίστοιχα στην παράσταση της Γέννησης στην Περίβλεπτο 

στο Μυστρά . Κοφτεροί είναι, επίσης, οι βράχοι στην όχθη του Ιορδάνη στη σκηνή της Βάπτισης 1203

(πιν. IV). 

 Στην Έγερση του Λαζάρου και στην Βαϊοφόρο (πιν. V, VI) το φυσικό τοπίο µε τους 

γυµνούς, ψηλούς και απόκρηµνους βράχους αναπτύσσεται µε αυτονοµία ως διακοσµητικό στοιχείο 

στο πάνω µέρος της σκηνής, παίζει, δηλαδή, το ρόλο ενός σκηνικού µπροστά από το οποίο 

εκτυλίσσεται η δραµατική πορεία του Χριστού στη γη. Στη Γέννηση (πιν. ΙΙΙ), στη Βάπτιση (πιν. 

ΙV) και στη Μεταµόρφωση (πιν. V) οι βράχοι λειτουργούν συµπληρωµατικά και πλαισιώνουν τις 

µορφές, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύουν την ψυχολογική τους ένταση. Στο Θρήνο (πιν. VII), στην 
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Εις Άδου Κάθοδο (εικ. 20) και στην Ανάληψη (εικ. 24) οι βράχοι αποδίδονται συνοπτικά ως δύο 

ορεινοί όγκοι πίσω από τις µορφές, κυρίως για να δηλώσουν την ύπαιθρο και το χώρο όπου 

εκτυλίσσεται το δρώµενο. 

 Στο γυµνό και βραχώδες τοπίο περιορισµένη είναι η βλάστηση, καθώς ο φυσικός χώρος 

διακοσµείται µε λιγοστά δέντρα ή δενδρύλλια. Ένα µόνο ελαιόδεντρο έχει αποτυπωθεί στη σκηνή 

της Αναλήψεως (εικ. 24) και δύο ψηλοί και σχηµατοποιηµένοι φοίνικες στη Βαϊοφόρο (πιν. V), ενώ 

οι θάµνοι φαίνεται να απουσιάζουν παντελώς. Περισσότερη είναι η βλάστηση στη Μεταµόρφωση 

(πιν. V), όπου τα µικρά δενδρύλλια αποδίδονται ρεαλιστικά, έχουν πυκνό φύλλωµα, σχεδιάζονται 

οι καρποί και διαφοροποιούνται ως προς το σχήµα και τον όγκο. Ωστόσο, η απόδοση τους σε 

σκούρο πράσινο χρώµα δηµιουργεί ένα συµφυρµό µε το βάθος της παράστασης σε σκούρο κυανό. 

Αυτή η συνοπτική απόδοση της βλάστησης θυµίζει το φυσικό χώρο στην εκκλησία του Χριστού 

στις Ποταµιές, όπου µικρά δενδρύλλια αποδίδονται σχηµατικά στα κενά ανάµεσα στους ορεινούς 

όγκους όπως στη σκηνή του Θαύµατος στη λίµνη της Τιβεριάδος (εικ. 64), ενώ απουσιάζουν 

εντελώς σε άλλες παραστάσεις έτσι ώστε οι βράχοι αναδεικνύονται ακόµα πιο σχηµατικοί και ξεροί 

όπως στην Προσευχή στη Γεσθηµανή (εικ. 62) .  1204

!
2. Τα αρχιτεκτονήµατα 

 Στο ναό του Αγίου Γεωργίου εκτεταµένος είναι ο δοµηµένος χώρος στην πλειονότητα των 

ζωγραφικών παραστάσεων, που λειτουργεί ως σκηνικό για την προβολή και ανάδειξη της 

ανθρώπινης µορφής, όπως στη Βαϊοφόρο (πιν. V), στη Σταύρωση (εικ. 16), στην Αποκαθήλωση 

(εικ. 17), στον Επιτάφιο Θρήνο, (πιν. VII), στον Ενταφιασµό (πιν. VIII), στην Απιστία του Θωµά 

(εικ. 22), στο Πορευθέντες Μαθητεύσατε (πιν. Χ), στην Πεντηκοστή (πιν. ΧΙ). Η δράση φαίνεται 

σαν να εκτυλίσσεται σε εξωτερικό χώρο καθώς αποδίδονται οι εξωτερικές όψεις των κτιρίων. Τα 

κτίρια είναι έτσι τοποθετηµένα και οργανωµένα µεταξύ τους ώστε συµβάλλουν στην ισορροπία 

των µερών της σύνθεσης. Σε γενικές γραµµές τα κτίρια είναι ψηλά, κοµψά και καλοσχεδιασµένα, 

χωρίς να είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα. Επιβάλλονται στο χώρο µε το στερεοµετρικό τους όγκο και το 

καθαρό τους σχέδιο, όπως εκείνα στη σκηνή του Πορευθέντες (πιν. XI, εικ. 23) και της Ψηλάφησης 

(εικ. 22) που αποδίδονται σε µεγαλύτερη κλίµακα από την ανθρώπινη µορφή. 

 Τα κτίσµατα άλλοτε έχουν τη µορφή απλών τοίχων, όπως στη Φιλοξενία Αβραάµ (εικ. 5), 

στη Σταύρωση (εικ. 16) , στην Αποκαθήλωση (εικ. 17), άλλοτε είναι τείχη µε επάλξεις, όπως στη 

Βαϊοφόρο (πιν. V, εικ. 15). Επίσης αποδίδονται κτίρια µε εξώστες όπως στο Πορευθέντες (πιν. X, 
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εικ. 23), µε προστώα όπως στον Ενταφιασµό (πιν. VIII, εικ. 19), ή στοές όπως στην Πεντηκοστή 

(πιν. ΧΙ, εικ. 25), και άλλοτε εκκλησιαστικά κτίρια µε κιβώρια, όπως στον Ενταφιασµό (πιν. VIII, 

εικ. 19). Τα κτίρια εικονίζονται µε την αντίστροφη προοπτική που επικρατεί στην υστεροβυζαντινή 

ζωγραφική  και συµβάλλει στην εντύπωση του βάθους, όπως στην Πεντηκοστή (πιν. ΧΙ, εικ. 1205

25), στην Ψηλάφηση (εικ. 22) και στο Πορευθέντες (πιν. ΧΙ, εικ. 23). Στην τελευταία σκηνή οι 

νοητά προεκτεινόµενες γραµµές στα κτίρια στα πλάγια αλλά και ο τονισµός του ευµεγέθους 

κεντρικού οικοδοµήµατος µε την ηµικυκλική στέγαση, αγκαλιάζουν και εξαίρουν την κεντρική 

µορφή του Χριστού, εγκλωβίζοντας ταυτόχρονα το µάτι του θεατή σε αυτήν, µε καθοριστικό 

στοιχείο την ηµικυκλική επίστεψη του οικοδοµήµατος. Με προοπτική διάθεση έχει αποδοθεί ακόµα 

ο ερυθρός λίθος στις σκηνές των Μυροφόρων στο Μνήµα (πιν. ΙΧ, εικ. 21) και στον Επιτάφιο 

Θρήνο (πιν. VII, εικ. 18), αλλά και ο τάφος του Ιησού και η στοά στον Ενταφιασµό (πιν. VIII, εικ. 

19). 

 Στην Πεντηκοστή (πιν. ΧΙ, εικ. 25), στο Πορευθέντες Μαθητεύσατε (πιν. Χ, εικ. 23) και 

στην Ψηλάφηση (εικ. 22) τα κτίρια στα πλάγια αποδίδονται όµοια µεταξύ τους, πρακτική που 

ακολουθείται επίσης στην παράσταση του Μυστικού Δείπνου στην εκκλησία του Χριστού στις 

Ποταµιές (εικ. 61) . Άλλοτε, πάλι πλαισιώνουν τη σύνθεση και τις µορφές και ορίζουν το 1206

σκηνικό της δράσεως που πραγµατοποιείται µπροστά τους όπως ο µακρύς ενιαίος τοίχος στη 

Φιλοξενία του Αβραάµ (εικ. 5), το τείχος µε επάλξεις στη Σταύρωση (εικ. 16), που βρίσκει το 

παράλληλό του στην παράσταση του Ελκοµένου και στην Ανάβαση στο σταυρό στο ναό του 

Χριστού στις Ποταµιές (πιν. XVIII) .  1207

 Τα περισσότερα αρχιτεκτονήµατα παρουσιάζουν αξιόλογες διακοσµητικές λεπτοµέρειες. 

Έτσι, καλοσχεδιασµένα κορινθιακά κιονόκρανα επιστέφουν λεπτούς και κοµψούς κίονες που 

µοιάζουν µαρµάρινοι (Ευαγγελισµός (εικ. 8, 9), Ενταφιασµός (πιν. VIII, εικ. 19) όπως αντίστοιχα 

στην εκκλησία του Χριστού στις Ποταµιές και στη σκηνή της Άρνησης του Πέτρου , κάγκελα 1208

κοσµούν τις εξέδρες στο Πορευθέντες (πιν. ΧΙ, εικ. 23), χαριτωµένα αετώµατα στολίζουν τις 

προσόψεις κτιρίων στην ίδια παράσταση, µικρά ανθέµια διακοσµούν τα επιστήλια των θυρών 

(Ψηλάφηση, Πορευθέντες), γραµµικά λουλούδια κοσµούν τον τάφο στην παράσταση των 

Μυροφόρων στο Μνήµα (πιν. ΙΧ, εικ. 21) και το κιβώριο του Ιησού στον Ενταφιασµό (πιν. VIII, 
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εικ. 19) , το οποίο επιπλέον στολίζεται στην παρυφή του µε ανθέµια, ενώ γεωµετρικά σχήµατα 1209

κοσµούν τα λιτά τείχη της Ιερουσαλήµ δηµιουργώντας µια διακοσµητική διάθεση (πιν. V). Τέλος, 

διακοσµητικά κόκκινα υφάσµατα πέφτουν πάνω στα αρχιτεκτονήµατα (Πορευθέντες 

Μαθητεύσατε, Ψηλάφηση του Θωµά) και απηχούν τον τρόπο που κοσµούνταν τα ρωµαϊκά θέατρα. 

Το στοιχείο αυτό το οποίο θεωρείται ότι χρησιµοποιείται σε περιορισµένη κλίµακα στα επαρχιακά 

µνηµεία , απαντά στη ζωγραφική της κρητικής υπαίθρου, καθώς στο ναΐσκο του Αγίου Ανδρέα 1210

παρεκκλήσιο της µονής Οδηγήτριας (Μυστικός Δείπνος) , στην Παναγία Γκουβερνιώτισσα 1211

(Κοινωνία των Αποστόλων) (εικ. 58) , στο Χριστό στις Ποταµιές (Νιπτήρας) . Με τις µικρές 1212 1213

αυτές σχεδιαστικές λεπτοµέρειες δηµιουργείται µια αίσθηση πολυτέλειας σε σύγκριση µε το λιτό 

φυσικό τοπίο. 

!
Δ. Τα χρώµατα 

 Η χρωµατική παλέτα στις τοιχογραφίες του Αγίου Γεωργίου περιορίζεται στα βασικά 

χρώµατα, στο κόκκινο, το κυανό, το κίτρινο της ώχρας, τα οποία αποδίδονται σε διαφορετικούς 

τόνους, επίσης σε χρώµατα συµπληρωµατικά δηλαδή στο λαδοπράσινο, το πράσινο του 

αµυγδάλου, το δαµασκηνί, το γκρίζο ή το καστανό. 

 Στο φυσικό τοπίο και στο αρχιτεκτονικό βάθος επιλέγεται συνήθως ο συνδυασµός ψυχρών 

τόνων, καθώς πάνω στο βαθυγάλαζο κάµπο ζωγραφίζονται οι βράχοι σε καστανό ή λαδοκάστανο 

(Γέννηση, Βαϊοφόρος) (πιν. III, V) ή ακόµα και σε ανοικτό γκρι χρώµα (Μεταµόρφωση) (πιν. V) 

και τα αρχιτεκτονήµατα σε γκρι (Βαϊοφόρος) (πιν. V) ή λαδογκρί ή κυανό (Ψηλάφηση, 

Πορευθέντες) (πιν. ΧΙ), που συντείνουν στην αίσθηση λιτότητας και ενός ουδέτερου χώρου, ενώ 

λίγες, χαρακτηριστικές, πινελιές θερµού χρώµατος, κόκκινου ή ώχρας, συµβάλλουν στον τονισµό 

των κτισµάτων. Έτσι υφάσµατα σε κόκκινο και κίτρινο χρώµα στολίζουν τα λαδογκρί κτίρια στην 

Ψηλάφηση και στο Πορευθέντες (πιν. Χ), ενώ τα ίδια θερµά χρώµατα φωτίζουν τα τείχη της 

Ιερουσαλήµ στην Βαϊοφόρο (πιν. V) καµωµένα σε γκρι χρώµα, καθώς και το κτίριο στο βάθος στην 

παράσταση του Ενταφιασµού (πιν. VIII). Διαφορετική είναι η προσέγγιση στη Βαϊοφόρο (πιν. V) 

και κυρίως στη Βάπτιση (πιν. IV) όπου χρησιµοποιείται το θερµό κόκκινο στο βραχώδες τοπίο, έτσι 
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ώστε η σύνθεση να δοθεί πιο ζωντανή, αν και το χρώµα φαίνεται σαν να πετάγεται προς τα έξω. 

Στην παράσταση αυτή το κόκκινο συνδυάζεται µε ψυχρά χρώµατα, γαλάζιο για τα νερά του 

Ιορδάνη και καστανό και λαδοκάστανο για το ένδυµα του Προδρόµου που στέκει πάνω στον 

κόκκινο βράχο. Ο χρωµατισµός των βράχων µε το θερµό και ζωηρό κόκκινο συµβάλλει στη 

δραµατοποίηση της σύνθεσης και αναδεικνύει την ψυχική φόρτιση που συνέχει τις µορφές. Το ίδιο 

θερµό κόκκινο βρίσκει τα ακριβή παράλληλά του στο βραχώδες τοπίο που καταλαµβάνει το βάθος 

στις παραστάσεις των Θαυµάτων στην εκκλησία του Χριστού στις Ποταµιές, καθώς στην 

παράσταση της Ίασης του υδρωπικού (πιν. XVII) και στη Θεραπεία του παραλυτικού  και 1214

συντείνει στον τονισµό της κυρίαρχης µορφής του Θεανθρώπου. Το κόκκινο, ωστόσο, δεν αποτελεί 

εύρηµα του ζωγράφου µας καθώς χρησιµοποιείται επίσης για την απόδοση των βράχων στην 

εκκλησία της Περιβλέπτου στο Μυστρά, µόνο που εκεί είναι πιο σκούρο .  1215

 Δίπλα στα αρχιτεκτονήµατα και στους βράχους του τοπίου αποδίδονται οι µορφές µε 

ενδύµατα σε θερµό χρώµα έτσι ώστε να επιτευχθεί κάποια ισορροπία στη σύνθεση, όπως 

αναφέραµε ήδη για την παράσταση της Βάπτισης (πιν. IV). Στη Μεταµόρφωση (πιν. V) πάλι ο 

Ηλίας που στέκει πάνω στους γκρι βράχους του όρους Θαβώρ φορά κόκκινο φωτεινό ιµάτιο, στο 

ίδιο χρώµα είναι και το ιµάτιο του Ιωάννη που βρίσκεται πρηνής  στο κάτω µέρος της σύνθεσης, 

ενώ στο κίτρινο της ώχρας είναι το ένδυµα του Πέτρου. Στα ενδύµατα συνδυάζονται άλλοτε θερµό 

µε ψυχρό χρώµα και άλλοτε ψυχρό µε ψυχρό. Ενδεικτικά µόνο, στην παράσταση της Ψηλάφησης ο 

χιτώνας του Θωµά είναι σε κυανογκρί χρώµα και το ιµάτιο σε κόκκινο. Στη Μεταµόρφωση (πιν. V) 

ο Ιωάννης φορά κόκκινο ιµάτιο και χιτώνα στο πράσινο του αµυγδάλου, καθώς και ο Πέτρος και ο 

γέροντας Ιουδαίος που τραβά τα γένια του στην Έγερση του Λαζάρου (πιν. VI) και τρεις άγγελοι 

στην Ανάληψη. Ο συνδυασµός αυτός επιλέγεται επίσης στην εκκλησία του Χριστού στις Ποταµιές 

καθώς στη µορφή του Εβραίου δίπλα στον Ιούδα στην παράσταση της Προδοσίας . Στην 1216

εκκλησία αυτή ιδιαίτερα προσφιλής είναι ο συνδυασµός του πράσινου του αµυγδάλου µε την ώχρα 

όπως στα ενδύµατα του Πέτρου στο Νιπτήρα και στην Άρνηση του Πέτρου , επιλογή που 1217

βρίσκει τα παράλληλά της µοναχά στον Πέτρο στη σκηνή της Μεταµόρφωσης που κοσµεί τον 

νότιο τοίχο στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Όσο για το συνδυασµό ψυχρού µε ψυχρό, 

προτιµάται στους Αποστόλους το δαµασκηνί µε το κυανό, όπως στα ενδύµατα της Θεοτόκου και 

του Παύλου στην Ανάληψη, στο Χριστό στην Έγερση του Λαζάρου (πιν. VI) και στην Ψηλάφηση, 
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συνδυασµός που απαντά στο ναό του Χριστού στις Ποταµιές και στις σκηνές των Θαυµάτων . 1218

Συχνά το κυανό χρησιµοποιείται δίπλα στο λαδοπράσινο ή στο γκρι, όπως στα ενδύµατα που φέρει 

ο όµιλος των δικαίων στην παράσταση της Εις Άδου Καθόδου ή στις Φυλές και Γλώσσες στην 

Πεντηκοστή (πιν. ΧΙ) ή ακόµα περισσότερο στο Πορευθέντες Μαθητεύσατε (πιν. Χ) και τότε 

δηµιουργείται σύγχυση και η ζωγραφική επιφάνεια είναι αρκετά δυσανάγνωστη και µουντή. 

 Στα ενδύµατα χρησιµοποιείται η µέθοδος των διαφορετικών αποχρώσεων του ίδιου 

χρώµατος , δηλαδή του µπλε, του λαδοπράσινου, του κόκκινου, της ώχρας κ.α., µε τις ακµές να 1219

αποδίδονται στον πιο σκούρο τόνο του τοπικού χρώµατος. Έτσι, στη µορφή του Ιωάννη στη 

Μεταµόρφωση (πιν. V) χρησιµοποιείται το βαθύ και το ανοικτό κόκκινο και µαζί άσπρα πλατιά 

φώτα που ακολουθούν την πτύχωση του ενδύµατος. Η χρήση χρωµατικών επιπέδων σε διαδοχικούς 

τόνους του ίδιου χρώµατος που διαβαθµίζονται µαλακά και περικλείουν φωτεινά επίπεδα, 

αναδεικνύει γλυπτικά το ρούχο και το σωµατικό όγκο που καλύπτει. Η ίδια τονική διαβάθµιση έχει 

τις αναλογίες της στο Χριστό στις Ποταµιές, όπως στον πράσινο του αµυγδάλου χιτώνα και στο 

κόκκινο ιµάτιο του Ιωάννη στη Σταύρωση (πιν. ΧVIII) . Συχνά, πάλι, επιλέγεται η µέθοδος της 1220

αντιπαράθεσης δύο διαφορετικών χρωµάτων, εκ των οποίων το ένα τοποθετείται σε τµήµα της 

επιφάνειας του άλλου. Έτσι µεταλλικές ανταύγειες αποδίδονται στο ένδυµα του Χριστού στη 

Βαϊοφόρο, µε το συνδυασµό του δαµασκηνί µε το κυανό (πιν. V). Στη Βάπτιση (πιν. ΙV) πάνω στο 

λαδοπράσινο χρώµα του ενδύµατος του Προδρόµου ο καλλιτέχνης χρησιµοποίησε την ώχρα και το 

κόκκινο µαφόρι του Ηλία συνδυάστηκε µε γκριζογάλανες ανταύγειες. Η µέθοδος αυτή έχει τις 

αναλογίες της στην εκκλησία του Χριστού στις Ποταµιές, όπως στη µορφή του Χριστού από τη 

σκηνή του Νιπτήρα, όπου αποδίδονται γκριζογάλανες ανταύγειες για να αναδείξουν το δαµασκηνί 

χιτώνα του Χριστού . Όταν πάλι οι µορφές φορούν άσπρο ένδυµα (Χριστός Μεταµόρφωσης, 1221

άγγελος στις Μυροφόρες στο Μνήµα) (πιν. V, ΙΧ) τότε οι πτυχές διαγράφονται µε κόκκινο ή 

πράσινο χρώµα, καθώς στη µονή της Παναγίας της Γκουβερνιώτισσας . 1222

 Για τα φωτοστέφανα χρησιµοποιείται ως συνήθως το κίτρινο της ώχρας . Τα 1223

φωτοστέφανα των προφητών που κοσµούν το εσωρράχιο του δυτικού ενισχυτικού τόξου 

Y189

 Ό.π., εικ. 11, 12, 13.1218

 Τσιτουρίδου, Ο ζωγραφικός διάκοσµος του Αγίου Νικολάου Ορφανού, 241.1219

 Ranoutsaki, Soteras Christos- Kirche, πιν. ΙΙΙ.1220

 Ό.π., πιν. Ι.1221

 Chatzidakis, Rapports, 144.1222

 Το χρυσό εµφανίζεται σποραδικά στην παλαιολόγεια µνηµειακή ζωγραφική, όπως στον Άγιο Νικόλαο Ορφανό ή 1223

στην Gračanica (1319/21), βλ. Τσιτουρίδου, Ο ζωγραφικός διάκοσµος του Αγίου Νικολάου Ορφανού, 248.



