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Εισαγωγικό σημείω μα

Η παρούσα εργασία φέρει τίτλο «Η εντοίχια ζωγραφική του 17°” 
αιώνα στους ναούς του νομού της Αρτας».
Είναι καρπός μακροχρόνιας έρευνας, που μου δόθηκε η ευκαιρία και η 
δυνατότητα να πραγματοποιήσω λόγω της υπηρεσιακής θητείας μου στην 
8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, στην οποία υπάγεται 
αρχαιολογικά ο νομός της Αρτας, αλλά και λόγω της καταγωγής μου από 
το συγκεκριμένο νομό.

Οι δυσχέρειες που αντιμετώπισα στην προσέγγιση και εξέταση των 
μνημείων -  ιδιαίτερα των απομακρυσμένων περιοχών -  ήταν αρκετές. 
Συχνά, οι προσπάθειές μου να  αποκτήσω πρόσβαση σ' αυτά, 
προσέκρουσαν στη δυσπιστία και την απροθυμία των ντόπιων κατοίκων. 
Επίσης, στα μνημεία που έπρεπε να  συμπεριληφθούν στην εργασία μου 
δεν έχει γίνει συντήρηση των τοιχογραφιών, με εξαίρεση κάποια  
δείγματα, με αποτέλεσμα οι παραστάσεις ν α  είναι δυσδιάκριτες. Έτσι, η 
μελέτη τους ήταν προβληματική, λόγω της επικάλυψής τους με αιθάλη, 
άλατα και ασβέστη.

Σκοπός της εργασίας μου είναι να  κάνω μια συλλογική παρουσίαση της 
ζωγραφικής του 17ου αιώνα στο νομό της Άρτας και της συμβολής της 
στην εξέλιξη της τοιχογραφίας στο χώ ρο της βορειοδυτικής Ελλάδας 
αυτή την εποχή. Επιχειρώ την προσέγγιση του διακόσμου εννέα  
συνολικά ναών. Τα εικονογραφικά προγράμματα είναι σχεδόν  
πανομοιότυπα, γεγονός που δεικνύει τη διακίνηση και χρήση κοινών 
ανθιβόλων τις περισσότερες φορές μεταξύ των ζωγράφων. Για να  
αποφευχθούν η μονοτονία και οι άσκοπες επαναλήψεις στην περιγραφή  
των συνθέσεων του κάθε μνημείου, προσπαθώ ν α  κάνω μια πρωτότυπη  
παρουσίαση στο καθένα, εντοπίζοντας και υπογραμμίζοντας τις 
ιδιαιτερότητές του. Αναλυτικότερη είναι η αναφορά μου σε δυο μνημεία : 
στο ναό της Μ εταμόρφωσης και στο ναό  του Α γίου Βασιλείου Άρτας. 
Κι αυτό, γιατί οι δυο ναοί βρίσκονται στο κέντρο της πόλης, σε μικρή 
απόσταση μεταξύ τους, διασώζουν ένα  βασικό εικονογραφικά  
πρόγραμμα και είναι αντιπροσωπευτικοί δυο καλλιτεχνικών τάσεων: ο 
πρώτος, αυτής που βασίζεται σε παραδοσιακά πρότυπα και εκφράζεται 
από έναν καλλιτέχνη με συντηρητική παιδεία και ο δεύτερος μιας 
άλλης, πιο προοδευτικής, με επείσακτα δυτικά στοιχεία. Οι υπόλοιποι 
ναοί ακολουθούν κάποιο από τα δυο ρεύματα ή τα συνδυάζουν, συχνά  
με έντονες λαϊκές αποκλίσεις. Συνοπτική είναι η παρουσίαση της 
Μονής Σέλτσου. Π εριορίζομαι στο σχολιασμό ορισμένω ν  
δημοσιευμένων τοιχογραφιών, αφ' ενός γιατί είναι ευκρινείς, 
αντιπροσωπευτικές του ζωγραφικού διακόσμου και πρωτότυπες για τους 
ναούς της περιοχής της Άρτας, αφ' ετέρου γιατί το μνημείο φέρεται ως
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δεσμευμένο για μελέτη, κάτι που άλλωστε απαιτείται, ώστε να  αναλυθεί 
λεπτομερώ ς και με επάρκεια.

Μ έχρι σήμερα, η έρευνα για τα μνημεία του 1701> αιώνα στην Άρτα 
είνα ι πενιχρή. Η βιβλιογραφία τους είναι περιορισμένη και αναφέρεται 
κυρίως σε επεμβάσεις αναστηλωτικού και στερεωτικού χαρακτήρα, ενώ  
οι πληροφορίες που αντλούνται αφορούν ελάχιστα στην αρχιτεκτονική 
και στο ζωγραφικό διάκοσμο των ναών. Αυτό το κενό έρχεται να  
καλύψ ει η παρούσα μελέτη, με τη διεξοδική ανάλυση των 
εικονογραφικώ ν προγραμμάτων τους , τις συγκρίσεις με παλαιότερα και 
σ ύγχρ ονά  τους μνημεία και την αναφορά της συμβολής τους στην 
καλλιτεχνική δραστηριότητα του βορειοδυτικού ελλαδικού χώρου.

Ό σ ο ν  αφορά στη δομή της εργασίας, αυτή διαρθρώνεται σε οκτώ 
κεφάλαια.

Στο πρώτο γίνεται αναφορά στο ιστορικό πλαίσιο της επ οχή ς, το οποίο  
είνα ι ενδεικτικό για τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες 
που επικρατούσαν και που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση 
της σκέψης και της έκφρασης των τεχνιτών και των καλλιτεχνών.

Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει τον εκτενή περιγραφικό κατάλογο 
του διακόσμου των μνημείω ν και ταυτόχρονα αναφορές στα 
εικονογραφ ικά τους πρότυπα, καθώς και συγκρίσεις με παραστάσεις 
παλαιότερω ν ή σύγχρονω ν ναώ ν του ελλαδικού και βαλκανικού χώρου.

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται συνοπτική αναφορά στην εικονογραφία των 
παραστάσεω ν των εξεταζόμενω ν μνημείω ν και στη σχέση που αυτή 
πα ρουσιάζει με την υπάρχουσα στους ναούς του 17ου αιώνα στην 
ευρύτερη Β Δ  ελλαδική περιοχή.

Α κ ολουθεί το τέταρτο κεφάλαιο με παρατηρήσεις που αφορούν στην 
τεχνοτροπία  των ζωγράφων που ιστόρησαν τους ναούς.

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να  προσδιοριστεί ο 
χαρακτήρας του ζωγραφικού διακόσμου των ναώ ν του νομού της Άρτας 
που εξετάζουμε.

Στο έκτο κεφάλαιο επιχειρείται η χρονολόγηση των τοιχογραφιών των 
μνημείω ν , άλλοτε βάσει των στοιχείων που αντλούνται από τα 
π ρ οη γούμ ενα  κεφάλαια σχετικά με τα πρότυπα, τα σύγχρονα  
εικονογραφ ικά  παράλληλα και τα τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά και 
άλλοτε βάσει των κτητορικών επιγραφών τους.

Στο έβδομ ο  κεφάλαιο αιτιολογείται η έντονη καλλιτεχνική έξαρση που 
παρατηρείται στην περιοχή της Αρτας κατά τον 17° α ιώ να , γεγονός που 
έρχεται σε αντίθεση με την απραξία και την έλλειψη δημιουργικής 
παρουσίας στο χώ ρο τα προηγούμενα χρόνια.

Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική αναφορά στη σχέση  
των ναώ ν της Αρτας με τα μνημεία της ευρύτερης περιοχής και στη 
συμβολή  της καλλιτεχνικής παραγωγής του νομού στη μεταβυζαντινή 
ζωγραφική του βορειοδυτικού ελλαδικού χώρου τον 17° αιώνα.



Ot ζωγράφοι των μνημείων της Αρτας, μέσα από την απλοϊκή και συχνά  
λαϊκότροπη έκφρασή τους, κατάφεραν να  μιμηθούν με αρκετή επιτυχία 
τα αξιόλογα εικονογραφικά πρότυπα που προσέφερε ο βόρειος και 
δυτικός ελλαδικός χώρος, διατηρώντας στοιχεία τους και μεταφέροντάς 
τα σε μια νοτιότερη περιοχή, ενώ  συγχρόνως εισήγαγαν άλλα δυτικής 
προέλευσης, εμπλουτίζοντας και ανανεώνοντας τα θέματα που 
διαπραγματεύτηκαν. Έτσι, έκαναν έντονο το στίγμα της καλλιτεχνικής 
τους παρουσίας στη βορειοδυτική Ελλάδα, κληροδοτώντας ενδιαφέροντα  
ζωγραφικά σύνολα.

Ολοκληρώνοντας, θα ήταν μεγάλη παράλειψη να  μην εκφράσω τις 
θερμές ευχαριστίες μου στον επιβλέποντα καθηγητή της διατριβής κ. 
Αθανάσιο Παλιούρα, για την άοκνη καθοδήγηση και τις πολύτιμες 
συμβουλές του καθ' όλη τη διάρκεια της μελέτης μου. Επίσης, οφείλω να  
ευχαριστήσω την αναπληρώτρια καθηγήτρια κ. Αγγελική Σταυροπούλου  
για τις εποικοδομητικές συζητήσεις και την ουσιαστική συνεργασία της 
μαζί μου, τον καθηγητή κ. Ν ικονάνο για τις παρατηρήσεις και 
συμπληρώσεις του στα κείμενα της παρούσης εργασίας, την προϊσταμένη  
της 8ης Εφορείας Βυζαντινώ ν Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων κ. Φραγκίσκα  
Κεφαλλωνίτου για την παραχώρηση του υλικού και τον συνάδελφο  
αρχιτέκτονα κ. Δημοσθένη Κυριακίδη, που επιμελήθηκε τα σχέδια των 
μνημείων.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  A'

Ιστορικό πλαίσιο

Τον 15° αιώνα, τα Βαλκάνια βρίσκονταν σχεδόν στο σύνολό τους 
κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Η κοινωνική ισοπέδωση των 
κατακτημένων βαλκανικών λαών και η επιβράδυνση της εξέλιξής τους 
ήταν γεγονός.1 Οι βαλκανικές πόλεις, κατεστραμμένες από τις τουρκικές 
εισβολές, είχαν γίνει στην πλειονότητά τους αγροτικές2 και είχαν σχεδόν  
ολοκληρωτικά μεταβληθεί από εθνολογική άποψη. Κυρίαρχο γεγονός  
του αγροτικού καθεστώτος και του κοινωνικού συστήματος της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας κατά τον 15° και 16° αιώνα ήταν η οργάνωση  
των τιμαρίων σε ανεξάρτητες μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις.3 Όμως, 
η ανάπτυξη των πόλεων τον 16° αιώνα έκανε προσιτές στους κατοίκους 
κι άλλες ασχολίες, εκτός από την καλλιέργεια της γης και την 
κτηνοτροφία: έγιναν έμπειροι ή ανειδίκευτοι εργάτες, μεταφορείς 
εμπορευμάτων και έμποροι. Οι βοσκοί της Θ εσσαλίας, της Ηπείρου και 
της Μ ακεδονίας άρχισαν να  εμπορεύονται τα προϊόντα τους με την  
Ιταλία και την κεντρική Ευρώπη.4

Τον 17° αιώνα παρατηρήθηκε στην οθωμανική αυτοκρατορία αύξηση  
της μεγάλης ιδιοκτησίας σε βάρος των τιμαρίων, που είχε ως 
συνακόλουθο την εξασθένηση του κράτους στο οικονομικό και πολιτικό  
πεδίο. Τότε άρχισε η κατάρρευση της κεντρικής εξουσίας. Καθώς οι όροι 
διαβίωσης γίνονταν δυσκολότεροι και συγχρόνω ς χαλάρωνε ο έλεγχος  
της κεντρικής κυβέρνησης, η μετακίνηση των πληθυσμών ήταν πιο 
ελεύθερη από πριν. Ηπειρώτες και Θ εσσαλοί μετανάστευσαν στη 
Μακεδονία, την Κοζάνη και τα περίχωρά της για να  βρουν καλύτερους 
όρους ζωής, που τώρα διέφεραν από περιοχή σε περιοχή.5 Η ζωηρή 
ενασχόληση με το εμπόριο τους έδωσε τη δυνατότητα να  ξεφύγουν από

1 Μ. Νυσταζοπούλου - Πελεκίδου, Οι Βαλκανικοί λαοί, σ. 31-48.
2 Εξαίρεση αποτελούσε η πρωτεύουσα Κωνσταντινούπολη και οι δυο άλλες μεγάλες 
πόλεις, η Ανδριανούπολη και η Θεσσαλονίκη. (N.Todorov, Όψεις της μετάβασης 
από το φεουδαλισμό στον καπιταλισμό στα βαλκανικά εδάφη της οθωμανικής 
αυτοκρατορίας, άρθρο στο βιβλίο του Σπ. Ασδραχά, Η Οικονομική Δομή των 
Βαλκανικών Χωρών (15ος 19ρς αιώνας), «Μέλισσα», Αθήνα 1979, σ.266).
3 O.L.Barkan, Οι μορφές οργάνωσης της αγροτικής εργασίας στην οθωμανική 
αυτοκρατορία τον ΙΕ' και τον ΙΣΤ' αιώνα, άρθρο στο ανωτέρω βιβλίο του Ασδραχά, 
σ.83.
4 T.Stoianovich, Ο κατακτητής ορθόδοξος Βαλκάνιος έμπορος, άρθρο στο ανωτέρω 
βιβλίο του Ασδραχά, σ.310.
5 Ε.Αντωνιάδη -  Μπιμπίκου, Ερημωμένα χωριά στην Ελλάδα: ένας προσωρινός 
απολογισμός, άρθρο στο ανωτέρω βιβλίο του Ασδραχά, σ.217.
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τα όρια της επικράτειάς τους και να  εγκατασταθούν ακόμη και στο
βαλκανικό και ευρωπαϊκό χώ ρο.6 7 Οι Ηπειρώτες μετανάστες έστελναν
με πλοία  τα ξένα προϊόντα στα Γιάννινα, στην Άρτα, στην Πρέβεζα και<■»
την Πάργα, απ’ όπου έπειτα προωθούνταν στην ενδοχώρα.