αποδίδονται σε πράσινο και σε κόκκινο χρώµα στοιχείο όχι σπάνιο στη βυζαντινή ζωγραφική, το 

οποίο θεωρείται ότι έχει άλλοτε συµβολική λειτουργία και άλλοτε διακοσµητική χρήση ή και τα 

δύο . Το στοιχείο αυτό απαντά πρωτύτερα σε µεσοβυζαντινές παραστάσεις όπως στη µονή του 1224

Οσίου Λουκά Φωκίδος , ενώ έχει παρατηρηθεί ότι απαντά συχνά σε έργα κωνσταντινοπολίτικης 1225

προέλευσης επηρεασµένα από την ελληνορωµαϊκή παράδοση . 1226

!
Ε. Συµπεράσµατα: 

 Από τη µελέτη της τεχνοτροπίας του διακόσµου συµπεραίνουµε ότι ο ζωγράφος των 

τοιχογραφιών των σκηνών του κεντρικού κλίτους παρουσιάζεται ως ένας ιδιαίτερα ικανός αλλά και 

τολµηρός τεχνίτης, γνώστης του καλλιτεχνικού γίγνεσθαι της εποχής του και παλαιότερων 

προτύπων τα οποία µεταπλάθει δηµιουργικά. Στο έργο του επικρατεί η πλαστική απόδοση µε 

χρώµατα συµπληρωµατικά για το πλάσιµο των προσώπων. Το ζωγραφικό πλάσιµο των µορφών µε 

τις άσπρες πινελιές για τα φώτα που απλώνονται ελεύθερα πάνω στη ζωγραφική επιφάνεια 

υποδεικνύουν µια ώριµη φάση της εξελικτικής πορείας της παλαιολόγειας ζωγραφικής στην Κρήτη. 

Οι τοιχογραφίες αυτές συντάσσονται όπως είδαµε µε παραστάσεις από το νότιο κλίτος στην 

Παναγιά Κερά της Κριτσάς, από το δεύτερο ζωγραφικό στρώµα στη µονή Κεράς Καρδιώτισσας, µε 

σκηνές από τον Άγιο Ιωάννη στους Λάκκους του Κρούστα Μεραµπέλλου, κυρίως δε µε τη 

ζωγραφική στον Χριστό στις Ποταµιές, που ξεχωρίζουν για το ελεύθερο ζωγραφικό πλάσιµο των 

µορφών. Παράλληλα, το ρεαλιστικό πνεύµα της παλαιολόγειας αναγέννησης όπως εφαρµόστηκε σε 

µνηµεία της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας, δηλαδή στη ζωγραφική του εξωνάρθηκα της 

µονής Βατοπεδίου (1312) και του Staro Nagoričino (1316/8), αλλά και αργότερα στη ζωγραφική 

του δεύτερου καλλιτέχνη του Lesnovo (1346- 1347), διαπνέει τη ζωγραφική του καλλιτέχνη που 

επιφορτίστηκε µε τη διακόσµηση του µεγαλύτερου µέρους των τοιχογραφιών του Αγίου Γεωργίου. 

 Η τραχύτητα των θεληµατικών µορφών µε το αδρό σχέδιο, το ανήσυχο, συχνά 

συνοφρυωµένο, πλάγιο βλέµµα, που πάλλεται από ζωή και δύναµη, καθώς και η δυναµική κίνηση 

των µορφών οι οποίες συστρέφονται, σκύβουν και χειρονοµούν προς κάθε κατεύθυνση, 

αποκαλύπτει την επαφή του ζωγράφου µε τη γύρω ζωή. Η καλλιτεχνική προσωπικότητα και η 

ζωγραφική του παιδεία αναδεικνύονται µε τον καλύτερο τρόπο καθώς συνδυάζει ικανοποιητικά δύο 

τεχνοτροπικές µεθόδους προκειµένου να αποδώσει το διαφορετικό νόηµα της κάθε σύνθεσης. Έτσι, 

όπως διαφάνηκε από την λεπτοµερειακή εξέταση της τεχνοτροπίας του διακόσµου, ενώ οι 
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περισσότερες µορφές παρουσιάζονται µνηµειακές και σωµατικά ρωµαλέες, καθώς έλκουν την 

καταγωγή τους από τύπους του τέλους του 13ου αιώνα και των αρχών του 14ου αιώνα (Πρωτάτο, 

παρεκκλήσιο Αγίου Ευθυµίου Θεσσαλονίκης), αν και έχουν απολέσει την ευρύτητα του 

πρωτοτύπου, άλλες είναι ιδιαίτερα λεπτές και ραδινές και θυµίζουν τρόπους της ζωγραφικής της 

τελευταίας εικοσαετίας του 14ου αιώνα και των αρχών του 15ου αιώνα στην Κρήτη (Παναγία του 

Μέρωνα, Άγιος Γεώργιος Αρτού). Και ενώ στους Αποστόλους οι περισσότερες µορφές έχουν γήινα 

χαρακτηριστικά που φτάνουν ως τη δυσµορφία καθώς συνδέονται µε τη λεγόµενη “ρεαλιστική 

τεχνοτροπία”, λίγες αποπνέουν µία αριστοκρατική αβρότητα καθώς απηχούν την επιρροή µιας πιο 

εκλεπτυσµένης παράδοσης (µορφές αγγέλων). Το στοιχείο αυτό ενισχύεται από τα γραφικά θέµατα 

των παιδιών στη σκηνή της Βάπτισης και της Βαϊοφόρου, τα οποία υποδηλώνουν την εξάρτηση 

από πιο εκλεπτυσµένα πρότυπα και σχετίζεται µε ένα κύκλο λογίων της Κωνσταντινούπολης µε 

κλασικές προτιµήσεις . Εποµένως, η ζωγραφική του διακατέχεται από έναν έντονο 1227

εξπρεσιονιστικό χαρακτήρα που φτάνει στην υπερβολή και την εκζήτηση, όπου ογκώδεις και 

άσαρκες µορφές αποτυπώνονται δίπλα δίπλα στον ίδιο ζωγραφικό πίνακα.  

 Τα προαναφερόµενα στοιχεία απηχούν το πνεύµα της ζωγραφικής στον Άγιο Νικόλαο στην 

Πλάτσα της Μάνης (1337/8- 1343/4), στη νότια στοά στο Αφεντικό και στον Άι- Γιαννάκη στον 

Μυστρά (γ΄ τέταρτο 14ου αιώνα) . Κοινά στοιχεία ανάµεσα στον Άγιο Γεώργιο και στα 1228

προαναφερόµενα µνηµεία αποτελούν η έµφαση στη σωµατική παρουσία, στη δραµατική 

συµµετοχή των µορφών στη σύνθεση, στη ρεαλιστική αντιµετώπιση των φυσιογνωµικών τύπων και 

στο ελεύθερο ζωγραφικό πλάσιµο µε τις άσπρες πινελιών των φώτων που απλώνονται ελεύθερα 

πάνω στη ζωγραφική επιφάνεια. Τα στοιχεία αυτά φτάνουν στην υπερβολή και στην εκζήτηση στον 

Άγιο Γεώργιο και µας θυµίζουν την τολµηρή εξπρεσιονιστική τεχνοτροπία που αποτυπώνεται στο 

Ιvanono , στη ζωγραφική του Θεοφάνη στο Novgorod (1378) και στην εκκλησία της Ανάληψης 1229

στο Volotovo της Ρωσίας του 1380, µε τις τολµηρές τις κινήσεις των αποστόλων στη 

Μεταµόρφωση, τις δυναµικές τις στάσεις των δικαίων στην Ανάσταση . 1230

 Ο ίδιος καλλιτέχνης φαίνεται να ζωγράφισε την πλειονότητα των αγίων που διατάσσονται 

στην κατώτερη διακοσµητική ζώνη, αν και οι φθορές στα πρόσωπα καθιστούν την ταύτιση 

προβληµατική. Χαρακτηρίζονται από µνηµειακότητα όπως και ορισµένες από τις µορφές των 
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σκηνών, ωστόσο, λόγω του ιερατικού τους χαρακτήρα και τη µετωπική στάση, οι µορφές αυτές 

είναι επίπεδες και δεν παρουσιάζουν την κινητικότητα που χαρακτηρίζει εκείνες των σκηνών. 

Πλούσια και βαριά ενδύµατα µε έντονο το διακοσµητικό χαρακτήρα φέρουν οι µορφές των αγίων 

και ιεραρχών, ενώ αντίθετα οι άγιες γυναίκες είναι λεπτές και κοµψές, µε ενδύµατα που 

χαρακτηρίζονται από την έλλειψη οποιασδήποτε διακοσµητικής διάθεσης, όπως η µορφή της αγίας 

Πολυχρονίας ή αδιάγνωστης αγίας στο βόρειο τοίχο του ναού.  

 Διαφορετική καλλιτεχνική παράδοση παρατηρείται στη σκηνή του Ευαγγελισµού, του 

έφιππου αγίου Γεωργίου και του αγίου Στεφάνου, όπου συνδυάζονται οι νέες αισθητικές αντιλήψεις 

της παλαιολόγειας ζωγραφικής µε τις παραδοσιακές τεχνικές µεθόδους που εφαρµόστηκαν στην 

Κρήτη µέχρι και τα µέσα περίπου του 14ου αιώνα. Οι τοιχογραφίες αυτές εκτελεσµένες µε πιο 

επίπεδο πλάσιµο χαρακτηρίζονται για τη γραµµική απόδοση ιδιαίτερα στη διαγραφή των 

λεπτοµερειών, τεχνική που απαντά, επίσης, σε λαϊκότροπες διακοσµήσεις της κρητικής υπαίθρου, 

όπως στην εκκλησία της Παναγίας στα Σκαφίδια Σελίνου (1347) . Οι µορφές αυτές στο 1231

εξεταζόµενο µνηµείο είναι στατικές και σε στάσεις άκαµπτες και προδίδουν ένα άλλο ζωγραφικό 

χέρι. Αν και το έργο του ζωγράφου αυτού είναι σύγχρονο µε τις υπόλοιπες παραστάσεις του ναού, 

την εφαρµογή της σύνθετης αυτής τεχνικής µπορούµε να την αναγνωρίσουµε σε παλαιότερα 

ζωγραφικά έργα, όπως στο δεύτερο διακοσµητικό στρώµα που απλώνεται στο µεσαίο κλίτος της 

εκκλησίας της Παναγιάς Κεράς στην Κριτσά Μεραµπέλλου και στον Άγιο Γεώργιο τον 

Καβουσιώτη στην Κριτσά, µνηµεία χρονολογηµένα σύµφωνα µε τεχνοτροπικά κριτήρια περίπου 

στα τέλη του 13ου αιώνα και στις αρχές του 14ου, και πάντως όχι πέρα από τη δεύτερη δεκαετία 

του 14ου αιώνα . Η τάση αυτή για παραµονή σε παλαιότερες τεχνικές µπορεί να δικαιολογηθεί 1232

από τη µεγάλη, ενδεχοµένως, ηλικία του καλλιτέχνη αλλά και από τη χρήση εικονογραφικών 

προτύπων που συνδέονται µε την τέχνη του 13ου αιώνα.  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 Χατζηδάκης, Τοιχογραφίες στην Κρήτη, 80- 82. Μπορµπουδάκης, Η διείσδυση, 579.1231

 Παπαδάκη- Oekland, Η Κερά της Κριτσάς, 103, 105, πιν. 69.1232



VI. ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕ ΤΗ 

ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 

!
 Στο ναό του Αγίου Γεωργίου εντοπίζονται αρκετά στοιχεία που υποδεικνύουν επίδραση της 

σταυροφορικής τέχνης της ανατολικής Μεσογείου, όπως διαπιστώσαµε στη µελέτη των 

τοιχογραφιών. Αναλυτικότερα, ο εικονογραφικός τύπος του έφιππου αγίου Γεωργίου του 

“θαλασσοπεράτη” αποτελεί ένα θέµα που προέρχεται από τη σταυροφορική ανατολή και τη 

ζωγραφική της Κύπρου και της Συρίας, µε την παράσταση στο Crac des Chevaliers και στο Mar 

Musa al- Habashi να αποτελούν τα αρχαιότερα παραδείγµατα του τύπου. Διαπιστώθηκε ότι το 

πρότυπο της τοιχογραφίας στους Αποστόλους αντανακλάται σε εικόνες σταυροφορικής τέχνης µε 

την παράσταση του έφιππου αγίου Γεωργίου να διασχίζει τη θάλασσα µεταφέροντας το νεαρό 

αιχµάλωτο στα καπούλια του αλόγου, όπως σε εικόνες της Κύπρου , του Σινά , του 1233 1234

Βρετανικού Μουσείου , από τις οποίες ωστόσο η κρητική τοιχογραφία διαφοροποιείται στη 1235

στάση του έφιππου αγίου και του αλόγου. Όµοια στην εξεταζόµενη παράσταση και σε 

σταυροφορικές εικόνες αποδίδεται η δυτικού τύπου στρατιωτική στολή και ο κόκκινος µανδύας του 

Γεωργίου που αναδιπλούται καθώς ανεµίζει προς τα πίσω ως “αναπετάριν”, η κόκκινη σέλα του 

αλόγου που είναι καµπυλώδους σχήµατος, ενώ προς το σταυροφορικό περιβάλλον της ανατολής 

και την τέχνη της ιπποτοκρατούµενης Ρόδου οδηγεί και το έµβληµα στην τριγωνική, δυτικής 

τέχνης, ασπίδα του αγίου Γεωργίου. 

 Παράλληλα, προς το σταυροφορικό περιβάλλον οδηγεί και η διακόσµηση µε έκτυπα 

κρινάνθεµα στα φωτοστέφανα που φέρει ο έφιππος άγιος Γεώργιος ο θαλασσοπεράτης, ο άγγελος 

και η Θεοτόκος από την παράσταση του Ευαγγελισµού. Φωτοστέφανα έντονα έξεργα 

διακοσµηµένα µε εµπίεστα σχέδια είναι γνωστά στη ζωγραφική των εικόνων ήδη από τον 13ο 

αιώνα και θεωρείται ότι έχουν επηρεαστεί από την τέχνη των σταυροφόρων , όπως σε 1236

σταυροφορικές εικόνες που φυλάσσονται στη µονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά  και σε 1237
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εικόνες της Κύπρου , καθώς και σε τοιχογραφίες της Μάνης, της Ηλείας και της Ρόδου . 1238 1239

Φωτοστέφανα µε ανάγλυφα σχέδια, όπως ακτίνες , στιγµές και ανθέµια αποτυπώνονται 1240

συστηµατικά στη ζωγραφική της Κρήτης, όπως στο ναό του Χριστού στις Ποταµιές, όπου 

ανάγλυφες ακτίνες κοσµούν το φωτοστέφανο ιεράρχη του νότιου τοίχου , ή το ναό της Παναγιάς 1241

Κεράς στην Κριτσά µε τις ανάγλυφες στιγµές να αποδίδονται στο φωτοστέφανο της 

βρεφοκρατούσας αγίας Άννας και της Παναγίας στην αγκαλιά της αλλά και στη µορφή του 

δρακοντοκτόνου Γεωργίου  στον ίδιο ναό. 1242

 To σχέδιο µε κρινάνθεµα που κοσµεί τα φωτοστέφανα στους Αποστόλους, τα γνωστά στη 

βιβλιογραφία ως fleur- de- lis , αναγνωρίζονται στα φωτοστέφανα άγιων µορφών σε σειρά 1243

εικόνων της Κύπρου, µόνο που εκεί το ανάγλυφο είναι χαµηλό και καλοσχεδιασµένο . 1244

Φωτοστέφανο µε διακόσµηση από κρινάνθεµα και ελικοειδούς βλαστούς απαντά σε κυπριακή 

εικόνα του Χριστού από την Παναγία στον Μουτουλά (15ος αιώνας περίπου) , της Παναγίας 1245

βρεφοκρατούσας από την ίδια εκκλησία στο Μουτουλά , της αγίας Μαρίνας από την εκκλησία 1246

της Αγίας Μαρίνας Πεδουλάς , της ένθρονης Παναγίας βρεφοκρατούσας µε σκηνές από την 1247

εκκλησία του Αγίου Κασσιανού στη Λευκωσία (αρχές 14ου αιώνα), πιθανώς έργο Ιταλού ζωγράφου 

που δούλεψε στην Κύπρο  και του αγίου Παύλου από την εκκλησία της Χρυσαλινιώτισσας στη 1248
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στη δυτική ζωγραφική, όπως σε άγιες µορφές από το παρεκκλήσι της Arena στην Πάδοβα φιλοτεχνηµένη από τον 
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 Τα fleur- de- lis, αναγνωρίζονται σποραδικά σε έργα δυτικής τέχνης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί πίνακας 1243
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στέψη του αγίου Λουδοβίκου της Τουλούζης (14ος αιώνας) (S. D. Scotti, Simone Martini’s St. Louis of Toulouse and its 
cultural context, Phd Thesis, Lousiana State University, 2009). 

 Frinta, Relief Decoration in Gilded Pastiglia, εικ. 5. Frinta, Raised Gilded Adornment, 337.1244

 Παπαγεωργίου, Εικόνες της Κύπρου, εικ. 28. Talbot- Rice, Icons of Cyprus, 187- 189, πιν. II. του ιδίου, Cypriot 1245

Icons, 275- 276, πιν. 10.

 Παπαγεωργίου, Εικόνες της Κύπρου, εικ. 29. Vocotopoulos, Three Icons at Moutoulas, 164, υποσ. 19.1246

 Παπαγεωργίου, Εικόνες της Κύπρου, εικ. 34.1247

 Ό.π., εικ. 31. Talbot- Rice, Cypriot Icons with Plaster Relief Backgrounds, 275- 275, εικ. 3.1248



Λευκωσία . Η παρουσία των κρινάνθεµων στη ζωγραφική της Κύπρου έχει ερµηνευτεί ως 1249

απόρροια της φραγκικής κατάκτησης, καθώς το µοτίβο µε κρινάνθεµα αποτελούσε έµβληµα της 

δυναστείας των Lusignan . Το µοτίβο απαντά, επίσης, σε εικόνες στο Σινά (τέλη 13ου αιώνα) 1250

που συνδέονται µε το σταυροφορικό περιβάλλον . Ακόµα, στο γλυπτό διάκοσµο σε εκκλησίες 1251

του Μυστρά, όπως στην Παντάνασσα (1430 περίπου) , στην Περίβλεπτο (1360/70)  και στο 1252 1253

ναό του Αγίου Γεωργίου του Κάστρου , όπου σε συνδυασµό µε ρόδακες αποδίδεται στην 1254

βασίλισσα Ισαβέλλα Lusignan, κόρη του βασιλιά της Αρµενίας Guy. Το µοτίβο έχει εντοπιστεί, 

ακόµη, σε θυρεούς της µεσαιωνικής Ρόδου που έχουν συνδεθεί µε Γάλλους ευγενείς . Τα fleur- 1255

de- lis αποτυπώνονται επίσης σε εικονογραφηµένα χειρόγραφα σταυροφορικής τέχνης, όπως σε 

γαλλικό χειρόγραφο του 13ου αιώνα µε την Παγκόσµια Ιστορία (Paris, Bibl. Nat., MS. fr. 20125) 

εκτελεσµένο στα σταυροφορικά εργαστήρια της Άκρας στα 1287 , αλλά και σε εικονογραφηµένο 1256

κώδικα µε την ιστορία του Outremer του 13ου αιώνα (Paris, Bibl. Nat., MS. fr. 9082), όπου τα 

κρινάνθεµα στις σηµαίες των σταυροφόρων συνδέονται µε την δυναστεία των Anjou . Στην 1257

Κρήτη οι ανάγλυφοι φωτοστέφανοι διακοσµηµένοι µε κρινάνθεµα φαίνεται να περιορίζονται σε 

λιγοστά παραδείγµατα. Πέραν της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου το µοτίβο πιθανότατα απαντά 

στο ναό του Αγίου Ιωάννη στην Κριτσά Μιραµπέλου (µορφές του Ευαγγελισµού)  και ίσως στον 1258

Άγιο Ιωάννη Μυλοποτάµου του τέλους του 13ου αιώνα (Κοίµησης της Παναγίας) .  1259

 Στο σταυροφορικό περιβάλλον παραπέµπει ακόµα η Μαγδαληνή στην παράσταση του 

Επιταφίου Θρήνου. Αν και ο τύπος της µορφής µε το υψωµένα και λυγισµένα χέρια είναι γνωστός 
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στην υστεροβυζαντινή εικονογραφία (Πρωτάτο , Χελανδάρι , Περίβλεπτο της Αχρίδας ), ο  1260 1261 1262

συνδυασµός της στάσης της Μαγδαληνής µε το χρωµατισµό των ενδυµάτων της στο πράσινο του 

αµυγδάλου για το χιτώνα και κυρίως το λαµπερό κόκκινο για το µαφόριο θυµίζουν έντονα, όπως 

είδαµε, τη σταυροφορική εικόνα της Σταύρωσης από το Σινά που χρονολογείται στα τέλη του 13ου 

αιώνα . Όπως γνωρίζουµε η λατρεία της Μαγδαληνής είχε αναπτυχθεί ιδιαίτερα στους Αγίους 1263

Τόπους µετά την ίδρυση των σταυροφορικών βασιλείων, ενώ στη διάδοση της λατρείας της στη 

Δύση συνέβαλε κατά πολύ ο Κάρολος Β΄ της Anjou ο οποίος συνεργάστηκε για το θέµα αυτό µε 

τους Δοµηνικανούς µοναχούς . Είναι ενδιαφέρον ότι στη ζωγραφική διακόσµηση του Αγίου 1264

Γεωργίου περιλαµβάνεται η µορφή ενός δοµηνικανού αγίου, του Πέτρου της Βερόνας ο οποίος 

εικονίζεται στο βόρειο τοίχο του ναού και εξετάστηκε αναλυτικά. Ο άγιος ανήκε στο επαιτικό 

τάγµα των Δοµηνικανών οι οποίοι είχαν ιδρύσει αδελφότητα στους Αγίους Τόπους  και είχαν 1265

εµπλακεί στην παραγωγή χειρόγραφων κωδίκων όπως αποδεικνύεται από τον δοµηνικανό γραφέα 

που εικονίζεται στην προµετωπίδα της γνωστής βίβλους της Arsenal, η οποία προέρχεται από τα 

scriptoria της Άκρας .  1266

 Επιρροές από το σταυροφορικό περιβάλλον αναγνωρίζονται επίσης στην παράσταση του 

Ενταφιασµού και στην απεικόνιση του κιβωρίου ή αλλιώς θολωτής κατασκευής από την οποία 

κρέµονται καντήλια, στοιχείο που παραπέµπει στον Πανάγιο Τάφο, ο οποίος οµοιάζει µε αντίστοιχη 

κατασκευή σε σειρά εικονογραφηµένων χειρογράφων µε την ιστορία των Σταυροφοριών. 

Σηµειώθηκαν ήδη οι οµοιότητες µε την αντίστοιχη κατασκευή σε µικρογραφία γαλλικού 

χειρογράφου µε την ιστορία του Outremer (Par. Bibl. Nat., Ms. fr. 9081) . Επιπλέον, η καθ’ ύψος 1267

ανάπτυξη των τειχών της Ιερουσαλήµ που καταλαµβάνουν το δεξί τµήµα της παράστασης της 

Βαϊοφόρου, θυµίζουν οχυρωµένες πόλεις σε σταυροφορικά χειρόγραφα που αποδίδονται στα 

scriptoria της Άκρας, ενώ πανοµοιότυπα µε την παράσταση στους Αποστόλους είναι τα τείχη σε 
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µικρογραφία µε τον γάµο του Μποάζ και της Ρούθ (fol. 364v) από τον κώδικα της Arsenal, 

φιλοτεχνηµένο για τον Γάλλο βασιλιά Louis IX στα 1250 στα scriptoria της Άκρας . 1268

 Σε αυτό το πλαίσιο, της επιρροής, δηλαδή, από τα σταυροφορικά χειρόγραφα θα µπορούσε 

να δικαιολογηθεί η ευρεία χρήση στο ναό του Αγίου Γεωργίου παλαιότερων µεσοβυζαντινών 

εικονογραφικών τύπων στις παραστάσεις του Δωδεκαόρτου, όπως στη σκηνή της Βαϊοφόρου, της 

Έγερσης, του Επιταφίου Θρήνου, της Αποκαθήλωσης, της Ανάστασης και της Πεντηκοστής. Έτσι, 

το σύµπλεγµα του Χριστού και του Νικόδηµου στην Αποκαθήλωση, οι φυλές και οι γλώσσες στην 

Πεντηκοστή, το σύµπλεγµα του Πέτρου και του Ιησού στην Βαϊοφόρο, η στάση του Χριστού στην 

Ανάσταση και του Ιωάννη στη Σταύρωση, αποτελούν µεσοβυζαντινούς τύπους που αποδίδονται, 

εξίσου, στο λατινικό χειρόγραφο της Μελισάνθης (1131- 4) . Η επιρροή εποµένως από ένα 1269

τέτοιο σταυροφορικό χειρόγραφο θα µπορούσε να δικαιολογήσει πως ένας ζωγράφος τόσο 

ενήµερος στο καλλιτεχνικό γίγνεσθαι τις εποχής του προτιµάει τύπους που ήταν πιο συντηρητικοί, 

τους οποίους, ωστόσο, εµπλουτίζει σύµφωνα µε τις επιταγές της υστεροβυζαντινής εικονογραφίας.  

 Οι επιρροές από τη σταυροφορική τέχνη που εντοπίζονται στις τοιχογραφίες του Αγίου 

Γεωργίου δεν αποτελούν µεµονωµένες περιπτώσεις στη ζωγραφική της Κρήτης, καθώς 

συσχετισµοί µε το σταυροφορικό περιβάλλον αναγνωρίζονται και στο ναό στο Διαβαϊδέ Πεδιάδος 

και στη µορφή του αγίου Γεωργίου του Θαλασσοπεράτη. Ακόµα, οι σχέσεις Κρήτης- 

σταυροφορικής Ανατολής έχουν διαγνωσθεί σε εικόνα που ανήκε άλλοτε σε κρητικό συλλέκτη και 

περιλαµβάνεται σήµερα στις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη . Πρόκειται για εικόνα της 1270

Παναγίας δεξιοκρατούσας µε µορφές αγίων στο έξεργο πλαίσιο, η οποία πιστεύεται ότι 

φιλοτεχνήθηκε στην Κρήτη τον 13ο αιώνα από εργαστήρι που γνώριζε τη ζωγραφική της 

εκκλησίας Παναγίας στην Κριτσά Μεραµπέλλου. Παράλληλα, επιµέρους στοιχεία όπως η 

πλαισίωση του κεντρικού θέµατος µε µορφές αγίων, η τεχνοτροπική συγγένεια ορισµένων µορφών 

µε σταυροφορικές εικόνες στο Σινά, καθώς και το ξυλόγλυπτο ανάγλυφο στο φωτοστέφανο της 

Θεοτόκου οδήγησαν την ερευνήτρια N. Xατζηδάκη σε εργαστήρια της ανατολικής Μεσογείου. Το 

θέµα, ωστόσο, των σταυροφορικών επιδράσεων στη ζωγραφική της Κρήτης χρήζει περαιτέρω 

διερεύνησης. 

 Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι επιµέρους στοιχεία της διακόσµησης του Αγίου 

Γεωργίου δίδουν µία νέα διάσταση στο φαινόµενο των απλών δυτικών επιδράσεων στις 
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 Buchthal, Miniature Painting, 57, πιν. 81. Σχετικά µε το θέµα των οχυρωµένων πόλεων µε επιρροές από τα 1268

σταυροφορικά χειρόγραφα βλ. Β. Φωσκόλου, “Δυτικές επιδράσεις”, 145- 155.

 Buchthal, Miniature Painting, 1- 14, εικ. 5a- b, 8a-b, 9a-b, 11b. 1269

 Ν. Chatzidakis, Icon of Dexiokratousa Hodegetria, 349- 350. Ν. Χατζηδάκη, Ο χαρακτήρας της ζωγραφικής 1270

εικόνων, 127- 128.



τοιχογραφικές διακοσµήσεις της βενετοκρατούµενης Κρήτης . Αντανακλούν κυρίως την 1271

εξοικείωση του ζωγράφου µας µε την καλλιτεχνική παράδοση της σταυροφορικής Ανατολής του 

13ου αιώνα, αν και η ζωγραφική του κρητικού µνηµείου παραµένει στην ουσία της πιστή σε 

βυζαντινά πρότυπα. Η γνωριµία του καλλιτέχνη µας µε τα εργαστήρια της Ανατολικής Μεσογείου 

όπως αναδεικνύεται από επιµέρους στοιχεία της διακόσµησης του ναού, οφείλεται πιθανότατα στην 

κυκλοφορία τέτοιου είδους έργων, εικόνων ή χειρογράφων, σε ένα εκλεπτυσµένο κύκλο πλούσιων 

και µορφωµένων Βενετών φεουδαρχών. Είναι µάλιστα πιθανό να λειτούργησε ως πρότυπο ένας 

χειρόγραφος γαλλικός κώδικας που να συνδέεται µε τη δυναστεία των Lusignan, όπως διαφαίνεται 

από τα κρινάνθεµα που στολίζουν τα φωτοστέφανα των άγιων µορφών στους Αποστόλους, αλλά 

και από την απεικόνιση του αγίου Πέτρου που ανήκε στο τάγµα των Δοµηνικανών ο οποίος 

σχετιζόταν µε την δυναστεία. Έχει, άλλωστε, υποστηριχθεί ότι στις φραγκοκρατούµενες περιοχές 

της νότιας ηπειρωτικής Ελλάδας κυκλοφορούσαν εικονογραφηµένα “σταυροφορικά” χειρόγραφα, 

ιπποτικά µυθιστορήµατα και ιστοριογραφικά έργα, τα οποία αποτέλεσαν τα πρότυπα για 

µνηµειακές διακοσµήσεις στην λατινοκρατούµενη Πελοπόννησο κατά τον 13ο αιώνα , γιατί όχι 1272

ένα τέτοιο έργο να µην έφτασε έως την Κρήτη. Επιπλέον, µε την κατάληψη της Άκρας από τους 

Άραβες στα 1291, ένας µεγάλος αριθµός σταυροφορικών χειρογράφων κατασκευασµένων σε 

εργαστήρια της περιοχής ακόµα και στην ίδια την Κύπρο , διαµοιράστηκε σε περιοχές της 1273

ανατολικής Μεσογείου, ανάµεσά τους στην Ναζαρέτ και την Κύπρο . Η λειτουργία του λιµανιού 1274

του Χάνδακα ως κεντρικού σταθµού για το διαµετακοµιστικό εµπόριο που διεξάγονταν στην 

ανατολική Μεσόγειο συνέβαλε καθοριστικά στην κυκλοφορία τέτοιου είδους πολυτελών αγαθών 

από και προς την Κωνσταντινούπολη, τη Μαύρη Θάλασσα, την Κύπρο, τη Συρία, τη Ρόδο , 1275

εποµένως µπορεί να θεωρηθεί πολύ πιθανή η κυκλοφορία αυτών των χειρογράφων και στο νησί της 

Κρήτης.  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 Για το εµπόριο που διεξάγονταν ανάµεσα στην Κρήτη και την ανατολική Μεσόγειο βλ. επιλεκτικά Luttrell, Crete 1275

and Rhodes, 67- 175. Γάσπαρης, Θαλάσσιες µεταφορές, 97- 101. Μαλτέζου, Η Κρήτη στη διάρκεια της Βενετοκρατίας, 
139- 142.



VII. Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΒΕΡΟΝΑΣ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΓΜΑ 

ΤΩΝ ΔΟΜΗΝΙΚΑΝΩΝ 

!
 Η απεικόνιση στον Άγιο Γεώργιο του δοµηνικανού µάρτυρα Πέτρου της Βερόνας ανάµεσα 

στους ολόσωµους αγίους του εορτολογίου και σύµφωνα µε τη βυζαντινή εικονογραφική παράδοση, 

αποτελεί τη µοναδική βεβαιωµένη απεικόνιση δοµηνικανού αγίου στην κρητική ύπαιθρο και θέτει 

µια σειρά ερωτηµάτων σχετικά µε τις επιµέρους επιλογές του κτήτορα του ναού στους 

Αποστόλους, υπό την καθοδήγηση του οποίου συντελέστηκε η διακόσµηση του ναού. Η εικόνιση 

δυτικών αγίων εµφανίζεται σποραδικά στις εκκλησίες της Κρήτης και οφείλεται στην παρουσία του 

βενετικού στοιχείου στο νησί. Η µορφή του έτερου δυτικού αγίου που σχετίζεται µε τα επαιτικά 

τάγµατα, δηλαδή του αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης σώζεται σε τέσσερις βυζαντινές εκκλησίες της 

νήσου , ενώ µοναδική είναι η απεικόνιση του αγίου Βαρθολοµαίου στους Αγίους Αποστόλους 1276

Δρυς στα Πλεµενιανά  και στην Αγία Πελαγία Βιάννου , αλλά και του αγίου Ιερώνυµου στη 1277 1278

µονή Βαλσαµονέρου , από τα έως σήµερα δηµοσιευµένα µνηµεία. Έχει υποστηριχθεί ότι η 1279

παρουσία του αγίου Φραγκίσκου στις κρητικές εκκλησίες οφείλεται στην αποδοχή του φτωχούλη 

του Θεού από τους υπόδουλους Κρητικούς , ερµηνεία που δεν µπορεί να αποδοθεί για τη σπάνια 1280

στη βυζαντινή ζωγραφική µορφή του αγίου Πέτρου της Βερόνας, καθώς εκείνος περιορίζεται σε 

ναούς που συνδέονται µόνο µε το τάγµα των Δοµηνικανών..  

 Όπως αναφέραµε στο σχετικό κεφάλαιο της εικονογραφίας, ο άγιος Πέτρος της Βερόνας θα 

εικονιζόταν στην εκκλησία του Αγίου Πέτρου των Δοµηνικανών στο Ηράκλειο, αφιερωµένη στον 

οµώνυµο δυτικό µάρτυρα και η µορφή του, αποδοσµένη σε αλτάρι ή τοιχογραφία, υποθέτουµε ότι 
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 Α. Ξυγγόπουλος, Περί µίαν κρητικήν τοιχογραφίαν, ΚρητΧρον ΙΒ (1958), 335- 342.1277

 Vassilakis- Mavrakakis, Westertn Influences, εικ. 7, 8.1278

 Κωνσταντουδάκη- Κιτροµηλίδου,Ο Άγιος Ιερώνυµος, 193-226. 1279
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θα αποτέλεσε το πρότυπο του δοµηνικανού αγίου στους Αποστόλους, στοιχείο που συνδέει τους 

δύο ναούς κατά τον 14ο αιώνα. Παράλληλα οι µεταξύ τους επαφές των δύο κρητικών ναών καθώς 

και µε το τάγµα των Αδελφών Ιεροκηρύκων ενισχύεται επιπλέον από ένα έγγραφο του 1650- 55 

που δηµοσίευσε το 1944 ο R. Loenertz στο Archivum Fratrum Praedicatorum, στηριζόµενος στα 

αρχεία του τάγµατος των αδερφών Ιεροκυρήκων “Monumenta Ordinis FF. Praedicatorum 

historica” (MOPH XII 136) . Όπως πληροφορούµαστε από τον ανώνυµο συγγραφέα “Nella villa 1281

di Pediada di ritrova un conventino chiamato s. Giorgio incorporato alla religione da pochi anni in 

qua, dove sta un sacerdote et e vicariato soggetto al convento di s. Pietro di Candia”. Καθώς ο όρος 

“nella villa di Pediada” πιθανότατα εννοεί την περιοχή ή την επαρχία της Πεδιάδος, αφού χωριό µε 

το όνοµα Πεδιάδα δεν υπάρχει στην Κρήτη, µεταφράζουµε το κείµενο ως εξής: στην περιοχή της 

Πεδιάδος υπάρχει µία µικρή µονή αφιερωµένη στον Άγιο Γεώργιο που συνδέεται µε τη θρησκεία 

εδώ και µερικά χρόνια, στην οποία ιερουργεί ένας παπάς που είναι και εφηµέριος, ο οποίος 

υπάγεται στη µονή του Αγίου Πέτρου στον Χάνδακα”. Αν και το έγγραφο χρονολογείται στα 1650- 

5 είναι δηλαδή αρκετά µεταγενέστερο από την εποχή ανέγερσης και τοιχογράφησης της εκκλησίας 

µας, η αναφορά σε µονή αφιερωµένη στον Άγιο Γεώργιο και µάλιστα µικρού µεγέθους, η σύνδεσή 

της µε τη θρησκεία (των Δοµηνικανών) και τη µονή του τάγµατος στο Ηράκλειο και κυρίως η 

ανέγερσή της στην περιοχή της Πεδιάδος, αποτελούν στοιχεία που οδηγούν στην ταύτιση του ναού 

στους Αποστόλους µε τη δοµηνικανική µικρή µονή του Loenertz. Ακόµα, η αναφορά στο έγγραφο 

του Loenertz σε ένα παπά ο οποίος υπαγόταν στον Άγιο Πέτρο των Δοµηνικανών, µαρτυρεί τη 

στενή σύνδεση του ναού του Αγίου Γεωργίου µε τη γνωστή µονή του Χάνδακα κατά τον 17ο 

αιώνα, σχέση η οποία πιθανότατα υφίστατο και κατά τον 14ο αιώνα.  

 Η φράση “incorporato alla religione da pochi anni in qua” πιθανότατα υπονοεί την επίσηµη 

παραχώρηση του ναού στο τάγµα των Δοµηνικανών κατά τον 17ο αιώνα, όπως άλλωστε συνέβη 

στα Ιόνια νησιά και µε άλλες εκκλησίες των οποίων οι κτήτορες συνδέονταν µε την αδελφότητα. 

Ανάµεσά τους συγκαταλέγεται η µονή του Προφήτη Ηλία στη θέση Ψήλωµα της Ζακύνθου (1509), 

η οποία µε το θάνατο του δοµηνικανού ιδρυτή της Δοµήνικου di Canea το 1515 παραχωρήθηκε 

στους δοµηνικανούς µε διάταγµα του δόγη Λεονάρδου Loredan (1502- 1521) . Παράλληλα, η 1282

εκκλησία της Παναγίας των Χαιρετισµών στην Πλάκα Αργοστολίου στην Κεφαλλονιά 

παραχωρήθηκε από τον Φραντζέσκο Caenazzo µε διαθήκη που φέρει τη χρονολογία 1641 στο 

τάγµα των Δοµηνικανών .  1283
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 Loenertz, Documents, 113, αρ. 6.1281

 Κασαπίδης, Εγκαταστάσεις Δοµηνικανών στα νησιά του Ιονίου, 20.1282
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 Σε αντίθεση µε τις επιβλητικές µονές της αδελφότητας που οικοδοµούνταν στις µεγάλες 

πόλεις της δοµηνικανικής επαρχίας της Ελλάδας (Θήβα, Γλαρέντζα, Χαλκίδα, Ανδραβίδα, 

Μεθώνη)  και µάλιστα σε κεντρικό σηµείο του πολεοδοµικού τους αστικού ιστού (Άγιος Πέτρος 1284

στον Χάνδακα, Αγία Παρασκευή στη Χαλκίδα) , ο ναός στους Αποστόλους δεν αποτελούσε 1285

καθίδρυµα του τάγµατος την εποχή ανέγερσης και τοιχογράφησής του. Προς αυτή την κατεύθυνση 

οδηγούν ο αρχιτεκτονικός τύπος του ναού, κτισµένος στο συνήθη τύπο των καµαροσκέπαστων και 

µικρού µεγέθους ναών της κρητικής υπαίθρου και όχι σύµφωνα µε τις επιταγές της γοτθικής 

αρχιτεκτονικής παράδοσης ή τις συνοδικές οδηγίες του τάγµατος όπως τα κεντρικά καθιδρύµατα 

των δοµηνικανών (παρόλο που παρουσιάζει κάποια αρχιτεκτονικά στοιχεία που συνδέονται µε τη 

γοτθική παράδοση). Επίσης, ο γεγονός ότι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου είχε ανεγερθεί σε 

επαρχία και όχι σε µεγάλη πόλη της Κρήτης όπως τα κεντρικά ιδρύµατα των ταγµάτων, 

καταδεικνύει ότι η εκκλησία δεν συνδέονταν άµεσα µε την αδελφότητα κατά τον 14ο αιώνα. 

Κυρίως, όµως, το εικονογραφικό πρόγραµµα του ναού του Αγίου Γεωργίου που ήταν σύµφωνο µε 

την βυζαντινή ορθόδοξη παράδοση καθώς και η ιστόρηση ενός µόνο αγίου που σχετίζεται µε το 

τάγµα των Δοµηνικανών, καταδεικνύουν ότι η εκκλησία µας αποτελούσε ένα από τα πολυάριθµα 

βυζαντινά εκκλησάκια που βρίσκονταν διάσπαρτα στην κρητική ύπαιθρο.  

 Η εικόνιση του δυτικού αγίου θα µπορούσε να συσχετισθεί µε το γεγονός ότι ο ναός ήταν 

κτισµένος σε φέουδο Βενετού αποίκου, πιθανώς µέλους της οικογένειας των Gradenigo, η οποία 

κατείχε µεγάλες εκτάσεις στην επαρχία της Πεδιάδος, όπως ήδη αναφέραµε. Η πλειονότητα, 

µάλιστα, των εκκλησιών της Κρήτης που σώζουν µορφές δυτικών αγίων εντοπίζεται στην επαρχία 

της Πεδιάδος, όπου και τα σηµαντικότερα φέουδα των Βενετών. Η πρακτική της ίδρυσης ναών και 

µονών στα όρια της φεουδαρχικής επικράτειας των Βενετών αποίκων, υποδεικνύει ότι οι κυρίαρχοι 

Βενετοί, εκµεταλλευόµενοι το θρησκευτικό αίσθηµα των κατοίκων της επικράτειάς τους, 

αποσκοπούσαν στην αύξηση των προσόδων τους από την παραγωγή προϊόντων στα φέουδα αυτά. 

Είναι, εποµένως, πιθανό ο αφιερωτής- χορηγός στους Αποστόλους να επεδίωκε την εύνοια του 

Βενετού ιδιοκτήτη της φεουδαλικής έκτασης, ο οποίος ενδεχοµένως συνδέονταν µε το τάγµα των 

Δοµηνικανών.    