Α υτές οι συνθήκες συνετέλεσαν ώστε η Άρτα να εξελιχθεί κατά τον 
17° αιώνα σε αστικό κέντρο της Ν ότιας Ηπείρου με μεγάλη διοικητική, 
στρατιωτική και εμπορική σημασία. Κι αυτό ίσως ήταν αναμενόμενο, 
γιατί η Άρτα ήταν μια πόλη με συνεχή και λαμπρή παρουσία από τον 
13° αιώνα, όταν το 1204 ο Μ ιχαήλ Β ' Δούκας την επέλεξε για  
πρω τεύουσα του «Δεσποτάτου» της Η πείρου.8 Τότε χτίστηκε η Μ ονή  
Κάτω Παναγιάς, ο ναός του Α γίου Βασιλείου, η Μ ονή της 
Π αρηγορήτισσας και ανακαινίστηκε από την Αγία Θεοδώρα ο 
παλαιότερος ναός του Αγίου Γεω ργίου.9

Ό μω ς, την πορεία της ανά τους αιώνες επίσκιασαν διάφορα  
δυσάρεστα γεγονότα, όπως ο θανατηφόρος λοιμός που έπληξε την πόλη 
το 13 7 4 10 και δυο πυρκαγιές, η μια το 131311 και η δεύτερη στα μέσα του

6 Ιδιαίτερα μετά τη συνθήκη του Πασσάροβιτς (1718) οι Μακεδόνες, Θεσσαλοί και 
Ηπειρώτες αγωγιάτες άρχισαν να μεταφέρουν τα εμπορεύματά τους στην Αυστρία, 
στην Ουγγαρία και στη Ρωσία. (T.Stoianovich, Ο καταχτητής ορθόδοξος Βαλκάνιος 
έμπορος, άρθρο στο βιβλίο του Ασδραγά, Η  Οικονομική Δομή των Βαλκανικών 
Χωρών (15ος -  1 αιώνας), σ.310).
7 Βακαλόπουλος Ιστορία του Βόρειου Ελληνισμού, Ήπειρος, σ.404-5.

Η βυζαντινή πόλη της Άρτας ήταν χτισμένη στη θέση της αρχαίας Αμβρακίας. Η 
αρχαία πόλη καταστράφηκε από τους Ρωμαίους το 189 π.Χ. Από τότε μέχρι τον 11° 
αιώνα δεν υπάρχει αναφορά της πόλης στις ιστορικές πηγές. Πρώτη μνεία γίνεται το 
1082 και συμπίπτει με την εισβολή των Νορμανδών στις δυτικές περιοχές της 
βυζαντινής αυτοκρατορίας. (Soustal Ρ. -  Koder J. Nikopolis und Kephallenia, λήμμα 
Arta, 113-115). Τον 12° αιώνα η Άρτα αναφέρεται ως «επίσκεψις», που ανήκε στο 
θέμα της Νικόπολης. (Ζακυνθηνός Δ., Περί της διοικητικής διαιρέσεως εν τω 
βυζαντινώ κράτες ΕΕΒΣ  21 (1951), σ. 194-5). Τον 15° αιώνα, στο χρονικό των 
μοναχών Κομνηνού και Πρόκλου η Αρτα ονομαζόταν και Ακαρνανία, όνομα το 
οποίο κατά τον βιογράφο της οσίας Θεοδώρας Ιώβ το διατήρησε ως τον 17° αιώνα 
(Μουστοξύδης, Βίος της οσίας Θεοδώρας υπό Ιώβ, Ελληνομνήμων 1843, σ.41 και 
Αραβαντινός, Χρονογραφία της Ηπείρου, Β', σ.20-23 ).

Η Θεοδώρα, σύζυγος του Μιχαήλ Β' και κόρη του σεβαστοκράτορα Ι.Πετραλίφα, 
αναφέρεται από την παράδοση ως ιδρύτρια ναών ακόμη και στην περιοχή των 
Αγράφων, όπου έζησε για το διάστημα κατά το οποίο εκδιώχθηκε από το σύζυγό της 
(W. Miller, Ιστορία της Φραγκοκρατίας στην Ελλάδα, σ.144).
Για τα μνημεία της Άρτας βλέπε, Ορλάνδος, Τα βυζαντινά μνημεία της Αρτας, ΑΒΜΕ 
Β'(1936). Του ιδίου, Η Παρηγορήτισσα της Άρτας, εν Αθήναις 1963. Επίσης, 
Τσουρής, Ο κεραμοπλαστικός διάκοσμος των υστεροβυζαντινών μνημείων της ΒΔ 
Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 1987. Για την εποχή του «Δεσποτάτου», βλέπε επίσης 
Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου για το Δεσποτάτο της Ηπείρου, Άρτα 1992.

Γίνεται αναφορά στο Χρονικό των Ιωαννίνων (Α. Βρανούσης, Το Χρονικό των 
Ιωαννίνων, Επετηρίς Μεσαιωνικού Αρχείου Ακαδημίας Αθηνών 12 (1962), σ.85). 
^Soustal - Koder, Nikopolis und Kephallenia, λήμμα Arta, σ.113.



14ου αιώνα, που την ισοπέδωσε σχεδόν ολοσχερώ ς.12 Οι περιπέτειές της 
δε σταμάτησαν, αφού γύρω στα 1374 την κατέλαβαν οι Α λβανοί. Αυτοί 
την παρέδωσαν στον Κάρολο Α ' Τόκκο το 1416, ο οποίος προσπάθησε 
ανεπιτυχώς να ανασυγκροτήσει το «Δεσποτάτο». Ο διάδοχός του 
Κάρολος Β' Τόκκος περιόρισε τη δικαιοδοσία του στην περιοχή της 

Αρτας και της Πρέβεζας το 1430, όταν ο Σινάν πασάς κατέλαβε τα 
Ιωάννινα. Ο Κυριάκός εξ Αγκώνος μας πληροφορεί ότι το 1436 οι 
Τούρκοι έκαναν μια αποτυχημένη προσπάθεια να  καταλάβουν την 
Αρτα, 13 κάτι που κατάφερε να  κάνει ο Φαίκ πασάς το 1449. Τότε 
λεηλατήθηκε ο ναός της Παρηγορήτισσας: καταστράφηκε η
ορθομαρμάρωσή του και τμήματα του γλυπτού του διακόσμου, τα  οποία  
μεταφέρθηκαν στο Ιμαρέτ τζαμί.14

Ο 16^  αιώνας πέρασε γεμάτος εξεγέρσεις και συμμετοχή των κατοίκων 
της Αρτας σε επαναστατικά κινήματα, που όμως δεν είχαν ιδιαίτερα 
θετικά αποτελέσματα για τον αγώνα τους. Η περιοχή εξακολουθούσε να  
ανήκει στο σαντζάκι των Ιωαννίνων, ενώ ο ναχιγιές του Ραδοβιζίου -  
περιοχή κοντά στον Αχελώο, στην οποία βρίσκονταν η Μ ονή  
Γενεθλίου Θεοτόκου Μ εγαλόχαρης και η Μονή Σέλτσου -  υπαγόταν στο  
σαντζάκι των Τρικάλων.15

Με την ανατολή του 17ου αιώνα εκδηλώθηκαν νέες εξεγέρσεις. Το 
1603-6 οι Ιππότες της Μ άλτας ξεσήκωσαν τους Ηπειρώτες εναντίον των 
Τούρκων, αλλά απέτυχαν. Το 1611 ο Διονύσιος Β ' ο Φ ιλόσοφος, 

. μητροπολίτης Λαρίσης - Τρίκκης, οργάνω σε εξέγερση με κέντρο τα  
Ιωάννινα, η οποία όμως απέτυχε και κατέληξε σε άγριες σφ αγές των 
χριστιανών. Ως συνεργάτες του Διονύσου κατηγορήθηκαν ο 
Μητροπολίτης Ιωαννίνων,16 ο  Δυρραχίου Χαρίτων, ο Ν αυπάκτου και

Αυτή η πυρκαγιά μαρτορείται σε χρυσόβουλο του 1361(Αραβαντινός, 
Χρονογραφία της Ηπείρου, Β',σ.69-85).

Ι30  Κυριάκός από την Αγκώνα φιλοξενήθηκε στην Αρτα από τον Κάρολο Β ' Τόκκο. 
(Er. Zeibarth, «Κυριάκός ο εξ Αγκώνος εν Ηπείρω», Ηπειρωτικά Χρονικά 1 (1926), 
σ. 115 και Hammond, Epirus, Oxford 1967, σ.709).
14 Ξενόπουλος, Δοκίμων, σ. 147,177.
Ο Φαϊκ Πασάς μετέτρεψε τη Μονή Προδρόμου σε Ιμαρέτ τζαμί.

Ο ναχιγιές είναι μικρότερη διοικητική μονάδα από τον καζά. Βλέπε, Σδρόλια , 
Μονή Πέτρας, σ.6 , όπου και σχετική βιβλιογραφία.

16 Κατά τον Σεραφείμ Ξενόπουλο ήταν ο Ματθαίος Β' (Δοκίμων, σ.94).
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Άρτης Γαβριήλ Γ' και ο κλήρος της Θεσσαλίας.
Το 1683 ο Α γγέλης Σουμήλας από τα Γιάννενα, ο Π άνος Μ εϊντάνης από 

την Κ ατούνα και το μικρό Χ αρμόπουλο από τα Α γραφα κατέλαβαν την 
Ά ρτα, αλλά τους συνέλαβαν ο ι Β ενετοί.* 18 Έ να χρόνο αργότερα, όταν 
ξέσπασε ο βενετοτουρκικός πόλεμος, οι τρεις αρματολοί συμμάχησαν με 
τους Β ενετούς, που είχαν στόλαρχό τους τον Φραγκίσκο Μοροζίνι. 
Εξόντω σαν 600 Τούρκους πειρατές στην Α γία Μ αύρα, αποβιβάστηκαν 
στην Π ρέβεζα  και κυρίευσαν την Άρτα. Το 1685 η Ά ρτα ανήκε στην 
επαρχία της Α μφ ιλοχία ς.19 Στη διάρκεια αυτού του πολέμου (1684 -  
1696), η Ά ρτα λεηλατήθηκε πολλές φορές. Μ άλιστα, το 1696 ο Λιβέριος 
Γερακάρης, μπέης της Μ άνης, συνέπραξε με τους Βενετούς και επέδραμε 
κατά της Ά ρτας, προκαλώ ντας πλήθος καταστροφών.20 21

Ό λος ο 180ς αιώνας κύλησε με μάχες κλεφτών και αρματολών των 
Α γράφω ν, του Β άλτου, των Τζουμέρκων, του Ραδοβιζίου. Το 1758 
εμφανίστηκε στα ηπειρωτικά εδάφη ο Α λή Πασάς Τεπελενλής και το 
1796 πήρε με μίσθωση το βοεβοδαλίκι της Άρτας, που υπαγόταν στη 
βαλιδέ Σουλτάνα. Κ ατά τις επαναστάσεις του 1 8 2 1 ,1 8 5 4  και 1865 
η Ά ρτα έπαθε πολλές καταστροφές. Στις 24 Ιουνίου 1881 
απελευθερώ θηκε από τους Τούρκους και εντάχθηκε στο ελληνικό  
κράτος.

Κατά τη διάρκεια της μακραίωνης τουρκοκρατίας, η Ά ρτα ήκμασε 
τόσο οικονομικά όσο και πνευματικά. Παρόλες τις καταπιεστικές 
συνθήκες διαβίωσης, με τη μεσολάβηση των δεσποτών, που 
αναλάμβαναν το ρόλο του εθνάρχη, οι κάτοικοι της Άρτας κατόρθωσαν 
να  εξασφ αλίσουν πολλά  προνόμια από τους Τούρκους, τα οποία 
αξιοποίησαν για  τη μόρφω ση και την πνευματική ανάπτυξή τους. Τον 15°

17

Ο Διονύσιος Β ' επονομαζόταν από τους Τούρκους «Σκυλόσοφος».Βλέπε, 
Μέρτζιος, Η επανάστασις Διονυσίου του Φιλοσόφου, Ηπειρωτικά Χ ρονικά 13 (1938), 
σ.81 κε. Για την προσωπικότητα και το έργο του μητροπολίτη, βλέπε σχετικά X. 
Κρικώνης, Διονύσιος Β ' «ο φιλόσοφος», μητροπολίτης Λαρίσης -  Τρίκκης. 
Πρωτοπόρος αγωνιστής της Ελληνικής Παλιγγενεσίας στη Δυτική Θεσσαλία, 
Τρικαλινά 17 (1997), σ. 123 κε.

18 Γ. Τσούτσινος, Η μάχη της Άρτας, Ηπειρωτική Εστία, Κ '(1971), σ.807-851..

19 Η τοπαρχία της Αιτωλοακαρνανίας διοικούνταν από έναν πασά που είχε έδρα τη 
Ναύπακτο. (Αραβαντινός, Χ ρονογραφία  Ηπείρου, Α', σ.321).