 Παράλληλα, η απεικόνιση του δοµηνικανού αγίου πιθανώς µαρτυρεί ότι ο κτήτορας στους 

Αποστόλους ήταν φιλικά προσκείµενος στην ενωτική κίνηση που είχε αναπτυχθεί στο νησί από τις 

τελευταίες δεκαετίες του 14ου αιώνα και στην οποία είχαν εµπλακεί οι δοµηνικανοί ήδη από τον 
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 Lock, Franks in the Aegean, 233.1284

 Lee Coulson, The Dominican church of Saint Sophia, 50.1285



13ο αιώνα, όταν ως εκπρόσωποι της λατινικής εκκλησίας έφτασαν στην Κρήτη . Η απεικόνιση 1286

του Ασπασµού του Πέτρου και του Παύλου στο ναό του Χριστού στις Ποταµιές Πεδιάδος , έργο 1287

του ζωγράφου των σκηνών του ναού του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος εργάστηκε και στην εκκλησία 

του Χριστού όπως αναδείξαµε στην εικονογραφική ανάλυση των τοιχογραφιών, αποτελεί ένα 

επιπλέον στοιχείο. Η σκηνή του Ασπασµού  αποδίδεται ταυτόσηµη στο ναό του Αγίου Αντωνίου 1288

στο Αβδού πάλι στην επαρχία της Πεδιάδος (περί τα µέσα του 14ου αιώνα) . Το θέµα του 1289

Ασπασµού έχει συνδεθεί µε την ένωση των δύο εκκλησιών. Στην κίνηση αυτή αντέδρασε έντονα το 

Ελληνικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, αποστέλλοντας στην Κρήτη σηµαντικούς 

ορθόδοξους θεολόγους της εποχής εκείνης. Ενδεικτική είναι η αποστολή του Ιωσήφ Βρυέννιου , 1290

ο οποίος διέµεινε για κάποιο διάστηµα στο πλησιόχωρο των Αποστόλων χωριό Σµάρι  στην 1291

επαρχία της Πεδιάδος , στοιχείο δηλωτικό της ανάγκης για ενίσχυση της ορθόδοξης πίστης των 1292

υπόδουλων κρητικών στην περιοχή όπου βρίσκονταν τα σηµαντικότερα φέουδα των Βενετών. 

Παράλληλα η αποστολή στην Κρήτη και µάλιστα στο νοµό Ηρακλείου του Άνθιµου του 
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 Βλ. Τσιρπανλής, Το κληροδότηµα, 37- 42. Τωµαδάκης, Μιχαήλ Καλοφρενάς Κρής, 117. Γκράτζιου, Η µαρτυρία της  1286

εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής, 179, 221. Mackay, St. Mary of the Dominicans, 126- 127, 130. Tsougarakis, Latin 
religious orders in medieval Greece, 210. Στην ενωτική κίνηση είχαν εµπλακεί γνωστοί δοµηνικανοί θεολόγοι όπως ο 
Γουλιέµος του Moerbeke , επίσκοπος Κορίνθου από το 1277 έως το θάνατό του στα 1286, ο οποίος είχε πάρει µέρος 
στη Σύνοδο της Λυών το 1274 όπου ο ιδρυτής της δυναστείας των Παλαιολόγων αυτοκράτορας Μιχαήλ VIII (1259- 
1282) είχε συµφωνήσει για την ένωση µε τη ρωµαιοκαθολική εκκλησία, για το θέµα βλ. V. Puech, Th Byzantine 
Aristocracy and the Union of the Churches (1274- 1283): A Prosopographical Approach, στο G. Saint- Guillain & D. 
Stathakopoulos (edit.) Liquid & Multiple: Individuals & identities in the thirteenth- century Aegean, College de France 
2013, 45- 54. Προς τα τέλη του 14ου αιώνα γνωστή είναι η ενωτική δράση του κατεξοχήν βυζαντινού λατινόφρονα των 
χρόνων εκείνων, του δοµηνικανού Δηµήτριου Κυδώνη (σχετικά Loenerz (επιµ.), Correspondance de Manuel Calecas, 
32, 56- 57, 62. Kianka, Demetrios Kydones and Italy, 102. Για τις σχέση του Δηµητρίου Κυδώνη µε τον Θωµά Ακινιάτη 
βλ. Kianka, Demetrius Cudones and Thomas Aquinas, 264- 286), όπως και των δοµηνικανών Μάξιµου Χρυσοβέργη 
(Pertusi, L’ umanesimo greco, 218, υποσ. 163), Δηµήτριου Σκαράνο και Μανουήλ Καλέκα (Loenerz (επιµ.), 
Correspondance de Manuel Calecas, 77), οι οποίοι ανέπτυσσαν τις θέσεις τους και προκαλούσαν σε συζητήσεις τον 
ορθόδοξο κλήρο και το λαό.

 Ranoutsaki, Soteras Christos- Kirche, εικ. 38.1287

 Ο Ασπασµός των δύο κορυφαίων αποστόλων, σκηνή γνωστή από την παλαιοχριστιανική εικονογραφία, απαντά 1288

σποραδικά στον ελλαδικό χώρο (Γκιολές, Εικονογραφικά θέµατα, 276- 278), ενώ στην Κρήτη πρωτοεµφανίζεται στους 
δύο ναούς της επαρχίας της Πεδιάδος, δηλαδή στις Ποταµιές και στο Αβδού. Κατά τον 15ο αιώνα το θέµα του 
εναγκαλισµού των δύο αποστόλων Πέτρου και Παύλου επαναλαµβάνεται σποραδικά στη ζωγραφική των κρητικών 
εκκλησιών, µε γνωστές τις παραστάσεις στο ναό της Παναγίας στον Πρίνο Μυλοποτάµου (Γκράτζιου, Η µαρτυρία της 
εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής, 283, 295- 296, εικ. 309) και στο νάρθηκα της µονής Βαλσαµονέρου (ό.π., εικ. 321) και 
µε µεγαλύτερη συχνότητα σε σειρά εικόνων του γνωστού κρητικού αγιογράφου Άγγελου, στον οποίο και οφείλεται η 
αποκρυστάλλωση του εικονογραφικού τύπου (Εικόνες κρητικής τέχνης, 474, αρ. 118 (Μπορµπουδάκης). Vassilaki, 
Cretan Icon in the Ashmolean, 416- 419. Χειρ Αγγέλου, αρ. 25, 26, 27).

 Αδηµοσίευτη παράσταση. Προσωπική παρατήρηση.1289

 Τωµαδάκης, Ιωσήφ Βρυέννιος, 84- 85. Κατά την παραµονή του στην Κρήτη ο Ιωσήφ Βρυέννιος ήλθε σε επαφή µε 1290

Έλληνες λατινόφρονες, όπως τον Μάξιµο Χρυσοβέργη, βλ. Ιωαννίδης, Ιωσήφ Βρυέννιος, 76.

 Παρλαµάς, Ο τόπος της εν Κρήτη διαµονής Ιωσήφ του Βρυεννίου, 366.1291

 Σε κοντινή απόσταση βρίσκονται τα χωριά Σκλαβεροχώρι, Σαµπά και Κάτω Αστρακοί, όπου βρίσκονται εκκλησίες 1292

µε τις παραστάσεις του αγίου Φραγκίσκου, βλ. Λασσιθιωτάκης, Ο άγιος Φραγκίσκος και η Κρήτη, 151, υποσ. 27.



Οµολογητή  είναι επιπλέον δηλωτική της κατάστασης που επικρατούσε στο τρίτο τέταρτο του 1293

14ου αιώνα. Η αντιβενετική δράση του Άνθιµου στο νησί διήρκεσε µόνο τέσσερα χρόνια (1366 έως 

1370  ή 1363/4 έως 1368/9 ), αφού πέθανε µαρτυρικά, έγκλειστος στη φυλακή. Η αποστολή 1294 1295

του όµως στην Κρήτη φανερώνει α . το ενδιαφέρον του πατριαρχικού θρόνου 

Κωνσταντινουπόλεως  και συγκεκριµένα του πατριάρχη Φιλόθεου για τα εκκλησιαστικά 1296

πράγµατα στην Κρήτη και για την ενίσχυση του κρητικού αγώνα και την τόνωση του εθνικού και 

θρησκευτικού φρονήµατος του κρητικού λαού εναντίον των Λατίνων και β. ότι στην 7η δεκαετία 

του 14ου αιώνα αρχίζουν να εντείνονται πλέον οι πιέσεις της λατινικής εκκλησίας προς τον κρητικό 

λαό για αποδοχή του λατινικού δόγµατος, πιέσεις οι οποίες προϋπήρχαν απ’ ότι φαίνεται της 

αποστασίας του Αγίου Τίτου και οι οποίες κορυφώθηκαν τις επόµενες δεκαετίες, ιδιαίτερα µε τη 

λήξη της επανάστασης των Καλλεργών (1364- 1367) και την παγίωση της ενετικής κυριαρχίας στο 

νησί . Μάλιστα η επίµονη δραστηριότητα του Βατικανού να θέσει υπό τον έλεγχό του τον 1297

ορθόδοξο κλήρο και το λαό της Κρήτης οδήγησε σε εντονότατες θρησκευτικές διαµάχες και 

θεολογικές αντιπαραθέσεις ανάµεσα στους Ορθοδόξους και τους Λατίνους . Στη διαµάχη αυτή 1298

πήραν µέρος σηµαντικοί ορθόδοξοι θεολόγοι, όπως ο Ιωσήφ Φιλάγρης , ο κατεξοχήν 1299

αντιρρητικός συγγραφέας της Κρήτης κατά το τελευταίο τέταρτο του 14ου αιώνα Νείλος 

Δαµιλάς  και ο Ιωσήφ Βρυέννιος, απεσταλµένος του ησυχαστή πατριάρχη Νείλου. 1300

 Συµπερασµατικά, η απεικόνιση του αγίου Πέτρου του Μάρτυρα στους Αποστόλους 

αποτελεί τη µοναδική τεκµηριωµένη έως σήµερα παράσταση του δοµηνικανού αγίου σε ορθόδοξη 
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 Ήταν η πρώτη φορά µετά την ιστορική συνθήκη του 1299, που ορθόδοξος αρχιερέας είχε σταλεί στη µεγαλόνησο, 1293

καθώς από την ενετική κατάκτηση της Κρήτης στα 1204 είχε απαγορευτεί στο Οικουµενικό Πατριαρχείο να διατηρεί 
µητροπολίτες και επισκόπους στην Κρήτη και οι ορθόδοξοι αρχιερείς είχαν αντικατασταθεί από Λατίνους. Για την 
εκκλησιαστική κατάσταση της Κρήτης κατά την ενετοκρατία βλ. Τωµαδάκης, Ορθόδοξοι παπάδες, 39- 72. Σπανάκης, 
Συµβολή στην εκκλησιαστική ιστορία της Κρήτης, 243 κ.ε., ΘΗΕ 7, 1020 (λήµµα Τζεδάκης). Μανούσακας, Χειροτονία 
ιερέων, 317. Δετοράκης, Ιστορία της Κρήτης, 198 κ.ε

 Τωµαδάκης, Ορθόδοξοι Αρχιερείς, 70- 74. Δυοβουνιώτου, Άνθιµος, 47- 53. Παπάζογλου, Ιωσήφ Φιλάγρης, 67- 68.1294

 Σύµφωνα µε τις πηγές ο Άνθιµος έπαιρνε µέρος σε δηµόσιες συνεστιάσεις, στοιχείο που υποδηλώνει την ανοχή των 1295

Βενετών και εποµένως η δράση του θα µπορούσε να τοποθετηθεί την εποχή της Αποστασίας του Αγίου Τίτου, οπόταν 
και υπήρχε ισονοµία των δύο δογµάτων σύµφωνα µε τα διατάγµατα της Δηµοκρατίας του Αγίου Τίτου, βλ. Κουντούρα- 
Γαλάκη και Κουτράκου, Ο Άνθιµος Αθηνών, 352- 354.

 Σηµειώνουµε ότι είναι γνωστή η επιρροή που ασκούσε το πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στον ορθόδοξο 1296

πληθυσµό της Κρήτης κατά τη διάρκεια της βενετοκρατίας, παρά την αντίδραση της Βενετίας, βλ. Μανούσακα, Μέτρα 
της Βενετίας, 85- 114.

 Βλ. σχετικά π. Πριγκιπάκης, Το παπικό πρωτείο κατά τον άγιο Άνθιµο, 321- 403.1297

 Μανούσακας, Συνωµοσία Σήφη Βλαστού, 20- 21.1298

 Βλ. σχετικά, Παπάζογλου, Ιωσήφ Φιλάγρης, 136- 147.1299

 Για τη δραστηριότητα του Νείλου Δαµιλά και τη σχέση του µε το Μάξιµο Χρυσοβέργη, βλ. Νικολιδάκης, Νείλος 1300

Δαµιλάς, 62- 70.



βυζαντινή εκκλησία. Ο ναός πιθανότατα συνδεόταν µε το τάγµα των Δοµηνικανών και τη µονή του 

Αγίου Πέτρου στο Χάνδακα κατά τον 17ο αιώνα όπως προκύπτει από έγγραφο του τάγµατος των 

Δοµηνικανών, το οποίο αποτελεί ένδειξη της πιθανής σύνδεσης των δύο εκκλησιών και κατά τον 

14ο αιώνα. Η απεικόνισή του δοµηνικανού αγίου πιθανώς δηλώνει τη θρησκευτική ταυτότητα του 

ιδιοκτήτη της φεουδαλικής έκτασης την εύνοια του οποίου επεδίωκε ο χορηγός- αφιερωτής του 

ναού. Παράλληλα, η εικόνιση του δυτικού αγίου ενδεχοµένως υποδεικνύει ότι ο κτήτορας του 

Αγίου Γεωργίου ήταν φιλικά προσκείµενος στην ενωτική κίνηση που είχε αναπτυχθεί στο νησί 

κατά τον 14ο αιώνα και στην οποία είχαν εµπλακεί οι δοµηνικανοί. Ιδιαίτερα η δράση σηµαντικών 

ορθόδοξων θεολόγων όπως του Ιωσήφ Βρυέννιου στην επαρχία της Πεδιάδος όπου και τα 

σηµαντικότερα φέουδα των Βενετών αποίκων, είναι ενδεχοµένως δηλωτική του φιλενωτικού 

κλίµατος στην περιοχή.  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VIII. Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KΑΙ Η 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

!
 Η έντονα “ρεαλιστική τεχνοτροπία” που αναγνωρίσαµε στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου 

στους Αποστόλους της Πεδιάδος αποτυπώνεται και σε άλλους ναούς της κρητικής υπαίθρου. Όπως 

έχει επιδείξει η έρευνα  οι αναζητήσεις και τα επιτεύγµατα της “ρεαλιστικής τεχνοτροπίας” που 1301

εµφανίζονται πρωτίστως στη µνηµειακή ζωγραφική της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας, 

διαδόθηκαν στις διακοσµήσεις των εκκλησιών της Κρήτης ήδη από το πρώτο µισό του 14ου αιώνα. 

Η επισήµανση αυτή επιβεβαιώνεται από τα χρονολογηµένα µε κτητορική επιγραφή µνηµεία που 

διάσπαρτα σώζονται στο νησί, µε ένα από τα πρωιµότερα παραδείγµατα να αποτελούν οι 

τοιχογραφίες του ναού του Αγίου Ονουφρίου στη Γέννα Αµαρίου (Καρδαµιανά) του 1329- 

1330 . Κύριο χαρακτηριστικό των σκηνικών παραστάσεων αποτελεί ο δραµατικός ρεαλισµός 1302

που αναγνωρίζεται µε τον πιο άµεσο τρόπο στις σκηνές των παθών, καθώς στο ναό του Αγίου 

Γεωργίου και φανερώνει την ολοκληρωτική αφοµοίωση της “ρεαλιστικής τέχνης” στη ζωγραφική 

της Κρήτης ήδη από την τρίτη δεκαετία του 14ου αιώνα. Το σώµα του Χριστού καµπυλώνεται 

έντονα στη µέση στη σκηνή της Σταύρωσης, εκφράζοντας τον επιθανάτιο σπασµό, ενώ στη σκηνή 

της Προδοσίας  οι µορφές των Εβραίων δηλώνουν την ταραχή που τις συνέχει, µε έντονες 1303

στάσεις και κινήσεις και χειρονοµίες, στοιχεία που αναγνωρίζονται και στη µεταγενέστερη 

χρονολογικά ζωγραφική της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, όµως µε πιο εµφατικό τρόπο. Στο 

µικρό αυτό εκκλησάκι δίδεται µεγαλύτερη έµφαση στις σκηνές των Παθών, δηλαδή στις 

παραστάσεις µε δραµατικό περιεχόµενο που εναρµονίζεται και µε την αντίληψη της τεχνοτροπίας. 

Η γραµµική τεχνική στο πλάσιµο της ανθρώπινης µορφής που αναγνωρίζεται ακόµα στις πρώτες 

δύο δεκαετίες του αιώνα, έχει πλέον παραµεριστεί και η µορφή πλάθεται µε ζωγραφικά µέσα, που 

επικρατούν στην τρίτη δεκαετία του 14ου αιώνα, µε τη µέγιστη δυνατή ελευθερία και µε φωτεινά 

χρώµατα, εξαιρετικά εκφραστική και ζωντανή, συχνά δύσµορφη (Πρόδροµος της Βάπτισης) . Αν 1304
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 Chatzidakis,  Classicisme, 157 κ.ε. Chatzidakis, Rapports, 136 κ.ε. Παπαδάκη- Oekland, H Κερά της Κριτσάς, 99. 1301

Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantinisches Kreta, 106- 115. Μπορµπουδάκης, Η βυζαντινή τέχνη ως την πρώιµη 
Βενετοκρατία, 82 κ.ε.

 Παπαδάκη- Oekland, H Κερά της Κριτσάς, 99. Μπορµπουδάκης, Η βυζαντινή τέχνη ως την πρώιµη Βενετοκρατία, 1302

83. Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantinisches Kreta, 111- 112. Μπορµπουδάκης, Η διείσδυση, 578. Τ. Αλµπάνη, Οι 
τοιχογραφίες του ναού του Αγίου Ονουφρίου κοντά στη Γέννα Αµαρίου, 11ο Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο (Ρέθυµνο 
21- 27 Οκτωβρίου 2011), περιλήψεις ανακοινώσεων, 300. 

 Καλοκύρης, Αι βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Κρήτης, VI. Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantinisches Kreta, εικ. 1303

63.

 Καλοκύρης, Αι βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Κρήτης, XXXVII, Μπορµπουδάκης, Η διείσδυση, 578, εικ. 18. 1304

Παπαδάκη- Okland, H Κερά της Κριτσάς, 99.



και η τέχνη του Αγίου Ονουφρίου είναι σαφώς επαρχιακού επιπέδου, ωστόσο µε βάση τη 

χρονολογική ένδειξη της κατασκευής παρέχει ένα µέτρο σύγκρισης για τα αχρονολόγητα µνηµεία 

που εντάσσονται στο ίδιο τεχνοτροπικό ρεύµα. 

 Παράλληλα, η νέα αυτή τέχνη διαδίδεται σταδιακά σε πλήθος ναών από άκρη σ’ άκρη της 

κρητικής υπαίθρου όπως φανερώνει η ζωγραφική διακόσµηση στο ναΐσκο του Αγίου Ιωάννη στους 

Λάκκους του Κρούστα Μεραµπέλλου του 1347- 8 , στον Άγιο Ιωάννη στον Κουδουµά του 1360 1305

και στην Αγία Πελαγία Βιάννου της ίδιας χρονολογίας. Τα µνηµεία αυτά χρονολογηµένα µε 

επιγραφές παρέχουν στους µελετητές ένα χρονολογικό όριο της διείσδυσης της νέας τεχνοτροπίας 

στο νησί της Κρήτης. Στις λαϊκότροπες και πολυπρόσωπες διακοσµήσεις τους κυριαρχεί η 

αναζήτηση στην έκφραση του πραγµατικού και ιδιαίτερα στις σκηνές των παθών οι µορφές 

αποδίδονται σε ζωηρή κίνηση, ωστόσο η τέχνη τους δεν φτάνει στην υπερβολή και στην εκζήτηση, 

όπως στη διακόσµηση του Αγίου Γεωργίου. 

 Κυρίως όµως ο ναός του Αγίου Γεωργίου παρουσιάζει µεγάλη τεχνοτροπική συγγένεια µε 

ναούς της επαρχίας της Πεδιάδος και κυρίως µε αυτόν του Χριστού στις Ποταµιές, όπου η 

αφηγηµατική διάθεση και η ζωηρή διατύπωση των ιστορηµένων µε έντονη κλίση προς το 

δραµατικό στοιχείο συνδέουν τα δύο µνηµειακά σύνολα µε την έντονα “ρεαλιστική τεχνοτροπία”. Ο 

ναός του Χριστού, πιθανώς παρεκκλήσιο της πλησιόχωρης µονής της Παναγίας Γκουβερνιώτισσας, 

έχει χρονολογηθεί από τους µελετητές στο τρίτο τέταρτο του 14ου αιώνα . Στους δύο ναούς, µε 1306

εκτεταµένο τον κύκλο των παθών του Χριστού , παρουσιάζονται κοινά εικονογραφικά και 1307

τεχνοτροπικά στοιχεία σε παραστάσεις του Δωδεκαόρτου και µεµονωµένων αγίων και προφητών, 

όσα µας επιτρέπουν να αναγνωρίσουµε οι φθορές της ζωγραφικής επιφάνειας στα δύο µνηµειακά 

σύνολα. Ορισµένες σκηνές από τον Άγιο Γεώργιο, όπως η Ανάληψη, η Αποκαθήλωση, η Σταύρωση, 

η Μεταµόρφωση ανακαλούν τα οµώνυµα θέµατα από την εκκλησία του Χριστού στις Ποταµιές. 

Αναλυτικότερα, ταυτόσηµη παρουσιάζεται η απόδοση του κεντρικού τµήµατος της Ανάληψης  1308

στα δύο µνηµεία (εικ. 24), ιδιαίτερα όσον αφορά τους δύο αγγέλους που κρατούν το ανώτερο 
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 Chatzidakis, Rapports, 139. Μπορµπουδάκης, Μεσαιωνικά Μνηµεία Κρήτης 1968, 439- 440. Μπορµπουδάκης, Η 1305

βυζαντινή τέχνη ως την πρώιµη Βενετοκρατία, 83. Borboudakis, Gallas & Wessel, Byzantinisches Kreta, 112. 
Παπαδάκη- Oekland, Η Κερά της Κριτσάς, 14- 105. Μπορµπουδάκης, Η διείσδυση, 579-8. Moσχόβη, Περιοχή Αγίου 
Νικολάου, 175.