20 Βλέπε σχετικά, Οικονόμου, Η  εν  Άρτη Εκκλησία, σ. 13 και Μέρτζιος, Η Αρτα εις τα 
αρχεία της Βενετίας, Σκουφάς, τχ.3, σ.3-8.
Για το βενετοτουρκικό πόλεμο, βλέπε επίσης Α.Αρχοντίδης, Η  Βενετοκρατία στην 
δυτική Ελλάδα (16X4-1699). Συμβολή στην ιστορία της περιοχής του Αμβρακικού 
κόλπου και της Αιτωλοακαρνανίας, Θεσσαλονίκη 1983.
21 Αραβαντινός, Ιστορία τον Α λή  Πασά , εν Αθήναις 1895, σ.509.



αιώνα υπήρχε στην Αρτα η σχολή στην οποία εκπαιδεύτηκε ο Μ άξιμος ο 
Γραικός.22 Το 1639 δημιουργήθηκε σχολή, την οποία διηύθυνε ο 
Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός, μαθητής του μητροπολίτη Θεοδόσιου 
(κατά κόσμον Θεόφιλου Κορυδαλέα). ' Ουσιαστική ήταν η παρουσία του 
ιερομόναχου Νικόδημου Μαζαράκη, που διατέλεσε διδάσκαλος στη 
σχολή της Αρτας, καθώς και του ιερομόναχου και ψάλτη Γρηγόριου 
Σκιαδόπουλου, ο οποίος εργάσθηκε ως καθηγητής μουσικής στην 
πόλη.2·4 Το 1669, ο φιλόμουσος καστοριανός Φίλιππος Μ ανωλάκης, με 
προτροπή του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Νεκτάριου και του μητροπολίτη 
Βαρθολομαίου, ίδρυσε σχολή στην Ά ρ τ α  και την κατοχύρωσε με 
Πατριαρχικό σιγίλιο.25 Η σχολή μάλλον λειτούργησε στην αυλή του ναού  
του Αγίου Βασιλείου.26 Πάντως, ο Μ ανωλάκης διέθεσε 3000 γρόσια για  
την εγκατάσταση του σχολείου, τη μισθοδοσία του δασκάλου και την 
τροφοδοσία των μαθητών. Γνωστοί δάσκαλοι της σχολής ήταν οι 
Σωφρόνιος Λειχούδης (1670), Γεράσιμος Π αλλαδάς (1690), Μακάριος 
Καββαδάς ιερομόναχος (1695), Γρηγόριος ιερομόναχος (1696), 
Χρύσανθος Ζιτσαίος (1715), Α θανάσιος Ν ικολόπουλος (1720), 
Ευστράτιος ιερομόναχος (1770), Βασίλειος Κ ανέλλος (1780), 
Βενέδικτος ο εκ Ααμάρης (1782), Α νανίας Πρικάς, ιερομόναχος (1796) 
και Δημήτριος Οικονομόπουλος ως το 1821, έτος που η σχολή διαλύθηκε 
λόγω της επανάστασης.27 Έντονη πνευματική κίνηση συνεχίστηκε και 
τους επόμενους αιώνες στην Άρτα.28

22 θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, III, σ.277-8.
Το 1500 ο Μάξιμος Γραικός έφυγε από την Άρτα για την Ευρώπη μαζί με άλλους 
Έλληνες, για να οργανώσει την αντίσταση κατά των Τούρκων. (Κανελλόπουλος, 
Ιστορία Ευρωπαϊκού Πνεύματος, Β', σ.90-131)
23 Χατζημάνου, Η επίδραση των δυτικών μορφωτικών και θεολογικών ρευμάτων 
στους λόγιους της Δυτικής Θεσσαλίας κατά τον 17° αιώνα, Τρικαλινά, τ. 15“=, Β ', σ.9- 
12. Ο Ευγένιος Γιαννούλης εγκαταστάθηκε ως διδάσκαλος το 1661 στη Γούβα 
Μεγάλων Βραγγιανών Αγράφων.

Με το σιγίλιο λέγεται ότι εγκρινόταν η παραχώρηση της εκκλησίας των Αγίων 
Αποστόλων για την εγκατάσταση της σχολής. Πιστοποιείται έτσι ότι, χάρη «εις την 
πατρικήν στοργήν της φιλτάτης ημών πατρίδος» βρήκαν άσυλο τα γράμματα στους 
νάρθηκες των ναών. Το σιγίλιο σωζόταν ως το 1833. (Μέντζος Θ., Συμβολή στην 
Ιστορία των εν Ηπείρω Μονών Σινά, Ηπειρωτική Εστία 5 (1956), σ.658, σημ.3)
Λ/

Ξενόπουλος, Δοκίμιον , σ. 108.

27 Βλέπε σχετικά και Οικονόμου, Η  εν Άρχη Εκκλησία,, σ.79-80. 
n  Το 1836 ιδρύθηκε η Αλληλοδιδακτική Σχολή, to 1845 η Ελληνική Αρταία Σχολή,
τοί 868-9 η Πριοβόλειος Αλληλοδιδακτική Σχολή, καθώς επίσης Παρθεναγωγείο και 
σχολές Αρρένων (Καιροφύλας Κ., Ιστορικά Σημειώματα περί Άρτης, Ηπειρωτικά 
Χρονικά 4 (1929), σ.86).
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Επικεντρώ νοντας το ενδιαφέρον μας στον 17° αιώνα σημειώνουμε 
ότι το 1675 η Αρτα είχε πληθυσμό 6000 -  8000 κατοίκους, κυρίως 
Έ λληνες. Είχαν εισρεύσει όμως και πολλοί Οθωμανοί από τα 
Ε πτάνησα.29 30

Στην ανάπτυξη της πόλης βοήθησε επίσης η γεωγραφική της θέση. Η  
Α ρτα θεω ρούνταν « η κατεξοχήν εμπορική αποθήκη της Ηπείρου». Σ' 
αυτή κατέληγε η λεγάμενη μακεδονική συγκοινωνιακή γραμμή, απ' όπου 
περνούσα ν όλα  τα προϊόντα που προέρχονταν από την κεντρική Ευρώπη, 
με προορισμό τη Μ ακεδονία και τις νότιες ελληνικές επαρχίες: για  
παράδειγμα, μια διαδρομή ήταν αυτή από Θ εσσαλονίκη -  Ν Δ  Σαρδική -  
Ιω άννινα  -  Π άργα ή Άρτα -  Ζητούνι Φθιώτιδας.31

Επίσης, βρισκόταν στον άξονα μιας από τις κυριότερες οδικές αρτηρίες 
του ηπειρω τικού χώρου: της αρτηρίας Ιωαννίνων- Άρτας- Σαλαώρας.32 33 
Στο λ ιμ ά νι της Σαλαώρας - από το οποίο ο πρώτος ενδιάμεσος σταθμός 
για  τη Δ ύση  ήταν το λιμάνι της Κ έρκυρας - εισάγονταν ζωγραφιστά 
πανιά, κασσίτερος, μόλυβδος, λουλάκι. Κατά το τελευταίο τέταρτο του 
17ου αιώ να, από την Ά ρτα εξάγονταν καπνός, αυγοτάραχο και γουναρικά. 
Η Ά ρτα διατηρούσε εμπορικές σχέσεις και με άλλες παραλιακές πόλεις 
της Η πείρου, όπως η Πάργα και η Σαγιάδα.34 Επίσης, κάθε Σεπτέμβριο 
πραγματοποιούνταν στην πόλη μια σημαντική εμποροπανήγυρη.35 
Ζω ηρό ήταν το εμπόριο της πόλης με τη Βενετία και τα νησιά  του Ιονίου. 
Α φορμή απετέλεσε το γεγονός ότι στα τέλη του 17ου αιώνα, κατά το 
βενετοτουρκικό πόλεμο, η Β ενετία  κατέκτησε για μικρό χρονικό

29 Βακαλόπουλος, Ιστορία του Βόρειου Ελληνισμού, Ήπειρος, σ.360. Βλέπε επίσης, 
Σιμόπουλος, Ξ ένοι Ταξιδιώτες στην Ελλάδα , Β ', σ.343 και Καιροφύλας, Ιστορικά 
Σημειώματα περί Άρτης, Ηπειρωτικά Χ ρονικά 4 (1929), σ.80. Και παλαιότερα, στις 
αρχές του 13ου αιώνα, η πόλη είχε ενισχυθεί δημογραφικά με πρόσφυγες, σύμφωνα με 
μαρτυρίες του I. Απόκαυκου και του Δημ. Χωμάτινου (Α. Παπαδόπουλου -  
Κεραμέως, Περί συνοικισμού των Ιωαννίνων μετά την Φραγκικήν κατάκτησιν της 
Κωνσταντινουπόλεως, ΔΙΕΕ 3 , Αθήναι 1889, σ.451-455 καιΝίοοΙ, The D espotate o f  
Epirus, Oxford 1957, σ. 15 κε).

30 F. de Beaujour, Voyage m iliiaire dans / ’ empire othoman, Paris 1829, σ.289.
31 A.Mehlan,Oi εμπορικοί δρόμοι στα Βαλκάνια κατά την τουρκοκρατία, άρθρο στο 
βιβλίο του Ασδραχά, Η  Ο ικονομική Δομή των Βαλκανικών Χωρών (Ι5ος - 19°ς 
αιώ νας), σ.376.
32 Γ. Μακρής - Στ. Παπαγεωργίου, Το χερσαίο δίκτυο επικοινωνίας στο κράτος του 
Αλή Πασά Τεπελενλή,σ. 131.
Η διαδρομή Σαλαώρας -Αρτας είχε μήκος περίπου 22 Km και καλυπτόταν σε 4 ώρες 

περίπου με βήμα αγωγιάτη και μέση ταχύτητα 5,5 Km/h (ο.π.,σ.141)
33 ο.π.,ο. 139.
34 Παπαγεωργίου, Ο ι Συντεχνίες στα Γιάννινα κατά τον 19° και τις αρχές του 2 ( f l> 
αιώνα, σ.65 κε.
35 Βακαλόπουλος, Ιστορία του Βόρειου Ελληνισμού, Ή πειρος, σ.361.
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διάστημα περιοχές της Π ελοπόννησου, της Λευκάδας, της Δυτικής 
Στερεάς και της Ηπείρου.36 Κύριοι έμποροι της Αρτας ήταν οι Έ λληνες  
και οι Εβραίοι. Τα καταστήματα ήταν μικρά, αλλά καλά εφοδιασμένα με 
αγαθά από τη Δυτική Ευρώπη.37

Η οικονομική σπουδαιότητα που απέκτησε η πόλη προσέλκυσε το 
γαλλικό ενδιαφέρον, που επισφραγίστηκε με την ίδρυση προξενείου το 
1701 ή 1702. Η πρώτη έδρα του ήταν η Σαγιάδα. Γρήγορα όμως ο 
Gamier, ο πρώτος γάλλος πρόξενος, εγκαταστάθηκε στην Α ρτα.38 Η 
εμπορική σημασία του προξενείου αυξανόταν σημαντικά, γιατί, αφ’ ενός  
περιελάμβανε στη δικαιοδοσία του αξιόλογα εμπορικά κέντρα (Γιάννινα, 
Μ εσολόγγι), αφ’ ετέρου γειτόνευε με άλλα (Σάλονα, Τύρναβος).39 
Πάντως η περιοχή του αριθμούσε αρκετούς πλούσιους Τούρκους 
αξιωματούχους ή Έ λληνες εμπόρους, που ήταν σε θέση να  
καταναλώνουν ακριβά ή σπάνια εμπορεύματα.40

Η εμπορική και οικονομική ανάπτυξη αντικατοπτριζόταν επίσης στη 
συνεχή ανοικοδόμηση μικρών μονών και εκκλησιών, κυρίως στις ορεινές  
κοινότητες.41 Τότε επισκευάστηκε ο να ός της Μ εταμόρφωσης στην Άρτα  
και ανηγέρθηκαν ο Άγιος Αθανάσιος στο Π ολύδροσο, ο Ά γιος Γεώργιος 
και η Αγία Παρασκευή στα Πιστιανά, η Μ ονή Γενεθλίου Θ εοτόκου  
Μ εγαλόχαρης και η Μ ονή Σέλτσου.

Η οικονομική ανάκαμψη είχε αντίκτυπο κατ' επέκταση και στην 
τέχνη.

. Οι ζωγράφοι των ναώ ν της Άρτας διευκολύνονταν από την εμπορική  
κίνηση που σημειωνόταν στην πόλη τους. Κι αυτό, γιατί εισέρχονταν  
πληθώρα ανθιβόλων και υλικών, που πιθανόν ν α  τους χρησίμευαν είτε 
για την ενημέρωσή τους πάνω σε εικονογραφικά θέματα της γειτονικής

36 Πλουμίδης, Τα Επτάνησα στις αρχές του 16ου αιώνα, Κερκυραϊκά Χρονικά, XIX 
(1974),σ.61-73.