 Μπορµπουδάκης, Η βυζαντινή τέχνη ως την πρώιµη Βενετοκρατία. Μπορµπουδάκης, Βυζαντινή τέχνη στο νοµό 1306

Ηρακλείου, 165- 166. Ranoutsaki, Soteras Christos- Kirche, 149- 154.

 Ο ναός του Χριστού παρουσιάζει και έναν εκτεταµένο κύκλο των Θαυµάτων του Χριστού, βλ. Ranoutsaki, Soteras 1307

Christos- Kirche, 26- 27.

 Ό.π.,εικ. 6.1308



τµήµα της έναστρης δόξας και όµοια είναι η στάση της Παναγίας από τον Ευαγγελισµό  στο 1309

µέτωπο της αψίδας του Ιερού (εικ. 8, 9). Σε κοινό εικονογραφικό τύπο παραπέµπει η σκηνή της 

Αποκαθήλωσης µε διαφορετική µοναχά τη θέση του Ιωάννη στους Αποστόλους, (εικ. 17), ο οποίος 

στον φυσιογνωµικό τύπο, στα προσωπογραφικά χαρακτηριστικά και στην απόδοση του σώµατος 

αναπαράγει την αντίστοιχη µορφή από την Αποκαθήλωση στο ναό του Χριστού (εικ. 60) . Από 1310

την ηµικατεστραµµένη σκηνή της Μεταµόρφωσης στην εκκλησία των Ποταµιών (εικ. 59)  1311

σώζεται το ανώτερο τµήµα, όπου όµοια στους δύο ναούς αποδίδεται ο Χριστός µέσα στην κυκλική 

δόξα µε γεωµετρικό σχήµα στο εσωτερικό της που µοιάζει µε ρόµβο, περιβαλλόµενος από τον 

Μωυσή και τον Ηλία (πιν. V). Στη σκηνή του Επιταφίου Θρήνου στον εξεταζόµενο ναό (πιν. VII, 

εικ. 18) η µορφή του Νικοδήµου που στηρίζεται στη σκάλα καθώς και της γυναίκας που θρηνεί 

σηκώνοντας ψηλά τα χέρια, στην τυπολογία της µορφής, στον φυσιογνωµικό τύπο και στην τεχνική 

απόδοση του προσώπου, αποτελούν πιστό αντίτυπο των δύο αντίστοιχων µορφών από τη σκηνή 

του Θρήνου στις Ποταµιές (πιν. XVIII) . Επιπλέον, στενή προσωπογραφική και καλλιτεχνική 1312

συνάφεια στην απόδοση του προσώπου και της τριχοφυΐας, στα ενδύµατα αλλά και στα σύµβολα 

παρουσιάζουν οι προφήτες Μωυσής και Ααρών  και στους δύο ναούς. Ακόµα, κοινά σηµεία 1313

παρουσιάζει το ρεπερτόριο των αγίων στην κατώτερη διακοσµητική ζώνη των δύο ναών, µε 

πλουσιότερο αυτό της εκκλησίας του Χριστού. Έτσι, παρά τις εκτεταµένες φθορές της ζωγραφικής 

επιφάνειας του Αγίου Γεωργίου µπορούµε να υποθέσουµε τους κοινούς εικονογραφικούς και 

προσωπογραφικούς τύπους των αγίων Παντελεήµονος, µε τα σγουρά και κοντά µαλλιά και την 

πυξίδα στο χέρι, των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, του αγίου Αντωνίου (εικ. 31, 65) . Επίσης, 1314

ο Χριστός από την Έγερση του Λαζάρου στο ναό του Αγίου Γεωργίου (πιν. VI) έχει ως άµεσο 

πρότυπο την αντίστοιχη µορφή στο ναό του Χριστού, όπως αυτή παριστάνεται στην Ίαση του 

υδρωπικού (πιν. ΧVII, εικ. 64) , ως προς το στήσιµο της µορφής, τον φυσιογνωµικό τύπο και την 1315

απόδοση της τριχοφυΐας µε το χαρακτηριστικό µακρύ και αραιό γένι. Όµοιος είναι, ακόµα, ο 

προσωπογραφικός τύπος του Ματθαίου από τη σκηνή της Πεντηκοστής και της Ανάληψης στον 

Άγιο Γεώργιο (εικ. 24, 25) µε τη µορφή του πρώτου και του δεύτερου κολασµένου από αριστερά 
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 Ό.π., εικ. 9.1309

 Ό.π., εικ. 27.1310

 Ό.π., εικ. 17.1311

 Ό.π., εικ. 28.1312

 Ό.π., εικ. 4, 5.1313

 Ό.π., εικ. 40.1314

 Ό.π., εικ. 14.1315



από τη σκηνή της Δευτέρας Παρουσίας στην εκκλησία του Χριστού , όπως επίσης και του 1316

Πέτρου που αποτυπώνεται σε πληθώρα παραστάσεων στον ίδιο ναό (πιν. XVII). Επιπλέον, η 

µορφή του Θωµά από τη σκηνή της Απιστίας στους Αποστόλους (εικ. 22), στον φυσιογνωµικό 

τύπο, στην κατά κρόταφον απεικόνιση του ριγµένου προς τα πίσω προσώπου, αναγνωρίζεται στη 

µορφή του Ιούδα στη σκηνή της Προδοσίας στο ναό του Χριστού (εικ. 63) .  1317

 Στα δυο µνηµειακά σύνολα κάποιες µορφές είναι εύρωστες και σωµατικά ρωµαλέες καθώς 

έλκουν την καταγωγή τους από τύπους των αρχών του 14ου αιώνα που συνδέονται µε την λεγόµενη 

ογκηρή τεχνοτροπία, όπως ενδεικτικά ο Ιούδας στην παράσταση της Προδοσίας (εικ. 63), ο Πέτρος 

στο Νιπτήρα ή ο υδρωπικός στη σκηνή της Θεραπείας (πιν. XVII) στο ναό του Χριστού , αλλά 1318

και ο Ιωάννης στη Μεταµόρφωση (πιν. V) ή ο Πρόδροµος στη Βάπτιση (πιν. IV) στο ναό του Αγίου 

Γεωργίου. Στις αφηγηµατικές παραστάσεις στα δύο κρητικά µνηµεία κύριο χαρακτηριστικό 

αποτελεί ο δραµατικός ρεαλισµός που φανερώνει µε τον πλέον εµφατικό τρόπο την ολοκληρωτική 

αφοµοίωση της έντονα “ρεαλιστικής τέχνης” στη ζωγραφική της Κρήτης. Χαρακτηριστικές είναι οι 

µορφές των Ιουδαίων στη σκηνή της Προδοσίας στην εκκλησία του Χριστού (εικ 63) ή των 

αποστόλων στην Ανάληψη (εικ. 24) και των παιδιών στην Βάπτιση (πιν. IV) στον Άγιο Γεώργιο 

όπου αποδίδονται σε παραµορφωµένες στάσεις, σαν να συστρέφονται γύρω από τον εαυτό τους, µε 

το σώµα σε µία κατεύθυνση και το κεφάλι στην αντίθετη. Συχνή στα δύο µνηµεία είναι η κατά 

κρόταφον απεικόνιση, όπως ο Ιούδας στη σκηνή της Προδοσίας στο ναό του Χριστού (εικ. 63)  1319

ή ο Θωµάς στην παράσταση της Ψηλάφησης στον Άγιο Γεώργιο (εικ. 22). Άλλοτε πάλι η 

δραµατική ένταση φτάνει ως τη δυσµορφία όπως του σπογγοφόρου στη Σταύρωση (εικ. 50) στον 

Άγιο Γεώργιο ή του αποστόλου στη σκηνή της Προσευχής στη Γεσθηµανή (εικ. 62) στο ναό του 

Χριστού , µε τον τελευταίο να παραπέµπει  σε αντίστοιχη µορφή στην παράσταση της Δευτέρας 1320

Παρουσίας στην Παναγία Καρδιώτισσα στο χωριό Κερά του Ηρακλείου (η θάλασσα αποδίδει τους 

νεκρούς της) . Κοινή στα δύο µνηµεία είναι η συγγένεια στη χρήση των χρωµάτων, µε 1321

χαρακτηριστικό το πράσινο του αµυγδάλου που πλούσια απλώνεται στα ενδύµατα, της ώχρας και 
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 Ό.π., πιν. IV.1316

 Ό.π., πιν. II.1317

 Ό.π., πιν. Ι, II, εικ. 12.1318

 Ό.π., εικ. 21.1319

 Ό.π., πιν. I, εικ. 19.1320

 Μα. Μπορµπουδάκη, Μονή Καρδιώτισσας, 239- 240. Η µορφή στην Καρδιώτισσα έχει ως πρότυπο εκείνη από τη 1321

σκηνή της προσευχής στο Όρος των Ελαιών στο Πρωτάτο (Τσιγαρίδας, Μανουήλ Πανσέληνος, εικ. 72-73) και από την 
παράσταση των Σαράντα Μαρτύρων της Σεβάστειας στην εκκλησία της Ανάληψης του Χριστού στη Žiča (Millet & 
Frolow, Yougoslavie I, πίν. 61.2).



του κυανού. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η ευρεία χρήση του θερµού κόκκινου στα ενδύµατα, στις 

φτερούγες των αγγέλων, σε αρχιτεκτονικά µέλη ακόµα και στους αιχµηρούς και απόκρηµνους 

βράχους του τοπίου -στη Βάπτιση (πιν. IV) στον Άγιο Γεώργιο και στη Θεραπεία του υδρωπικού 

στον Χριστό (πιν. XVII), συµβάλλοντας στην ανάδειξη της ψυχολογικής έντασης των µορφών. 

Κοινοί είναι, ακόµη, οι χρωµατικοί συνδυασµοί, όπως του καστανέρυθρου µε το κυανό ή του 

πράσινου του αµυγδάλου µε το κίτρινο της ώχρας. 

 Ωστόσο, οι µικρές διαφοροποιήσεις που διακρίνονται στο πλάσιµο των προσώπων και των 

σωµάτων αλλά και στην απόδοση του ορεινού βάθους και του αρχιτεκτονικού τοπίου, δηλώνουν τη 

µικρή χρονική απόσταση που χωρίζει τα δύο µνηµειακά σύνολα. Έτσι από τη διακόσµηση του 

Χριστού στις Ποταµιές παραλείπονται οι υπερβολικά ραδινές µορφές µε τα αποστεωµένα άκρα που 

αποτυπώνονται στη ζωγραφική του Αγίου Γεωργίου (Χριστός Θρήνου, Φυλές Πεντηκοστής) οι 

οποίες θυµίζουν τρόπους της ζωγραφικής του τέλους του 14ου αιώνα. Η απεικόνιση στον Άγιο 

Γεώργιο µορφών κλασικών, κυρίως αυτών των αγγέλων, που αποπνέουν µία αριστοκρατική 

αβρότητα και συνδέονται µε µια πιο εκλεπτυσµένη παράδοση, καθώς, επίσης, και των γραφικών 

θεµάτων των παιδιών (Βάπτιση, Βαϊοφόρος) (πιν. ΙV, V) τα οποία απηχούν πιο εκλεπτυσµένα 

πρότυπα, παραλείπονται, από τη ζωγραφική του Χριστού. Επιπλέον, το πλάσιµο των προσώπων 

στα δυο µνηµεία παρουσιάζει µικρές διαφοροποιήσεις καθώς στο Χριστό πλάθονται µε πιο σκούρα 

χρώµατα, µε τη βοήθεια καστανού προπλασµού, λίγες λαδοπράσινες σκιές και πολλά άσπρα φώτα 

στα σηµεία του προσώπου που εξέχουν (πιν. ΧVII), ενώ στον Άγιο Γεώργιο οι πλατιές επιφάνειες 

της σκούρας ώχρας, οι καστανόχρωµες σκιές στο µέτωπο και στις παρειές του προσώπου και οι 

άσπρες, ελεύθερες πινελιές των φώτων προσδίδουν µεγαλύτερη φωτεινότητα στις µορφές (πιν. 

XV). Στους Αποστόλους η µακριά τριγωνική σκιά που χωρίζει το πρόσωπο σε δύο µέρη (π.χ. 

άγγελοι Ενταφιασµού) (εικ. 52), στοιχείο που επιτείνει το δραµατικό περιεχόµενο των 

παραστάσεων, παραλείπεται από τα πρόσωπα στον Χριστό. Παράλληλα, στο ναό αυτό των 

Ποταµιών τα αρχιτεκτονήµατα, που αποτελούν το σκηνικό βάθος για την αφήγηση της ιστορίας του 

Χριστού, είναι πιο απλά, λιτά, χοντροκοµµένα και ογκώδη απ’ ότι στους Αποστόλους, όπου 

αναδεικνύονται πιο κοµψά και καλοσχεδιασµένα, συµβάλλοντας στην ισορροπία της σύνθεσης και 

στην ανάδειξη της κεντρικής µορφής του Χριστού.  

 Με βάση τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι η ενότητα του καλλιτεχνικού ύφους ανάµεσα 

στα δύο µνηµειακά σύνολα, του Αγίου Γεωργίου στους Αποστόλους και του Χριστού στις 

Ποταµιές, οι στενοί τυπολογικοί και προσωπογραφικοί σύνδεσµοι, οι κοινοί εκφραστικοί τρόποι, η 

συνάφεια των καλλιτεχνικών µεθόδων στην απόδοση των προσώπων, αλλά και οι κοινοί 

εικονογραφικοί τύποι που σε ορισµένες παραστάσεις αποδίδονται ταυτόσηµες, υποδεικνύουν όχι 
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µόνο τη χρήση κοινών προτύπων και σχεδίων αλλά και τη συµµετοχή του ίδιου ζωγράφου, η δράση 

του οποίου αναγνωρίζεται στο ναό του Αγίου Γεωργίου κυρίως στις παραστάσεις του Δωδεκαόρτου 

και των παθών. Η µικρή διαφορά του καλλιτεχνικού ύφους που υπάρχει ανάµεσα στα δύο 

καλλιτεχνικά σύνολα προκύπτει από τις εξελικτικές µεταβολές της τέχνης στα χρόνια που 

µεσολάβησαν ή ακόµα και από τη χρήση προτύπων στο ναό του Αγίου Γεωργίου που ορισµένα 

συνδέονται µε τη σταυροφορική ζωγραφική, τα οποία, ωστόσο, δεν χρησιµοποιήθηκαν στο ναό του 

Χριστού στις Ποταµιές. Πιστεύουµε, εποµένως, ότι η ζωγραφική στον Άγιο Γεώργιο έχει 

µεγαλύτερη ωριµότητα καλλιτεχνικού ύφους και παρουσιάζεται πιο εκλεπτυσµένη σε σχέση µε το 

ναό του Χριστού, και για το λόγο αυτό πιθανολογούµε ότι ο εξεταζόµενος ναός είναι 

µεταγενέστερος χρονικά του Χριστού. Οφείλουµε, ωστόσο, να σηµειώσουµε ότι ο Μ. 

Μπορµπουδάκης είχε υποστηρίξει ότι η χρήση πιο σκούρων χρωµάτων στο πλάσιµο των 

προσώπων στο ναό του Χριστού στις Ποταµιές υποδεικνύει ότι ο ναός αυτός είναι υστερότερος του 

Αγίου Γεωργίου . Από την καλλιτεχνική δραστηριότητα του ζωγράφου αυτού εξαιρούνται οι 1322

παραστάσεις του Ευαγγελισµού, του έφιππου αγίου Γεωργίου και του αρχιδιακόνου Στεφάνου στο 

ναό του Αγίου Γεωργίου, οι οποίες αποδίδονται όπως είδαµε σε άλλον ζωγράφο. 

 Η ίδια τεχνοτροπία αναγνωρίζεται επίσης στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου στο Αβδού  

της Πεδιάδος. Από τα αποσπάσµατα των παραστάσεων που µόλις διακρίνονται  διαπιστώνουµε 1323

ότι οι τοιχογραφίες, οι οποίες παρουσιάζουν συγγένειες µε το ναό του Αγίου Γεωργίου, 

εντάσσονται στην ρεαλιστική φάση της παλαιολόγειας ζωγραφικής και χρονολογούνται στα µέσα 

του 14ου αιώνα. Στην εκκλησία αυτή ο προσωπογραφικός τύπος του Πέτρου από τη σπάνια 

παράσταση του Ασπασµού του Πέτρου και Παύλου , που επανευρίσκεται στο Χριστό στις 1324

Ποταµιές, και από την εξίτηλη σκηνή του Μυστικού Δείπνου  εντοπίζεται, επίσης, στην 1325

εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και προδίδει τυπολογική και τεχνοτροπική συνάφεια. Στην 
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 Μπορµπουδάκης, Βυζαντινή τέχνη στο νοµό Ηρακλείου, 165.  1322

 Αν και οι τοιχογραφίες του ναού στο Αβδού σώζονται σε κακή κατάσταση διατήρησης, εντούτοις διακρίνουµε µε 1323

δυσκολία ότι η παράσταση των Μυροφόρων στο Μνήµα τοποθετείται κατά παρέκκλιση κάτω από την Ανάληψη στην 
καµάρα του Βήµατος, θέση όπου έπρεπε να είχε τοποθετηθεί η Πεντηκοστή, όπως γίνεται στον Άγιο Κωνσταντίνο στο 
Αβδού. Οι Ευαγγελικές παραστάσεις τοποθετούνται σε δύο ζώνες τοιχογράφησης, µε τη Γέννηση του Χριστού και τη 
Βάπτιση στην επάνω ζώνη του νότιου σκέλους της καµάρας, και στην κάτω τη Μεταµόρφωση, ενώ στο βόρειο 
συνεχίζεται η σειρά µε το Μυστικό Δείπνο και το Νιπτήρα. Ο κύκλος των Παθών συνεχίζεται στη κάτω ζώνη του 
βόρειου τοίχου µε τη Σταύρωση και τον Επιτάφιο Θρήνο, ενώ η Ανάσταση µετατίθεται στο νότιο τοίχο εκτός σειράς. Η 
καθιερωµένη σειρά σκηνών του Συναξαρίου του Αγίου στον οποίο είναι καθιερωµένος ο ναός, και στην περίπτωση µας 
του Αγίου Αντωνίου, δεν υπάρχει. Η παρουσία του στο ναό περιορίζεται στην ολόσωµη απεικόνιση του, στην 
προσκυνηµατική µετωπική στάση των λατρευτικών εικόνων.

 Άξια παρατήρησης είναι η σπάνια για την εποχή παράσταση του Ασπασµού των δύο κορυφαίων αποστόλων 1324

Πέτρου και Παύλου (Borboudakis & Gallas & Wessel, Byzantinisches Kreta, 412)που συµβολίζει τη συµφιλίωση των 
εκκλησιών, στον ίδιο εικονογραφικό τύπο µε την αντίστοιχη εξίτηλη παράσταση στην εκκλησία του Χριστού στις 
Ποταµιές (Ranoutsaki, Soteras Christos- Kirche, εικ. 38).

 Αδηµοσίευτη παράσταση. Προσωπική παρατήρηση.1325



παράσταση της Γέννησης στο ναό του Αγίου Αντωνίου  η απεικόνιση της σκυφτής µαίας µε τα 1326

µεγάλα και ανοικτά πόδια πάνω στα οποία θέτει τον ξαπλωµένο στην αγκαλιά της Χριστό ανακαλεί 

εικονογραφικό τύπο από το ναό του Αγίου Γεωργίου, ενώ οι έντονες και ταραγµένες στάσεις των 

τριών αποστόλων που πέφτουν ορµητικά στο έδαφος καθώς και η στρογγυλή δόξα µε τα 

γεωµετρικά σχήµατα στην παράσταση της Μεταµόρφωσης , καταδεικνύει τεχνοτροπική και 1327

εικονογραφική σύνδεση µε την αντίστοιχη παράσταση τους Αποστόλους και στις Ποταµιές  1328

καθώς και τη χρήση κοινών εικονογραφικών προτύπων. Διαφορετική, ωστόσο, είναι η χρωµατική 

κλίµακα που χρησιµοποιείται στον Άγιο Αντώνιο, αν και η επικάλυψη της ζωγραφικής επιφάνειας 

από την αιθάλη των κεριών και των κανδήλων, καθιστά δύσκολα οποιαδήποτε συµπεράσµατα.  

 Στο ίδιο τεχνοτροπικό ρεύµα εντάσσονται και οι τοιχογραφίες σε πλήθος ναών της κρητικής 

υπαίθρου, όπως εκείνες στο ναό του Αγίου Νικολάου στον Ξυδά Πεδιάδος (λίγο µετά το 1360) , 1329

όπου εύσωµες και κοντόχοντρες µορφές κινούνται σε ασφυκτικά γεµάτες παραστάσεις, καθώς στις 

πολυπρόσωπες παραστάσεις του Αγίου Γεωργίου, που είναι, ωστόσο, ανώτερου καλλιτεχνικού 

επιπέδου. Ενδεικτική είναι η µορφή του στρατιώτη µε το ξίφος που έρχεται από αριστερά ή εκείνου 

που πλησιάζει µε ευρύ δρασκελισµό τον Χριστό , καθώς ο Χριστός στη σκηνή της Έγερσης στο 1330

ναό του Αγίου Γεωργίου (πιν. VI). Στο ίδιο πνεύµα αποτυπώνονται και οι τοιχογραφίες του 

ηµικατεστραµµένου ναΐσκου της Αγίας Αναστασίας στο Καστέλλι Ρίζου , αποδεικνύοντας την 1331

έκταση του φαινοµένου στην κρητική ύπαιθρο. Η ογκώδης µορφή του αποστόλου µε το κεφάλι 

ριγµένο προς τα πίσω στη σκηνή της Αναλήψεως θυµίζει ανάλογη µορφή από την ίδια παράσταση 

σε µνηµεία που εντάσσονται στο ίδιο τεχνοτροπικό ρεύµα, ανάµεσά τους και στο ναό του Αγίου 

Γεωργίου.  

 Αρκετά κοντά στο ρεαλιστικό πνεύµα της ζωγραφικής διακόσµησης του Αγίου Γεωργίου 

βρίσκονται οι µορφές των αγίων µε το αδρό πλάσιµο και το γρήγορο και ελεύθερο σχέδιο που 

ιστορούνται στην κατώτερη ζώνη του νότιου κλίτους της Αγίας Άννας στο ναό της Παναγιάς Κεράς 
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 Χατζηδάκης, Τοιχογραφίες στην Κρήτη, 67. H στενή τυπολογική σχέση στη σκηνή της Προδοσίας του Ιούδα που 1329

µε την αντίστοιχη µορφή στο ναό της Αγίας Πελαγίας στη Βιάννο (Θεοχαροπούλου, Διάκοσµος Βιάννου, 296- 297), 
δεν αφήνει αµφιβολία για τη χρήση κοινού εικονογραφικού προτύπου µε το ναό της Βιάννου, η κτητορική επιγραφή 
του οποίου παρέχει ένα χρονολογικό όριο για την τοιχογράφηση του αχρονολόγητου ναού στον Ξυδά λίγο µετά το 
1360.

  Ό.π., 90, πιν. Γ, 1.1330

 Gerola & Λασσιθιωτάκης, Τοπογραφικός κατάλογος, αριθ. 725. Μπορµπουδάκης, Μεσαιωνικά Μνηµεία Κρήτης 1331

1969, 487.



στην Κριτσά Μεραµπέλλου, που σύµφωνα µε τους µελετητές συνδέεται µε µνηµεία της περιοχής 

της Μακεδονίας και χρονολογείται στην πρώτη πεντηκονταετία του 14ου αιώνα . Οι ιδιαίτερα 1332

εκφραστικές και ζωντανές µορφές των αγίων και ιεραρχών (πιν. ΧXVII), µε την πλούσια κόµη και 

τα καλοσχηµατισµένα ψιχαλιστά µάτια , πλάθονται µε θερµές ώχρες, καστανούς προπλασµούς 1333

και ελεύθερα άσπρα φώτα και θυµίζουν, εποµένως, έντονα τους τρόπους της ζωγραφικής του Αγίου 

Γεωργίου, όπου ωστόσο το πλάσιµο είναι πιο ελεύθερο.  

 Ταυτόχρονα, η τέχνη της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στους Αποστόλους συνδέεται µε 

ζωγραφικά σύνολα της κρητικής υπαίθρου υψηλότερου καλλιτεχνικού επιπέδου, στα οποία, 

ωστόσο, η απουσία οποιασδήποτε επιγραφικής µαρτυρίας οδηγεί σε χρονολόγηση µε τεχνοτροπικά 

µόνο κριτήρια. Χαρακτηριστική είναι η καλή τέχνη της ζωγραφικής που αναγνωρίζεται στο ναΐσκο 

του Αγίου Ανδρέα, παρεκκλήσι της γνωστής µονής Οδηγήτριας, ο οποίος έχει συνδεθεί µε την 

τέχνη της Παναγίας Ολυµπιώτισσας στην Ελασσόνα (τέλη 13ου αιώνα) . Στο µονόχωρο ναό στα 1334

νότια παράλια της νήσου υιοθετούνται κοινοί εικονογραφικοί τύποι µε το ναό του Αγίου Γεωργίου 

που αναγνωρίζονται στο λουτρό του Ιησού στη σκηνή της Γέννησης αλλά και στον τύπο του 

βοσκού µε την πλάτη γυρισµένη στο θεατή στην ίδια παράσταση (πιν. ΧΧ) που αποδίδεται 

ταυτόσηµος µε την αντίστοιχη µορφή στους Αποστόλους (πιν. ΙΙΙ). Επίσης, η καµπυλώδης κίνηση 

του Προδρόµου στη Βάπτιση και τα µικρά παιδιά στην ίδια σκηνή αναδεικνύουν τα κοινά πρότυπα 

στα δύο µνηµεία του νοµού Ηρακλείου. Ο έντονος ρεαλισµός µε τον οποίο έχουν αποδοθεί οι 

µορφές σε σκηνές του Δωδεκαόρτου, όπως στη µεγάλη σύνθεση της Ανάληψης (πιν. ΧΧ), που µόνο 

εκεί φτάνουν στο έξαλλο, θυµίζουν την τέχνη του Αγίου Γεωργίου, που, ωστόσο, διακατέχεται από 

µεγαλύτερη βιαιότητα στην έκφραση του θείου πάθους. Το δραµατικό στοιχείο στους Αποστόλους 

εντείνεται από το φυσικό τοπίο που δηλώνεται ως ένας ορεινός όγκος, µε βαθµιδωτούς βράχους 

που δηµιουργούν κλιµακωτά επίπεδα, στεγνός και ξερός, χωρίς βλάστηση, σε αντίθεση µε τον Άγιο 

Ανδρέα όπου ιδιαίτερα στο “Χαίρε των Μυροφόρων” (πιν. ΧΧ) η εξαιρετικά πλούσια και 

πολύχρωµη βλάστηση φανερώνει τους δεσµούς µε την κλασική παράδοση. Σύµφωνα µε την έρευνα 

, στη ζωγραφική του Αγίου Ανδρέα αντανακλάται η παράδοση της πρώιµης παλαιολόγειας 1335
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σποράδην, εικ. 33, 39- 42. Μπορµπουδάκης, Η βυζαντινή τέχνη ως την πρώιµη Βενετοκρατία, 94- 95. 
Μυλοποταµιτάκη, Παναγιά Κερά Κριτσάς, 75. Για το ναό βλ. επίσης Καλοκύρης, Κριτσά, 211- 270. Παπαδάκη-Okland, 
H Κερά της Κριτσάς, 87- 111.

 Ενδεικτικά αναφέρουµε τη µορφή του προφήτη 4δ από το ναό του Αγίου Γεωργίου µε τη χαρακτηριστική γραµµή 1333

του πάνω βλεφάρου που φτάνει µέχρι την παρειά, η οποία οµοιάζει µε εκείνη ιεράρχη από το ιερό του κλίτους της 
Αγίας Άνννας, βλ. Μπορµπουδάκης, Παναγιά Κερά, εικ. 42.

 Μπορµπουδάκης, Μεσαιωνικά Μνηµεία Κρήτης 1969, 493. Μπορµπουδάκης, Η βυζαντινή τέχνη ως την πρώιµη 1334

Βενετοκρατία, 93- 94. Μπορµπουδάκης, Βυζαντινή τέχνη στο νοµό Ηρακλείου, 163. 

 Μπορµπουδάκης, Η βυζαντινή τέχνη ως την πρώιµη Βενετοκρατία, 91- 92.1335



ζωγραφικής όπως διαφαίνεται στη χρήση των συµπληρωµατικών χρωµάτων αλλά και των 

φωτεινών τόνων για το πλάσιµο των µορφών που έχουν τα ατοµικά χαρακτηριστικά πραγµατικής 

προσωπογραφίας, στοιχείο που τους προσδίδει ένα γήινο και κοσµικό χαρακτήρα, αλλά κυρίως 

στον κλασικισµό που αναγνωρίζεται στη στάση και στη συγκρότηση των ωραίων και ευγενικών 

µορφών, και στη διάπλαση του φυσικού τοπίου. Όπως έχει ήδη ειπωθεί  η ζωγραφική του Αγίου 1336

Ανδρέα που µε τεχνοτροπικά κριτήρια χρονολογείται πιθανότατα στις αρχές του 14ου αιώνα και 

µάλιστα στην πρώτη δεκαετία, θα λειτούργησε ως πρότυπο για σειρά διακοσµήσεων στην Κρήτη. 

Κατά τη γνώµη µας, ωστόσο, η αναζήτηση στην έκφραση του πραγµατικού που συχνά εκδηλώνεται 

µε τη ζωηρή και ελεύθερη κίνηση των µορφών και τις έντονες χειρονοµίες, όπως των αποστόλων 

στην Ανάληψη ή των µικρών παιδιών που παλεύουν µεταξύ τους στη Βάπτιση, δείχνει µεγαλύτερη 

αφοµοίωση των αρχών της λεγόµενης “ρεαλιστικής τεχνοτροπίας” και για το λόγο αυτό οι 

τοιχογραφίες του Αγίου Ανδρέα θα πρέπει να χρονολογηθούν λίγο αργότερα, πιθανότατα στο 

δεύτερο τέταρτο του 14ου αιώνα.  

 Κοντά στη ζωγραφική του Αγίου Γεωργίου είναι και η τοιχογραφική διακόσµηση του 

καθολικού της µονής Καρδιώτισσας στην Κερά της επαρχίας Πεδιάδος , που αποδίδεται 1337

σύµφωνα µε τις αρχές της “ρεαλιστικής τεχνοτροπίας” . Ιδιαίτερα στο δεύτερο ζωγραφικό 1338

στρώµα της µονής που µε τεχνοτροπικά κριτήρια χρονολογείται στα µέσα περίπου του 14ου αιώνα, 

αναγνωρίζεται η πλήρης αφοµοίωση της έντονα ρεαλιστικής τεχνοτροπίας καθώς στο ναό του 

Αγίου Γεωργίου. Οι εικονογραφικές οµοιότητες περιορίζονται σε λίγες µόνο παραστάσεις, µε 

χαρακτηριστική την απεικόνιση της µαίας από τη Γέννηση του Χριστού (εικ. 10, 56) µε τα µεγάλα 

και ανοιχτά πόδια πάνω στα οποία εναποθέτει το ξαπλωτό βρέφος, στοιχείο που επανευρίσκεται και 

σε άλλα µνηµεία της ίδιας τεχνοτροπίας. Κυρίως, όµως, όµοια στα δυο µνηµεία αποτυπώνονται 

µορφές µνηµειακές και σωµατικά ρωµαλέες, που έλκουν την καταγωγή τους από τύπους του τέλους 

του 13ου και των αρχών του 14ου αιώνα, όπως η πεσµένη στο έδαφος Μαρία στην Έγερση του 

Λαζάρου στην Καρδιώτισσα (εικ. 57) ή ο Ιωάννης στη Μεταµόρφωση στον Άγιο Γεώργιο (πιν. V). 

Αλλού πάλι η ζωηρή κίνηση φτάνει ως το σηµείο της έντονης βιαιότητας, υπογραµµίζοντας το 

δραµατικό περιεχόµενο ιδιαίτερα στις σκηνές των παθών. Ο όχλος των Εβραίων που χειρονοµεί µε 

ένταση γύρω από το σύµπλεγµα Χριστού- Ιούδα στην παράσταση της Προδοσίας από τη µονή 
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239.

 Το νέο τεχνοτροπικό ρεύµα αποδίδεται στην τοιχογράφηση του αρχικού µικρού ναού που χρονολογείται στις αρχές 1338

του 14ου αιώνα, ενώ η µετεξέλιξη της τεχνοτροπίας στα µέσα του 14ου αιώνα αποτυπώνεται στη ζωγραφική της 
δυτικής προέκτασης του αρχικού κλίτους και στο νότιο κλίτος.



Καρδιώτισσας , εξαίρει το δραµατικό περιεχόµενο της σκηνής, ενώ παράλληλα οι µορφές των 1339

αποστόλων στη Μεταµόρφωση στον Άγιο Γεώργιο (πιν. V) που έντροµοι πέφτουν στο έδαφος ή 

των µυροφόρων που εµφατικά δηλώνουν το πάθος που τις συνέχει στον Επιτάφιο Θρήνο στους 

Αποστόλους (πιν. VII), αποτυπώνουν τη ρεαλιστική διάθεση των ανώνυµων ζωγράφων στα δύο 

µνηµειακά σύνολα. Η απεικόνιση του πραγµατικού φτάνει ως την υπερβολή και την εκζήτηση, 

καθώς στους δύο ναούς τα σώµατα συχνά παραµορφώνονται, όπως του Ιουδαίου στην Έγερση του 

Λαζάρου στην Καρδιώτισσα (εικ. 57) ή του σπογγοφόρου στη Σταύρωση του Αγίου Γεωργίου (εικ. 

50).  

 Επιπλέον, εικονογραφικές και τεχνοτροπικές οµοιότητες µεταξύ των δύο κρητικών 

µνηµείων εντοπίζονται στη σκηνή της Ανάληψης, που στην Καρδιώτισσα (εικ. 55) προέρχεται από 

το πρώτο ζωγραφικό στρώµα του ναού (δεύτερη δεκαετία του 14ου αιώνα). Στα δυο µνηµειακά 

σύνολα οι ρωµαλέες µορφές των αγγέλων που κρατούν την έναστρη δόξα του Χριστού έχουν 

τονισµένο τον όγκο γύρω από την κοιλιακή χώρα και στάση κοινή, ενώ ανακαλούν τους τρόπους 

της ογκηρής τεχνοτροπίας που εφαρµόζονται στις αρχές του 14ου αιώνα. Αλλά και οι µορφές του 

πρώτου και δεύτερου αποστόλου αριστερά της Παναγίας και του πρώτου στα δεξιά της από τον 

Άγιο Γεώργιο (εικ. 24), έχουν το ανάλογό τους στις αντίστοιχες µορφές των αποστόλων από το 

βόρειο ηµιχόριο της ίδιας παράστασης στη µονή Καρδιώτισσας, ως προς τις στάσεις του σώµατος, 

τις κινήσεις των χεριών και του κεφαλιού και την απόδοση των ενδυµάτων, καθώς έλκουν την 

καταγωγή τους από κοινά πρότυπα, όπως αναδείξαµε στο αντίστοιχο κεφάλαιο της εικονογραφίας. 

Υποθέτουµε, εποµένως, ότι ο ζωγράφος του Αγίου Γεωργίου γνώριζε την πλούσια διακόσµηση της 

κρητικής µονής, χτισµένη και αυτή στην επαρχία της Πεδιάδος.  

 Στο ίδιο τεχνοτροπικό ρεύµα εντάσσονται οι τοιχογραφίες της γνωστής µοναστηριακής 

εκκλησίας της Παναγίας Γκουβερνιώτισσας κοντά στον οικισµό των Ποταµιών στην ίδια επαρχία 

της Πεδιάδος , η οποία συνδέεται τεχνοτροπικά µε τον ναό του Αγίου Γεωργίου, αν και στη 1340

διακόσµηση της κρητικής µονής αντανακλάται το ρεαλιστικό ρεύµα της πρώιµης παλαιολόγειας 

ζωγραφικής, όπως µάλιστα αποτυπώνεται στον Άγιο Νικόλαο Ορφανό (1310/20) και κυρίως στον 
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Άγιο Ευθύµιο της Θεσσαλονίκης . Οι στυλιστικές αρχές της ρεαλιστικής τεχνοτροπίας µε την 1341

κοινή αναζήτηση στην έκφραση του πραγµατικού επιτυγχάνονται εύστοχα στις πολυπρόσωπες 

συνθέσεις της Γκουβερνιώτισσας όπου κινούνται ζωηρά εύσωµες και κοντόχοντρες µορφές, όπως ο 

υπηρέτης στη Σταύρωση ή οι απόστολοι στην Κοινωνία των Αποστόλων (εικ. 58) , συχνά σε 1342

παραµορφωµένες στάσεις, σαν να συστρέφονται γύρω από τον εαυτό τους, µε το σώµα σε µία 

κατεύθυνση και το κεφάλι στην αντίθετη (πολλαπλασιασµός των άρτων)  και ανακαλούν τύπους 1343

από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στους Αποστόλους (απόστολος Ανάληψης) (εικ. 24), εκεί 

όµως οι µορφές είναι πιο ψηλές και µνηµειακές. Στις Ποταµιές οι µορφές έχουν γήινες εκφράσεις. 

Για να δηλωθεί η ψυχολογική ένταση συχνά αποδίδονται δύσµορφες , όπως η κατά κρόταφο 1344

αποδοσµένη µορφή στον Ελκόµενο ή στον Εµπαιγµό , στοιχείο που επανευρίσκεται και στον 1345

εξεταζόµενο ναό, όπως στο σπογγοφόρο της Σταύρωσης (εικ. 50). Κοινή στα δύο κρητικά µνηµεία 

είναι η απεικόνιση των γυναικών στις σκηνές των παθών, µε το χαµηλό µέτωπο να καλύπτεται από 

το µαφόρι, τις τριγωνικές σκιές κάτω από τα µάτια να χωρίζουν το µάγουλο σε δύο µέρη 

(Μυροφόρες στο Μνήµα στους δύο ναούς), και τις παχιές σκουρόχρωµες σκιές γύρω από τα µάτια 

 (Χριστός Βάπτισης Αγίου Γεωργίου- γυναίκες από τη Συνάντηση του Χριστού µε τη Μαρία στη 1346

Γκουβερνιώτισσα) . Χαρακτηριστική στην Γκουβερνιώτισσα είναι η µορφή του νεαρού διακόνου 1347

µε το στρογγυλό κεφάλι, τα µικρά µάτια κοντά στη µύτη και τη γήινη και τραχιά έκφραση, καθώς η 

µορφή του Χριστού από τη σκηνή της Βάπτισης στον Άγιο Γεώργιο, που επανευρίσκονται σε 

µνηµεία της περιοχής της Μακεδονίας . Επιπλέον το πλάσιµο του προσώπου µε ανοιχτά φωτεινά 1348

χρώµατα και πράσινη σκιά, αλλά και η εκτεταµένη χρήση της παχιάς καστανής γραµµής για τα 

χαρακτηριστικά του προσώπου στις άγιες µορφές της κατώτερης διακοσµητικής ζώνης στην 

Γκουβερνιώτισσα, θυµίζουν τρόπους της ζωγραφικής του καλλιτέχνη του Αγίου Γεωργίου που 

επιφορτίστηκε µε την απεικόνιση των σκηνών. Διαφορετικά, ωστόσο, πλάθονται τα πρόσωπα που 

µετέχουν στις σκηνές στα δυο µνηµεία, µε θερµή ώχρα, λαδοπράσινες σκιές και λίγο κόκκινο στο 
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µέτωπο και στα µάγουλα στην Γκουβερνιώτισσα, ενώ µε σκούρα ώχρα, καστανούς προπλασµούς, 

λίγη πράσινη σκιά και άσπρες, ελεύθερες πινελιές των φώτων στον Άγιο Γεώργιο. Θα λέγαµε 

εποµένως, ότι τα δύο κρητικά µνηµεία ανήκουν στο ίδιο τεχνοτροπικό ρεύµα καθώς µοιράζονται τις 

αξίες της ρεαλιστικής τεχνοτροπίας, µε τη ζωγραφική στη Γκουβερνιώτισσα να προηγείται 

χρονολογικά από τη διακόσµηση του Αγίου Γεωργίου  και πιθανότατα να λειτούργησε ως 1349

πρότυπο για τον εξεταζόµενο ναό.  

 Πολύ κοντά στη ζωγραφική του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται και η διακόσµηση της εκκλησίας 

του Αγίου Ιωάννη του Προδρόµου στον Γαρύπα Ρεθύµνου. Μεγαλύτερες οµοιότητες ανάµεσα στα 

δύο κρητικά µνηµεία παρουσιάζονται στη σκηνή της Αναλήψεως και ιδιαίτερα στις µορφές των δύο 

αγγέλων που κρατούν το πάνω µέρος της δόξας, (εικ. 24, πιν. ΧΧΙΙ), όπως διεξοδικά αναφέραµε 

στο οικείο κεφάλαιο, ενώ εικονογραφικούς συσχετισµούς εντοπίσαµε και στη σκηνή της Γέννησης 

και ιδιαίτερα στη µορφή του νεαρού συνοµιλητή του Ιωσήφ που αποδίδεται ταυτόσηµος στα δύο 

µνηµεία (πιν. ΙΙΙ, ΧΧΙ). Τα στοιχεία αυτά δεν αφήνουν αµφιβολίες για τη χρήση κοινών 

εικονογραφικών προτύπων στους δύο κρητικούς ναούς. Παράλληλα, η µορφή του Ιωσήφ µε την 

έντονη σωµατική διάπλαση στη Γέννηση του Γαρύπα (πιν. ΧΧΙ) θυµίζει τον ρωµαλέο ανθρώπινο 

τύπο όπως αποτυπώνεται στις µορφές του Βαπτιστή (πιν. ΙV) και του Ιωάννη στη Μεταµόρφωση 

στον Άγιο Γεώργιο (πιν. V), ενώ οι κανονικές αναλογίες των σωµάτων, οι έντονες στάσεις και 

κινήσεις των µορφών που όµοια στα δύο κρητικά µνηµεία εντάσσονται σε πυκνές και συµπαγείς 

οµάδες, επιβεβαιώνουν την ενότητα του καλλιτεχνικού ύφους ανάµεσα στους δύο ναούς. Ακόµα, 

κοινοί είναι οι προσωπογραφικοί τύποι κάποιων µορφών, όπως του Χριστού στην Ανάληψη στον 

Γαρύπα (πιν. ΧΧΙΙ) και της αντίστοιχης µορφής στη Βάπτιση στον Άγιο Γεώργιο (πιν. ΙV), επίσης 

του αγίου Ανδρέα από την Ανάληψη στους Αποστόλους (εικ. 24) και του προφήτη Ησαϊα στον 

Γαρύπα . Επίσης, όµοια αποτυπώνονται οι διακοσµητικοί σχηµατισµοί στα ενδύµατα που 1350

θυµίζουν κοχύλι, όπως στο Χριστό στην Ανάσταση , στους αγγέλους που φέρουν τη δόξα του 1351

Χριστού στην Ανάληψη στο Γαρύπα (πιν. ΧΧΙΙ)  και στην αντίστοιχη παράσταση στον Άγιο 1352

Γεώργιο (εικ. 24) και σε αυτήν του έφιππου Αγίου Γεωργίου στον ίδιο ναό (πιν. ΧΙΙ).  