37 Holland ,Ταξίδια στα Ιόνια Νησιά, Ήπειρο, Αλβανία (1812-1813), σ.78.
38 Σιορόκας, Το Γαλλικό Προξενείο της Άρτας (1702-1789),ο.3S-39. Αργότερα, στην 
Πρέβεζα και τη Σαγιάδα δημιουργήθηκαν υποπροξενεία. Το Γαλλικό Προξενείο 
στην Αρτα διατηρήθηκε ως τα τέλη του 18ου αιώνα. Επαναλειτούργησε ως 
υποπροξενείο στη 2η δεκαετία του 19ου αιώνα. (Βακαλόπουλος, Ιστορία του Βόρειου 
Ελληνισμού, Ήπειρος, σ.360) Εκτός από το γαλλικό προξενείο, υπήρχε και βενετικό, 
καθώς και βρετανικό υποπροξενείο (Αραβαντινός, Χρονογραφία Ηπείρου, Β ', σ.20- 
23).
39 Η επικοινωνία της Αρτας με τη Θεσσαλία γινόταν μέσω της Αργιθέας, στα βόρεια 
Άγραφα . (Σδρόλια, Μονή Πέτρας, σ.7)
40 Σιορόκας, Το Γαλλ.ικό Προξενείο της Άρτας (1702-1789), σ.219-220.
41 Από άποψη αρχιτεκτονικής, οι κυρίαρχοι τύποι ναών είναι η τρίκλιτη βασιλική με 
στενό, ψηλό τρούλο, η μονόχωρη αίθουσα που στεγάζεται με τετράρριχτη στέγη και 
ο απλός σταυρεπίστεγος ναός. Συχνά υπάρχει νάρθηκας με μια, δυο, ή τρεις πλευρές. 
Οι ναοί είναι χτισμένοι με λαξευτούς ασβεστόλιθους, με άφθονο κονίαμα, χωρίς 
πλίνθους. Η στέγη καλύπτεται συνήθως με πλάκες.

If)



Ε λλάδας και της Δύσης, είτε για την παρασκευή χρωμάτων που θα 
χρησιμοποιούσαν' για  την εκτέλεση των έργων τους. Επίσης, οι δρόμοι 
ήταν ανοιχτοί σε οποιεσδήποτε μετακινήσεις επιθυμούσαν ή 
επιβάλλονταν ν α  πραγματοποιήσουν, προκειμένου να  έρθουν σε επαφή 
με συναδέλφ ους τους ή με ζωγραφικά σύνολα που τους ενδιέφεραν. 
Α υτό είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σχετικά αξιόλογων και συχνά  
πρωτότυπων ζωγραφικών συνόλω ν, που φιλοτεχνήθηκαν από 
καλλιτέχνες, οι οποίοι δέχτηκαν επιδράσεις τόσο από τη Δύση όσο και 
από το βόρειο ελλαδικό και βαλκανικό χώρο και οι οποίες 
διασφαλίστηκαν μέσα από τη συνεχή επικοινωνία της Άρτας με τις 
περιοχές αυτές.



Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Β'

Τα Μ νημεία

I. Ο ναός της Μ εταμόρφωσης του Σωτήρα 

Α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή

Πρόκειται για ένα μικρό ναό που βρίσκεται στην παλιά συνοικία  
Λούκενας ή Καραπάνου, σε λίγα μέτρα απόσταση ανατολικά του ναού  
της Αγίας Θεοδώρας, του οποίου ήταν παρεκκλήσι.

Είναι μια μονόκλιτη, δρομική, ξυλόστεγη βασιλική με δίρριχτη στέγη. 
Οι διαστάσεις της είναι 5,10 X 8,72 μ. Αρχικά ο ναός ανήκε στον τύπο 
της τρίκλιτης βασιλικής, όμως καταστράφηκαν τα πλάγια κλίτη της. Ο 
ναός είναι χτισμένος πάνω σε παλαιότερο βυζαντινό, όπως μπορεί να  
συμπεράνει κανείς από τα λείψανα της τοιχοποιίας που σώζονται σε  
χαμηλό ύψος και στις τρεις πλευρές του, αλλά και από το τμήμα της 
τρίπλευρης αψίδας του ιερού, πάνω στην οποία οικοδομήθηκε η νεώτερη  
ημικυκλική.41 42 Η τοιχοποιία του ναού είναι αργολιθοδομή και εξωτερικά  
δε φέρει καμία κεραμοπλαστική διακόσμηση. Μ όνο στην ανατολική  
πλευρά υπήρχε εντοιχισμένο πάνω από την κόγχη του ιερού  
διακοσμητικό πινάκιο, ιταλικής τέχνης του 16ου αιώνα.43

Σήμερα η είσοδος στο να ό  γίνεται από τη θύρα της δυτικής πλευράς, 
πάνω από την οποία υπάρχει εξωτερικά τυφλό αψίδωμα με σπαράγματα  
τοιχογραφίας, ίσως του πάτρωνα του ναού. Έ χει όμως ανοιχθεί και η 
θύρα στο βόρειο τοίχο, που άλλοτε οδηγούσε στο βόρειο κλίτος.

Εσωτερικά, στο υπέρθυρο της δυτικής εισόδου, σώζεται η κτητορική 
επιγραφή ( εικ. 26):
«Ανεστωρίθει επιμελώς και διορθώθεν ο ναός ούτος τεις Μ εταμώρφοσις 

του Κ(υρίο)υ και Θ (εο)ύ/ και Σωτήρος ημών Ισού X V  αναλώμασι 
τεις αυτού επιμελεία ενετίησιν και εξόδου του πανιεροτάτου  
μητροπωλείτου της αγιοτάτης μητροπώλεος Ν επάκτου και Αρτης 
κυρίου Γαβριήλ. Έ τους ΖΡΛΓ' Μ ην Μάρτιος Γ'».

41 Τα βυζαντινά τμήματα της τοιχοποιίας είναι χτισμένα με αρχαίους δόμους σε 
δεύτερη χρήση, μικρές πέτρες και διάσπαρτες πλίνθους. Βλέπε και Δ.Γιαννούλης, Η  
Αγία θεοδώρα, Η βασίλισσα της Άρτας, Αρτα 2001, σ.67-70. Ο Ορλάνδος πιστεύει ότι 
είναι κτίσμα του 16ου αιώνα. (Ορλάνδος, Τα βυζαντινά μνημεία της Αρτας, ΑΒΜΕ Β '
(1936), σ. 173-4).
43 ο.π. Περισσότερες πληροφορίες για το μνημείο δεν υπάρχουν λόγω έλλειψης 

πηγών και αρχείων. Βλέπε επίσης σχετικά: Σεραφείμ Ξενόπουλος, Δοκίμων,ν. 139. 
Αχειμάστου, ΑΔ 29 (1973-4 ), Β2 Χρονικά,σ.613.
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Σύμφω να με την επιγραφή ο ναός ιστορήθηκε και επισκευάστηκε το 
1625. Σώ ζεται η λέξη « ενετίησιν», την οποία ο Λάμπρος ερμήνευσε ως 
«εν έτει» .44 Ό μω ς ο Ορλάνδος πιστεύει ότι η λέξη έχει τεθεί με την 
έννοια  του «δια κόπου», αφού παρακάτω αναγράφεται το έτος 1625. 
Σ υμφ ω νούμε με την εκδοχή του Ο ρλάνδου που φαίνεται να  είναι πιο 
πιθανή, για  το λόγο που αναφέρει ο ίδιος και επιπλέον, επειδή η λέξη  
«ενετίησιν» συνδέεται παρατακτικά με τη λέξη  «εξόδου».
Ο «Ν αυπάκτου και Άρτης» Γαβριήλ Γ' διετέλεσε μητροπολίτης από το 
1601 ως το 1632. Ή ταν Κερκυραίος στην καταγωγή, θεολόγος με 
φιλελεύθερες ιδέες και άριστος συγγραφέας. Έ λαβε μέρος μαζί με 
άλλους μητροπολίτες στην αποτυχημένη εξέγερση του 1611.45