 Η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στο Γαρύπα έχει χρονολογηθεί από την Ασπρά- Βαρδαβάκη 

στις αρχές του 15ου αιώνα , ενώ αντίθετα, µελέτη του 2010 του Ιωάννη Σπαθαράκη τοποθετεί 1353
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το µνηµείο στις αρχές του 14ου αιώνα . Ωστόσο, σύµφωνα µε τα εικονογραφικά και 1354

τεχνοτροπικά δεδοµένα της διακόσµησης του ναού του Αγίου Γεωργίου, θεωρούµε ότι η ζωγραφική 

του ρεθυµνιώτικου µνηµείου εντάσσεται στην έντονη “ρεαλιστική τεχνοτροπία” που εντοπίζεται 

στην Κρήτη έως την 7η δεκαετία του 14ου αιώνα. Η χρήση συµπληρωµατικών χρωµάτων για το 

πλάσιµο των µορφών, οι λαδοπράσινοι προπλασµοί, οι πολύ θερµές ώχρες και κυρίως οι άσπρες 

πινελιές των φώτων που απλώνονται επιλεκτικά στα σηµεία του προσώπου που εξέχουν, θυµίζουν 

τρόπους της ζωγραφικής του Αγίου Γεωργίου και όχι του Αγίου Γεωργίου στον Αρτό Ρεθύµνης 

(1401), όπως έχει προταθεί , όπου οι λεπτές παράλληλες γραµµές των φώτων εντάσσουν το 1355

µνηµείο στον Αρτού στην ιδεαλιστική τέχνη της πρωτεύουσας που κυριάρχησε στην Κρήτη µετά το 

1380 . 1356

 Ο απόηχος της ρεαλιστικής τεχνοτροπίας αναγνωρίζεται στο µνηµείο µας, συναντάται 

τέλος, στη ζωγραφική διακόσµηση της Παναγίας του Μέρωνα, που ξεχωρίζει για την ανώτερη 

ποιότητα της ζωγραφικής εκτέλεσης. Στις τοιχογραφίες του ναού του Αµαρίου , που εντάσσεται 1357

στα αντιπροσωπευτικά δείγµατα διείσδυσης της ιδεαλιστικής τέχνης της πρωτεύουσας στο νησί της 

Κρήτης κατά το β΄ µισό του 14ου αιώνα , αναγνωρίζονται σποραδικά στοιχεία ρεαλιστικά, όπως 1358

είναι οι κινήσεις των παιδιών στη Βαϊοφόρο, ο έντονος θρήνος των αγγέλων στη Σταύρωση, ο 

δυναµικός χαρακτήρας του Ιακώβου στη Μεταµόρφωση και του αγγέλου που κρατά τη δόξα του 

Χριστού στην Ανάληψη, σε συνδυασµό µε τα ελληνιστικού τύπου κτίρια στο βάθος των συνθέσεων 

και τις γραφικές λεπτοµέρειες που αναγνωρίζονται, για παράδειγµα, στην παράσταση της 

Προσευχής παρά το φρέαρ. Επιπλέον, εικονίζονται επιλεκτικά µορφές ογκώδεις και µνηµειακές, µε 

υψηλές τις αναλογίες του σώµατος (προφήτης Νώε (πιν. ΧΧVIΙI), απόστολοι Ανάληψης) που 

ανακαλούν µορφές της πρώιµης “ογκηρής τεχνοτροπίας” της ζωγραφικής των αρχών του 14ου 

αιώνα, οι οποίες συνδυάζονται µε κοµψές και ραδινές µορφές, µε επιτηδευµένες στάσεις και 

χειρονοµίες που κινούνται νευρικά σε συµµετρικές και πυκνές συνθέσεις. Κάποιες φορές η 

κοµψότητα είναι τόση που τα σώµατα αποβαίνουν άσαρκα, χωρίς όγκο και βάρος (π.χ. Νιπτήρας 
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(πιν. XXΙX), µαρτύριο Γδαρµού αγίου Γεωργίου, Χριστός Σταύρωσης (πιν. XXX) και ανακαλούν 

τις άσαρκες µορφές από τους Αποστόλους (Χριστός Θρήνου (πιν. VII), αν και οι τελευταίες δεν 

κυριαρχούν στη ζωγραφική του κρητικού µνηµείου. Το στοιχείο αυτό αποδεικνύει την πρωιµότητα 

του διακόσµου στους Αποστόλους σε σχέση µε µνηµεία που σχετίζονται µε την ιδεαλιστική τέχνη 

της πρωτεύουσας µε µνηµείο ορόσηµο την Παναγία του Μέρωνα που µε τεχνοτροπικά κριτήρια 

έχουµε χρονολογήσει περίπου στο 1380 . Η υπόθεση αυτή επιβεβαιώνεται, επίσης, από το 1359

πλάσιµο του προσώπου στο ηρακλειώτικο µνηµείο όπου οι άσπρες γραµµές των φώτων 

τοποθετούνται άτακτα στα προεξέχοντα σηµεία του προσώπου, σε αντίθεση µε το ναό του Μέρωνα 

όπου οι λιγοστές παχιές φωτεινές κηλίδες άσπρου χρώµατος τοποθετούνται µε τάξη στα σηµεία του 

προσώπου που εξέχουν. Σηµειώνουµε, ότι προς το τέλος του αιώνα οι φωτισµοί του προσώπου 

δηµιουργούνται µε τις λεπτές παράλληλες γραµµές των φώτων, καθώς εφαρµόζεται πλήρως η 

τεχνική των φορητών εικόνων που βρίσκει µεγάλη απήχηση στην τέχνη των κρητικών εικόνων του 

15ου και 16ου αιώνα. Η τεχνική αυτή, η οποία σχετίζεται µε την κωνσταντινοπολίτικη παράδοση 

τέχνης, αναγνωρίζεται ήδη από τα τέλη του 14ου αιώνα στην εικόνα της Παναγίας, την οποία οι 

Καλλέργηδες αφιέρωσαν στην εκκλησία του Μέρωνα  και στις τοιχογραφίες της Παναγίας του 1360

Σκλαβεροχωρίου, όπου όµως τα φώτα απλώνονται ακτινωτά σε ολόκληρη τη φωτεινή σάρκα .  1361

 Με βάση τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι η διακόσµηση του Αγίου Γεωργίου στους 

Αποστόλους παρουσιάζει τεχνοτροπικούς δεσµούς µε µνηµεία της κρητικής υπαίθρου που 

εντάσσονται στην έντονα “ρεαλιστική τεχνοτροπία”, όπως εµφανίζεται ενδεικτικά στη µονή της 

Κεράς Καρδιώτισσας (β΄ τοιχογραφικό στρώµα), της Παναγίας Γκουβερνιώτισσας και κυρίως του 

Χριστού στις Ποταµιές, που αποτέλεσε και το έργο του ίδιου ζωγράφου, µνηµεία που µε 

τεχνοτροπικά κριτήρια χρονολογούνται στα µέσα και έως το τρίτο τέταρτο του 14ου αιώνα. Οι 

δεσµοί µε τους ναούς αυτούς χρονολογούν τη διακόσµηση του Αγίου Γεωργίου στο τρίτο τέταρτο 

του αιώνα και πιθανώς γύρω στο 1360 και πριν τη διείσδυση της ιδεαλιστικής τέχνης στο νησί της 

Κρήτης, όπως αυτή εντοπίζεται ήδη από το 1380 στην τοιχογράφηση της Παναγίας στο Μέρωνα 

Αµαρίου.  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IX. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

!
 Σύµφωνα µε την εικονογραφική και τεχνοτροπική ανάλυση των τοιχογραφιών του Αγίου 

Γεωργίου που πραγµατευτήκαµε στα κεφάλαια που προηγήθηκαν, µπορούµε να διατυπώσουµε τις 

εξής σκέψεις για τη ζωγραφική του ναού: 

 Η εκκλησία στους Αποστόλους, αφιερωµένη στο δηµοφιλέστερο άγιο της βυζαντινής 

τέχνης, στον Άγιο Γεώργιο, αποτελεί ένα διακοσµητικό σύνολο υψηλών προθέσεων για τα 

καλλιτεχνικά δεδοµένα της κρητικής επιτοίχιας ζωγραφικής. Παρά το µικρό µέγεθος του ναού και 

τις περιορισµένες διακοσµητικές επιφάνειες ιστορείται µια ζωγραφική σύµφωνη µε τους τρέχοντες 

καλλιτεχνικούς συρµούς και στηριζόµενη σε καλά πρότυπα. Η επιλογή και η διάταξη των θεµάτων 

φανερώνει ένα καλά οργανωµένο εικονογραφικό πρόγραµµα µε σκηνές από το Δωδεκάορτο και 

λίγες παραστάσεις από τον κύκλο των Παθών και των Εµφανίσεων του Χριστού µετά την 

Ανάσταση σύµφωνα µε την τρέχουσα τάση της εποχής των παλαιολόγων. Τη διακόσµηση 

συµπληρώνει ο ευχαριστιακός κύκλος στο Ιερό Βήµα και ο αγιολογικός µε µεµονωµένες µορφές 

αγίων, ανάµεσά τους η µορφή του τιµώµενου αγίου Γεωργίου σε µεγάλο πίνακα του νότιου τοίχου 

αλλά και η µοναδική εναποµείνασα σκηνή του βίου του, καθώς και των προγόνων του, του 

Γεροντίου και της Πολυχρονίας, όπως σε σειρά ναών της Κρήτης και σε αντίθεση µε την υπόλοιπη 

βυζαντινή επικράτεια όπου η οµάδα των τριών αγίων είναι εξαιρετικά σπάνια. Αν και το 

εικονογραφικό πρόγραµµα εµφανίζεται πλήρες, η απουσία τοιχογραφιών στο δυτικό τµήµα του 

ναού δηµιουργεί την εντύπωση ότι ο χώρος εκείνος προοριζόταν για µία εκτεταµένη παράσταση 

της Δευτέρας Παρουσίας, όπως σε πλήθος ναών αυτού του αρχιτεκτονικού τύπου και της ίδιας 

εποχής, η οποία για άγνωστους σε εµάς λόγους δεν πραγµατοποιήθηκε ποτέ. Η πιθανή απεικόνιση 

της Δευτέρας Παρουσίας σε συνδυασµό µε τη σκηνή της Δέησης στο Ιερό Βήµα παραπέµπουν στη 

χρήση του ναού ως ταφικό παρεκκλήσι. Θα µπορούσαµε, ακόµα, να υποθέσουµε ότι ιστορικοί ήταν 

οι λόγοι που επέβαλαν τη διακοπή των εργασιών τοιχογράφησης του ναού που συνδέονται 

ενδεχοµένως µε την αναστάτωση που δηµιουργήθηκε στη νήσο κατά την επανάσταση του Αγίου 

Τίτου, στην οποία είχαν εµπλακεί και οι βενετοί φεουδάρχες της οικογένειας των Gradenigo, µέλος 

της οποίας κατείχε το φέουδο στους Αποστόλους. 

 Από τη µελέτη της εικονογραφίας διαπιστώσαµε τη χρήση καθιερωµένων εικονογραφικών 

τύπων της παλαιολόγειας ζωγραφικής, όπως µάλιστα αποτυπώνονται στα µεγάλα ζωγραφικά 

σύνολα της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας και Σερβίας και του Μυστρά. Η πλειονότητα των 

παραστάσεων ιστορείται σε πολυπρόσωπους εικονογραφικούς τύπους, γνώριµοι στην επιτοίχια 

ζωγραφική της κρητικής υπαίθρου και ιδιαίτερα στα σηµαντικότερα παλαιολόγεια µνηµεία της 
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νήσου, τα περισσότερα από τα οποία συγκεντρώνονται στην περιοχή του νοµού Ηρακλείου όπου 

και η έδρα του ενετικού βασιλείου. Επιπλέον, αρκετές σκηνές του Δωδεκαόρτου και µεµονωµένων 

µορφών αποδίδονται ταυτόσηµες µε αντίστοιχες από το ναό του Χριστού στις Ποταµιές Πεδιάδας 

και αντανακλούν τη χρήση των ιδίων προτύπων και κοινών σχεδίων στους δυο ναούς, παρά τις 

µικρές διαφοροποιήσεις στην εικονογραφία των παραστάσεων. Αν και η ζωγραφική του Αγίου 

Γεωργίου εκφράζει προχωρηµένες τάσεις, εµφανίζεται παράλληλα πιο συντηρητική σε λιγοστές 

µονάχα παραστάσεις που παραπέµπουν σε µεσοβυζαντινά εικονογραφικά πρότυπα (Χριστός µε 

Πέτρο στην Βαϊοφόρο, στάση του Χριστού στην Ανάσταση, φυλές και γλώσσες στην Πεντηκοστή). 

Τα θέµατα αυτά εµφανίζονται σποραδικά στις τοιχογραφίες της Κρήτης κατά τον 14ο αιώνα. 

 Διαπιστώθηκε ότι σπάνιοι εικονογραφικοί τύποι αποτυπώνονται συχνά στις παραστάσεις 

του ναού του Αγίου Γεωργίου, οι οποίοι εντοπίζονται σποραδικά σε πρωιµότερους 

υστεροβυζαντινούς ναούς καθώς και σε ναούς της Κρήτης, και αναδεικνύουν το εύρος της 

καλλιτεχνικής παιδείας των ζωγράφων του εξεταζόµενου ναού και τη γνώση της καλλιτεχνικής 

παραγωγής της Κρήτης από την οποία αντλούν µία ποικιλία εικονογραφικών τύπων. Ιδιαίτερα 

πρωτότυπος είναι ο Επιτάφιος Θρήνος που συνδέεται µε την αντίστοιχη παράσταση στον Άγιο 

Νικόλαο στα Κυριακοσέλια Αποκορώνου και η µοναδική παράσταση του Ενταφιασµού, όπου ο 

ζωγράφος µεταπλάθει δηµιουργικά δυτικά, σταυροφορικά πρότυπα και τα ενσωµατώνει µε στοιχεία 

της βυζαντινής ορθόδοξης παράδοσης.   

 Ακόµη, στις τοιχογραφίες του ναού εντοπίστηκαν πλήθος εικονογραφικών στοιχείων που 

συνδέονται µε σταυροφορικά πρότυπα και µαρτυρούν την εξοικείωση του εργαστηρίου που 

δούλεψε στο ναό µε την καλλιτεχνική παράδοση της σταυροφορικής ανατολής, αν και η ζωγραφική 

του µνηµείου µας παραµένει στην ουσία της πιστή στη βυζαντινή παράδοση. Ταυτόχρονα 

διαπιστώθηκε ότι τέτοιου είδους έργα, εικόνες και χειρόγραφα κυκλοφορούσαν και στο νησί της 

Κρήτης όπου ήταν κυρίαρχη η παρουσία του βενετικού στοιχείου και πιθανότατα σε ένα κύκλο 

πλούσιων και µορφωµένων Βενετών φεουδαρχών, µε τους σηµαντικότερους από αυτούς να 

συγκεντρώνονται στην επαρχία της Πεδιάδος. Με τη βενετική παρουσία σχετίστηκε και η 

απεικόνιση του σπάνια εικονιζόµενου δοµηνικανού µάρτυρα αγίου Πέτρου της Βερόνας. Η 

παρουσία του µεταξύ των άλλων αγίων της ορθόδοξης εκκλησιάς, συνδέθηκε ταυτόχρονα µε τη 

δράση του επαιτικού τάγµατος των Αδελφών Ιεροκηρύκων στο νησί καθώς και µε το µοναστήρι 

του Αγίου Πέτρου στο Χάνδακα αφιερωµένο στον οµώνυµο άγιο. Η εξέταση εγγράφου του 

τάγµατος των αδελφών Ιεροκηρύκων του 17ου αιώνα που αναφέρεται στην ύπαρξη της µικρής 

µονής του Αγίου Γεωργίου, εξάρτηµα της µονής του Αγίου Πέτρου των Δοµηνικανών στην περιοχή 

της Πεδιάδος, επέτρεψε την πιθανή σύνδεση του ναού µας µε το τάγµα κατά τη διάρκεια του 17ου 
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αιώνα. Ωστόσο, η υπόθεση αυτή δεν µπορεί να υποστηριχθεί για την εποχή ανέγερσης και 

τοιχογράφησης του ναού στους Αποστόλους καθώς απουσιάζουν σκηνές από το βίο του αγίου 

Πέτρου ή άλλων δοµηνικανών αγίων καθώς και εικονογραφικών θεµάτων που να συνδέουν το ναό 

µε το τάγµα. Θεωρούµε, όµως, πιθανό ότι η απεικόνιση του αγίου µαρτυρεί τη θρησκευτική 

ταυτότητα του ιδιοκτήτη της φεουδαλικής έκτασης τον οποίο συσχετίσαµε µε την οικογένεια των 

Gradenigo, την εύνοια του οποίου υποθέτουµε ότι επιθυµούσε ο χορηγός- αφιερωτής του ναού.  

 Η τεχνοτροπική µελέτη των τοιχογραφιών του Αγίου Γεωργίου ανέδειξε δύο ζωγραφικά 

χέρια. Ο πρώτος καλλιτέχνης ασχολήθηκε µε µεµονωµένες µορφές αγίων και το σύνολο των 

σκηνικών παραστάσεων του Δωδεκαόρτου και των αναπτύξεών του. Διαφάνηκε η υψηλή 

καλλιτεχνική ποιότητα της τέχνης του, ο δυναµισµός της ζωγραφικής του και η ωριµότητα του 

καλλιτεχνικού του ύφους. Στις πολυπρόσωπες συνθέσεις που φιλοτέχνησε οι οποίες απλώνονται 

στις διακοσµητικές επιφάνειες του ναού µας, οι µορφές κινούνται µε µεγάλη ελευθερία, φτάνοντας 

πολλές φορές στο έξαλλο, σύµφωνα µε την παλαιολόγεια ρεαλιστική τεχνοτροπία. Στο έργο του 

αποτυπώνονται µορφές µε έντονη σωµατική διάπλαση οι οποίες συνυπάρχουν µε άλλες που είναι 

πιο κοµψές και ραδινές και ανακαλούν τύπους που συνδέονται µε τη ζωγραφική του Μυστρά, 

επανευρίσκονται, δε, αργότερα στις τοιχογραφίες της κρητικής υπαίθρου µε µνηµείο ορόσηµο την 

Παναγία στο Μέρωνα Αµαρίου που µε τεχνοτροπικά κριτήρια χρονολογείται στα 1380.  

 Πιο συντηρητική αναδείχθηκε η τέχνη του άλλου ζωγράφου που επιφορτίστηκε µε την 

απεικόνιση του Ευαγγελισµού, του αγίου Στεφάνου και του έφιππου αγίου Γεωργίου του 

Θαλασσοπεράτη. Στο έργο του συνδυάζονται οι νέες αισθητικές αντιλήψεις της παλαιολόγειας 

ζωγραφικής µε τις παραδοσιακές τεχνικές µεθόδους και τη γραµµική σχεδίαση για την απόδοση 

των λεπτοµερειών. Αν και το έργο του ζωγράφου αυτού είναι σύγχρονο µε τις υπόλοιπες 

παραστάσεις του ναού, η τάση για παραµονή στην παράδοση µπορεί να δικαιολογηθεί από τη 

µεγάλη, ενδεχοµένως, ηλικία του καλλιτέχνη αλλά και από τη χρήση εικονογραφικών προτύπων 

που συνδέονται µε την τέχνη του 13ου αιώνα, όπως διαπιστώσαµε στην έφιππη µορφή του αγίου 

Γεωργίου του Θαλασσοπεράτη. 

 Διαπιστώθηκε ακόµη ότι η διακόσµηση του Αγίου Γεωργίου παρουσιάζει τεχνοτροπικούς 

δεσµούς µε µνηµεία της κρητικής υπαίθρου που εντάσσονται στη λεγόµενη “ρεαλιστική 

τεχνοτροπία”, η οποία απαντά στη ζωγραφική της Κρήτης ήδη από το πρώτο µισό του 14ου αιώνα. 

Η επισήµανση αυτή επιβεβαιώθηκε από τα χρονολογηµένα µε κτητορική επιγραφή µνηµεία που 

σώζονται στο νησί, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα να αποτελούν οι τοιχογραφίες του ναού του 

Αγίου Ονουφρίου στη Γέννα Αµαρίου (Καρδαµιανά) του 1329- 1330. Διαπιστώθηκε, ακόµη, ότι 

µεγάλες τεχνοτροπικές και εικονογραφικές οµοιότητες παρουσιάζει ο διάκοσµος στους 
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Αποστόλους µε εκείνον στην εκκλησία του Χριστού στις Ποταµιές Πεδιάδος, στοιχείο που 

αναδεικνύει τη δραστηριότητα του ίδιου καλλιτεχνικού εργαστηρίου στους δύο πλησιόχωρους 

ναούς και κυρίως του ίδιου ζωγράφου που στο ναό του Αγίου Γεωργίου πραγµατεύτηκε τις 

σκηνικές παραστάσεις και µέρος των µεµονωµένων µορφών. Ο ναός στους Αποστόλους 

παρουσιάζει, επίσης, τεχνοτροπικούς και εικονογραφικούς συσχετισµούς µε το ναό του Αγίου 

Ανδρέα παρεκκλήσιο της µονής Οδηγήτριας (ά µισό του 14ου αιώνα) καθώς και µε τη µονή της 

Κεράς Καρδιώτισσας και κυρίως το δεύτερο ζωγραφικό στρώµα του ναού, µε τη µονή της 

Παναγίας Γκουβερνιώτισσας, µε την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στο Γαρύπα Μυλοποτάµου και το 

ναό του Αγίου Αντωνίου στο Αβδού Πεδιάδος 

 Τέλος, οι δεσµοί µε τους ναούς αυτούς επέτρεψαν τη χρονολόγηση της διακόσµησης του 

Αγίου Γεωργίου στο τρίτο τέταρτο του αιώνα και πιθανώς γύρω στο 1360 και και πριν από το 1380 

όπου χρονολογούνται οι τοιχογραφίες της Παναγίας στο Μέρωνα Αµαρίου, µε τις οποίες 

διαπιστώνεται πλέον η διείσδυση της ιδεαλιστικής τέχνης και στο νησί της Κρήτης.  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 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

!
Πιν. Ι. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Δυτική εξωτερική όψη. 

Πιν. ΙΙ. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Ανατολική εξωτερική όψη. 

Πιν. ΙΙΙ. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Η Γέννηση. 

Πιν. ΙV. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Η Βάπτιση. 

Πιν. V. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Η Βαϊοφόρος, η Μεταµόρφωση. 

Πιν. VI. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος.Η Έγερση του Λαζάρου. 

Πιν. VII. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Ο Επιτάφιος Θρήνος. 

Πιν. VIII. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Ο Ενταφιασµός. 

Πιν. IX. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Οι Μυροφόρες στη Μνήµα. 

Πιν. X. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Πορευθέντες Μαθητεύσατε. 

Πιν. XI. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Η Πεντηκοστή. 

Πιν. XII. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Ο άγιος Γεώργιος ο θαλασσοπεράτης. 

Πιν. XIII. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Ο άγιος Γερόντιος. 

Πιν. XIV. . Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Εγχάρακτη επιγραφή. 

Πιν. XV. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Η Μεταµόρφωση, ο προφήτης Μωυσής. 

Πιν. XVI. Παναγία του Σκλαβεροχωρίου. Η Μεταµόρφωση. 

Πιν. XVII. Χριστός στις Ποταµιές Πεδιάδος. Η Θεραπεία του υδρωπικού. 

Πιν. XVIII. Χριστός στις Ποταµιές Πεδιάδος. Χριστολογικός κύκλος. 

Πιν. XIX. Άγιος Νικόλαος στα Κυριακοσέλια Αποκορώνου. Ο Επιτάφιος Θρήνος. 

Πιν. XX. Άγιος Ανδρέας µονής Οδηγήτριας. Ανάληψη, Γέννηση,το Χαίρε των Μυροφόρων. 

Πιν. XXI Άγιος Ιωάννης στο Γαρύπα Μυλοποτάµου. Η Γέννηση. 

Πιν. XXII. Άγιος Ιωάννης Γαρύπα Μυλοποτάµου. Η Ανάληψη. 

Πιν. XXIII.Άγιος Γεώργιος στο Διαβαϊδέ Πεδιάδος. Ο έφιππος άγιος Γεώργιος και ο έφιππος άγιος 

Δηµήτριος, ο άγιος Γερόντιος; 

Πιν. XXIV. Αγία Μαρίνα στη Χαλέπα. Η Πεντηκοστή. 

Πιν. XXV. Xριστός στους Κασάνους. Η Ανάληψη.  

Πιν. XXVI. Άγιος Γεώργιος στις Μάλλες Ιεραπέτρας. Η αγία Πολυχρονία. 

Πιν. ΧΧVII. Παναγία στην Κριτσά Μεραµπέλου. Άγιος ιεράρχης. 

Πιν. XXVIΙΙ. Παναγία στο Μέρωνα Αµαρίου. Προφήτης Νώε. 

Πιν. XXIΧ. Παναγία στο Μέρωνα Αµαρίου.Ο Νιπτήρας. 

Πιν. XXΧ. Παναγία στο Μέρωνα Αµαρίου. Η Σταύρωση. 
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  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

!
Εικ. 1. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Εξωτερική όψη. 

Εικ. 2. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Εξωτερική όψη. 

Εικ. 3. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Εσωτερική όψη. 

Εικ. 4. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Η Κοινωνία των Αποστόλων. 

Εικ. 5. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Η Φιλοξενία του Αβραάµ. 

Εικ. 6. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Ο πρωτοµάρτυρας Στέφανος. 

Εικ. 7. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Ιεράρχες. 

 Εικ. 8, 9. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος.Ο Eυαγγελισµός. 

Εικ. 10. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Η Γέννηση. 

Εικ. 11. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Η Υπαπαντή. 

Εικ. 12. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Η Βάπτιση.  

Εικ. 13. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Η Μεταµόρφωση, λεπτοµέρεια. 

Εικ. 14. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Η Έγερση του Λαζάρου. 

Εικ. 15. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Η Βαϊοφόρος. 

Εικ. 16. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Η Σταύρωση. 

Εικ. 17. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Η Αποκαθήλωση. 

Εικ. 18. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Ο Επιτάφιος Θρήνος. 

Εικ. 19. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Ο Ενταφιασµός. 

Εικ. 20. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Η Εις Άδου Κάθοδος. 

Εικ. 21. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Οι Μυροφόρες στο Μνήµα. 

Εικ. 22. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Η Ψηλάφηση. 

Εικ. 23. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Πορευθέντες Μαθητεύσατε 

Εικ. 24. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Η Ανάληψη. 

Εικ. 25. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Η Πεντηκοστή. 

Εικ. 26. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Το µαρτύριο του τροχού. 

Εικ. 27. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Ο άγιος Γεώργιος ο θαλασσοπεράτης. 

Εικ. 28. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Η αγία Πολυχρονία. Ο άγιος Γερόντιος. Η 

αγία Άννα θηλάζουσα την Θεοτόκο. 

Εικ. 29. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Ο άγιος Αντώνιος. 

Εικ. 30. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Ο άγιος Πέτρος της Βερόνας. 
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Εικ. 31. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Ο άγιος Πέτρος της Βερόνας. Αδιάγνωστη 

αγία. Ο άγιος Κωσταντίνος και η αγία Ελένη. Ο άγιος Παντελεήµονας. 

Εικ. 32. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Ο προφήτης Μωυσής. 

Εικ. 33. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Ο προφήτης Ααρών. 

Εικ. 34. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Εσωρράχιο δυτικού τόξου µε µετάλλια 

προφητών. 

Εικ. 35. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Εσωρράχιο δυτικού τόξου µε µετάλλια 

προφητών. 

Εικ. 36. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Αδιάγνωστός προφήτης. 

Εικ. 37. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Aδιάγνωστος προφήτης.  

Εικ. 38. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Ο προφήτης Ζαχαρίας. 

Εικ. 39. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Αδιάγνωστος προφήτης. 

Εικ. 40. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Ο προφήτης Μιχαίας. 

Εικ. 41. Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Αδιάγνωστος προφήτης 

Εικ. 42. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Αδιάγνωστος προφήτης 

Εικ. 43. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Αδιάγνωστος προφήτης. 

Εικ. 44. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Ο προφήτης Μαλαχίας. 

Εικ. 45. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Ο προφήτης Δαβίδ. 

Εικ. 46. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Διακοσµητικό µοτίβο. 

Εικ. 47. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Γέννηση, λεπτοµέρεια. 

Εικ. 48. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Η Βάπτιση, λεπτοµέρεια. 

Εικ. 49. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Η Μεταµόρφωση, λεπτοµέρεια. 

Εικ. 50. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Η Σταύρωση, λεπτοµέρεια. 

Εικ. 51. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Ο Ενταφιασµός, λεπτοµέρεια 

Εικ. 52. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Ο Ενταφιασµός, λεπτοµέρεια. 

Εικ. 53. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Ο άγιος Γεώργιος ο θαλασσοπεράτης. 

Εικ. 54. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Η Πεντηκοστή, λεπτοµέρεια. 

Εικ. 55. Μονή Κεράς Καρδιώτισσα Πεδιάδος. Η Ανάληψη, ιεράρχες, σκηνές βίου της Θεοτόκου. 

Εικ. 56. Μονή Κεράς Καρδιώτισσα Πεδιάδος. Η Γέννηση. 

Εικ. 57. Μονή Κεράς Καρδιώτισσα Πεδιάδος. Η Έγερση του Λαζάρου. 

Εικ. 58.Παναγία Γκουβερνιώτισσα. Η Κοινωνία των Αποστόλων. 

Εικ. 59. Χριστός στις Ποταµιές Πεδιάδος. Βαϊοφόρος, Μεταµόρφωση, Μυστικός Δείπνος. 

Εικ. 60. Χριστός στις Ποταµιές Πεδιάδος. Η Αποκαθήλωση. 
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Εικ. 61. Χριστός στις Ποταµιές Πεδιάδος. Μυστικός Δείπνος. 

Εικ. 62. Χριστός στις Ποταµιές Πεδιάδος. Προσευχή στη Γεσθηµανή. 

Εικ. 63. Χριστός στις Ποταµιές Πεδιάδος. Προδοσία. Χριστός προ των Αρχιερέων. 

Εικ. 64. Χριστός στις Ποταµιές Πεδιάδος. Σκηνές θαυµάτων. 

Εικ. 65. Χριστός στις Ποταµιές Πεδιάδος. Ο άγιος Πεντελεήµονας, ο άγιος Ερµόλαος, οι άγιοι 

Κωσταντίνος και Ελένη, αδιάγνωστη αγία. 

!
 Οι ασπρόµαυρες φωτογραφίες της µελέτης είναι του Ηρακλειώτη φωτογράφου Γιώργου 

Ξυλούρη και ανήκαν στο φωτογραφικό αρχείο του Μανόλη Μπορµπουδάκη, καθώς και οι 

έγχρωµες φωτογραφίες ΙV, XII, XV, XVI και XIX. Οι υπόλοιπες έγχρωµες φωτογραφίες είναι της 

υπογράφουσας. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!
!!!!!

Πιν. Ι. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους 

Πεδιάδος. Εξωτερική όψη του ναού, 

δυτικός τοίχος.

Πιν. ΙΙ. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους 

Πεδιάδος. Εξωτερική όψη του ναού, ανατολικός 

τοίχος.



!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

Πιν. ΙV. Άγιος Γεώργιος στους 

Αποστόλους Πεδιάδος. Η Βάπτιση.

Πιν. III. Άγιος Γεώργιος στους 

Αποστόλους Πεδιάδος. Η Γέννηση.



Πιν. VI. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος.Η Έγερση του Λαζάρου.

Πιν. V. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Η Βαϊοφόρος, η 

Μεταµόρφωση.



!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!
!!
!

Πιν. VIII. Άγιος Γεώργιος στους 

Α π ο σ τ ό λ ο υ ς Π ε δ ι ά δ ο ς . Ο 

Ενταφιασµός.

Πιν. VII. Άγιος Γεώργιος στους 

Αποστόλους Πεδιάδος. Ο Επιτάφιος 

Θρήνος.



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

Πιν. X. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους 

Πεδιάδος. Πορευθέντες Μαθητεύσατε.

Πιν . IX. Άγιος Γεώργιος στους 

Αποστόλους Πεδιάδος. Οι Μυροφόρες 

στη Μνήµα.



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

Πιν. XII. Άγιος Γεώργιος στους 

Αποστόλους Πεδιάδος. Άγιος 

Γεώργιος ο θαλασσοπεράτης.

Πιν. XΙ. Άγιος Γεώργιος στους 

Αποστόλους Πεδιάδος. Η Πεντηκοστή.



Πιν. XIV. . Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Εγχάρακτη επιγραφή.

Πιν. XIII. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Ο άγιος Γερόντιος.



!

Πιν. XVI. Παναγία στο Σκλαβεροχώρι 

Πεδιάδος. Η Μεταµόρφωση.

Πιν. XV. Άγιος Γεώργιος στους 

Α π ο σ τ ό λ ο υ ς Π ε δ ι ά δ ο ς . Η 

Μεταµόρφωση, ο προφήτης Μωυσής.



Πιν. XVII. Χριστός στις Ποταµιές 

Πεδιάδος. Η θεραπεία του υδρωπικού.

Πιν. XVIII. Χριστός στις Ποταµιές 

Πεδιάδος. Χριστολογικός κύκλος.



Πιν. XIX. Άγιος Νικόλαος στα Κυριακοσέλια Αποκορώνου. Ο Επιτάφιος Θρήνος.

Πιν. XX. Άγιος Ανδρέας µονής Οδηγήτριας. Ανάληψη, Γέννηση,το Χαίρε των Μυροφόρων.



Πιν. XXII. Άγιος Ιωάννης Γαρύπα Μυλοποτάµου. Η Ανάληψη.

Πιν. XXI Άγιος Ιωάννης στο Γαρύπα Μυλοποτάµου. Η Γέννηση.



Πιν. XXIV. Αγία Μαρίνα στη Χαλέπα. Η Πεντηκοστή.

Πιν. XXIII. Άγιος Γεώργιος στο Διαβαϊδέ Πεδιάδος. Οι έφιπποι άγιος Γεώργιος και άγιος 

Δηµήτριος, ο άγιος Γερόντιος;



Πιν. XXV. Xριστός στους Κασάνους. Η 
Ανάληψη. 

Πιν. XXVI. Άγιος Γεώργιος στις Μάλλες Ιεραπέτρας. 
Η αγία Πολυχρονία.

Πιν. ΧΧVII. Παναγία στην Κριτσά Μεραµπέλου. Άγιος ιεράρχης.



Πιν. XXΧ. Παναγία στο Μέρωνα Αµαρίου. Η Σταύρωση.

Πιν. XXIΧ. Παναγία στο Μέρωνα 

Αµαρίου. Ο Νιπτήρας.

Πιν. XXVIΙΙ. Παναγία στο Μέρωνα 

Αµαρίου. Προφήτης Νώε.



Εικ. 1. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Εξωτερική όψη.

Εικ. 2. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Εξωτερική όψη.



!!!!!!!!!!!

Εικ. 3. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Εσωτερική όψη.



Εικ. 5. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Η Φιλοξενία του Αβραάµ.

Εικ. 4. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Η Κοινωνία των Αποστόλων.



Εικ. 6. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Ο πρωτοµάρτυρας Στέφανος.

Εικ. 7. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος.  Ιεράρχες.



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Εικ. 8, 9. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος.Ο Eυαγγελισµός.



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Εικ . 10. Άγιος Γεώργιος στους 

Αποστόλους Πεδιάδος. Η Γέννηση.

Εικ. 11. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους 

Πεδιάδος. Η Υπαπαντή.



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Εικ . 12 . Άγιος Γεώργ ιος στους 

Αποστόλους Πεδιάδος. Η Βάπτιση. 

Εικ. 13. Άγιος Γεώργιος στους 

Αποστόλους Πεδιάδος. Η 

Μεταµόρφωση.



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Εικ. 14. Άγιος Γεώργιος στους 

Αποστόλους Πεδιάδος. Η Έγερση του 

Λαζάρου.

Εικ . 15. Άγιος Γεώργιος στους 

Αποστόλους Πεδιάδος. Η Βαϊοφόρος.



Εικ. 16. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Η Σταύρωση.

Εικ. 17. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Η Αποκαθήλωση.



!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ε ικ . 1 8 . Άγ ιο ς Γεώργ ι ο ς στους 

Αποστόλους Πεδιάδος. Ο Επιτάφιος 

Θρήνος.

Εικ. 19. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους 

Πεδιάδος. Ο Ενταφιασµός.



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Εικ . 2 0 . Άγ ιο ς Γεώργ ιο ς στους 

Αποστόλους Πεδιάδος. Η Εις Άδου 

Κάθοδος.

Εικ. 21. Άγιος Γεώργιος στους 

Αποστόλους Πεδιάδος. 

Οι Μυροφόρες στο Μνήµα.



!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Εικ . 22. Άγιος Γεώργιος στους 

Αποστόλους Πεδιάδος. Η Ψηλάφηση 

του Θωµά.

Εικ . 23. Άγιος Γεώργιος στους 

Αποστόλους Πεδιάδος. Πορευθέντες 

Μαθητεύσατε.



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Εικ. 24. Άγιος Γεώργιος στους 

Αποστόλους Πεδιάδος. Η Ανάληψη.

Εικ . 25 . Άγιος Γεώργ ιος στους 

Αποστόλους Πεδιάδος. Η Πεντηκοστή.



Εικ. 26. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Το µαρτύριο του τροχού.

Εικ. 27. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Ο άγιος Γεώργιος ο 

θαλασσοπεράτης.



!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Εικ . 28 . Άγιος Γεώργιος στους 

Αποστόλους Πεδ ιάδο ς . Η αγ ία 

Πολυχρονία. Ο άγιος Γερόντιος. Η αγία 

Άννα θηλάζουσα την Θεοτόκο.

Ε ικ . 2 9 . Άγ ι ο ς Γεώργ ι ο ς στου ς 

Αποστόλους Πεδιάδος. Ο άγιος Αντώνιος.



Εικ. 30. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Ο άγιος Πέτρος της Βερόνας.

Εικ. 31. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Ο άγιος Πέτρος της Βερόνας. 

Αδιάγνωστη αγία. Ο άγιος Κωσταντίνος και η αγία Ελένη. Ο άγιος Παντελεήµονας.



!!!!!

!!!!!!!!!!

Εικ. 32.Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους 

Πεδιάδος. Ο προφήτης Μωυσής. Εικ . 33. Άγιος Γεώργιος στους 

Αποστόλους Πεδιάδος. Ο προφήτης 

Ααρών.



!!!!!

!!!!!!!!!!!!!

Εικ. 34. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους 

Πεδιάδος. 

Εσωρράχιο δυτικού τόξου µε µετάλλια 

προφητών.

Εικ. 35. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους 

Πεδιάδος. Εσωρράχιο δυτικού τόξου µε µετάλλια 

προφητών.



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Εικ. 36. Άγιος Γεώργιος στους 

Αποστόλους Πεδιάδος. Αδιάγνωστός 

προφήτης.

Εικ. 37. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους 

Πεδιάδος. Aδιάγνωστος προφήτης. 



Εικ. 39. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Αδιάγνωστος προφήτης.

Εικ. 38. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Ο προφήτης Ζαχαρίας.



Εικ. 41. Γεώργιος στους Αποστόλους 

Πεδιάδος. Ο προφήτης Ναούµ.

Εικ . 42 . Άγιος Γεώργ ιος στους 

Αποστόλους Πεδιάδος. Αδιάγνωστος 

προφήτης.

Εικ. 40. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Ο προφήτης Μιχαίας.



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Εικ . 44 . Άγιος Γεώργ ιος στους 

Αποστόλους Πεδιάδος. Ο προφήτης 

Μαλαχίας.

Εικ . 43 . Άγιος Γεώργ ιος στους 

Αποστόλους Πεδιάδος. Ο προφήτης 

Αγγαίος;



Εικ. 45. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Ο προφήτης Δαβίδ.

Εικ. 46. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Διακοσµητικό µοτίβο.



Εικ. 47. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Γέννηση, λεπτοµέρεια.

Εικ. 48. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Η Βάπτιση, λεπτοµέρεια.



!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!

Εικ. 49. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους 

Πεδιάδος. Η Μεταµόρφωση, λεπτοµέρεια.
Εικ. 50. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους 

Πεδιάδος. Η Σταύρωση, λεπτοµέρεια. 



Εικ. 52. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Ο Ενταφιασµός, λεπτοµέρεια.

Εικ. 51. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Ο Ενταφιασµός, λεπτοµέρεια



Εικ. 53. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Ο άγιος Γεώργιος ο θαλασσοπεράτης.

Εικ. 54. Άγιος Γεώργιος στους Αποστόλους Πεδιάδος. Η Πεντηκοστή, λεπτοµέρεια.



!!

Εικ. 55. Μονή Κεράς Καρδιώτισσα Πεδιάδος. Η Ανάληψη, ιεράρχες, σκηνές βίου της 

Εικ. 56. Μονή Κεράς Καρδιώτισσα Πεδιάδος. Η Γέννηση.



Εικ. 57. Μονή Κεράς Καρδιώτισσας Πεδιάδος. Η Έγερση του Λαζάρου.

Εικ. 58.Παναγία Γκουβερνιώτισσα. Η Κοινωνία των Αποστόλων.



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Εικ. 59. Χριστός στις Ποταµιές 

Πεδιάδος. Βαϊοφόρος, 

Μεταµόρφωση, Μυστικός Δείπνος.

Εικ. 60. Χριστός στις Ποταµιές Πεδιάδος. Η 

Αποκαθήλωση.



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Εικ. 61. Χριστός στις Ποταµιές Πεδιάδος. 

Μυστικός Δείπνος.

Εικ. 62. Χριστός στις Ποταµιές 

Πεδιάδος. Προσευχή στη Γεσθηµανή.



Εικ. 63. Χριστός στις Ποταµιές Πεδιάδος. Προδοσία. Χριστός προ των Αρχιερέων και του 

Εικ. 64. Χριστός στις Ποταµιές Πεδιάδος. Σκηνές θαυµάτων.



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Εικ. 65. Χριστός στις Ποταµιές Πεδιάδος. Ο άγιος Πεντελεήµονας, ο άγιος 

Ερµόλαος, οι άγιοι Κωσταντίνος και Ελένη, αδιάγνωστη αγία.



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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