Ο να ός  φέρει ωραίο ξυλόγλυπτο τέμπλο, με εμφανή ίχνη φθοράς. Στην 
κορυφή του σώζεται ο σταυρός με τον εσταυρωμένο. Στη βάση του, δυο 
δράκοντες στηρίζουν τα διακοσμημένα πλαίσια εκατέρωθεν του 
σταυρού, τα λυπηρά ή λυπητερά. Στο αριστερό παριστάνεται η Παναγία  
και στο δεξί ο Ιωάννης ο Π ρόδρομος. Κάτω από το σταυρό απεικονίζεται 
η Μ εγάλη Δ έηση και εκατέρωθεν του τρίμορφου οι Δώδεκα Α πόστολοι 
ανά  έξι. Το τέμπλο φέρει δυο μεγάλες φορητές εικόνες. Αριστερά του 
βημοθύρου υπάρχει η εικόνα της Θ εοτόκου Βρεφοκρατούσας, στον τύπο 
της Οδηγήτριας. Φέρει την επω νυμία « Μ εσήτρια». Ο Ορλάνδος τη 
χρ ονολ ογεί στον 17° ή 18° αιώνα.46 Δ εξιά  του βημοθύρου υπάρχει η 
εικόνα  της Μ εταμόρφωσης του Σωτήρα, στην οποία άλλωστε είναι 
αφ ιερω μένος ο ναός.

Ζ ω γ ρ α φ ι κ ό ς  δ ι ά κ ο σ μ ο ς

Ε σω τερικά ο ναός είναι κατάγραφος. Ό μως όλες οι τοιχογραφίες είναι 
αρκετά κατεστραμμένες. Ε χουν αποπλυθεί από τα όμβρια ύδατα, μερικές 
φ έρουν ρω γμές, ενώ  από άλλες έχουν αποκολληθεί τμήματα. Το 
εικονογραφ ικό πρόγραμμα ακολουθεί τη συνηθισμένη διάταξη. Η  
επιφ άνεια  τω ν τοίχω ν διαιρείται σε ζώνες, οι οποίες χωρίζονται μεταξύ 
τους με κόκκινες ταινίες. Οι παραστάσεις αρχίζουν από την κόγχη του

Λάμπρος, Σύμμικτα, Ν έος Ελληνομνήμων, τ.Δ' (1907), σ. 121-2 και τ.Ε' (1908), 
σ.116.

45
Ξενόπουλος, Δοκίμω ν, σ.104-5. Για την εξέγερση του 1611, βλέπε στο κεφάλαιο 

Α ' «Ιστορικό Πλαίσιο», σ.6-7.

46
Ορλάνδος, Τα βυζαντινά μνημεία της Αρτας, ΑΒΜ Ε Β ' (1936), σ. 173-4.



ιερού και καταλήγουν σ ’ αυτή, περιτρέχοντας όλους τους τοίχους του 
μονόχωρου ναού. Καθεμιά εντάσσεται σ ’ ένα κόκκινο πλαίσιο.

Στο τεταρτοσφαίριο της κόγχης του ιερού εικονίζεται η Πλατυτέρα, 
που φέρει στο στήθος το μετάλλιο του Χριστού. Στο τύμπανο της κόγχης 
παριστάνονται τέσσερεις συλλειτουργούντες ιεράρχες. Στο χώρο της 
πρόθεσης υπάρχει μικρή κόγχη με την παράσταση της Ά κ ρ α ς  
Ταπείνωσης, πολύ κατεστραμμένη. Στο δεξί πλευρικό τοίχο της κόγχης 
εικονίζεται μεγάλος δικέφαλος αετός, ύψους 0,68 μ., με καστανόμαυρο  
χρώμα. Το θέμα απεικονίζεται συχνά σε ναούς της Τουρκοκρατίας, γιατί 
συμβολίζει τη μελλοντική ανάσταση του Γένους.47 
Πάνω από την κόγχη του ιερού, στο αέτωμα της ανατολικής πλευράς του  
ναού, υπάρχουν παραστάσεις πολύ κατεστραμμένες και αδιάγνωστες.

Στον κυρίως ναό, στην άνω ζώνη, παρατίθενται συνθέσεις που  
εικονίζουν δεσποτικές και θεομητορικές γιορτές. Στη νότια πλευρά, από 
ανατολικά προς δυτικά, απεικονίζονται η Γέννηση του Χριστού, η 
Υπαπαντή, η Βάπτιση και μια μισή σύνθεση αδιάγνωστη. 
Παρεμβάλλεται παράθυρο και ακολουθεί η σκηνή της Μ εταμόρφωσης, 
της οποίας σώζεται μόνο η δεξιά πλευρά. Δίπλα, μόλις διακρίνεται η 
Βαϊοφόρος. Στη δυτική πλευρά του ναού  απεικονίζονται ο Νιπτήρας, η 
Κοίμηση της Θεοτόκου -πάνω  από τη θύρα- και ο Μ υστικός Δείπνος. 
Στο αέτωμα αυτής της πλευράς σώζονται δυσδιάκριτα λείψανα άλλης 
ζώνης με παραστάσεις. Μ όνο πάνω από την Κοίμηση διακρίνουμε το  
κάτω μέρος της Σταύρωσης. Στη βόρεια πλευρά του ναού, από δυτικά' 
προς ανατολικά, εκτυλίσσονται οι σκηνές του Πάθους: η Αποκαθήλωση, 
ο Επιτάφιος Θρήνος, ο Λίθος, η Ψηλάφηση του Θωμά, η Εις Α δου  
Κάθοδος και η Φιλοξενία του Α βραάμ -  στο ΒΑ  άκρο μέσα στο ιερό.

Η μεσαία ζώνη είναι μια στενή ζωοφόρος με μετάλλια, στα οποία  
παριστάνονται στηθάρια αγίων, μαρτύρων και αγγέλων. Η  ζώνη λ ε ίπ ε ι  
από τη δυτική πλευρά.

Η κάτω ζώνη κοσμείται με ολόσω μες μορφές μεμονωμένων αγίων. 
Είναι πολύ κατεστραμμένες, ιδιαίτερα στη νότια πλευρά, όπου τα 
σώματα δε σώζονται καθόλου, ενώ τα τυχόν σωζόμενα τμήματά τους 
είναι καλυμμένα με ασβέστη.

Όμοια παράσταση υπάρχει στο μπροστινό μέρος της αγίας Τράπεζας στον Αγιο 
Αθανάσιο Κλειδωνιάς στην Κόνιτσα [Τριανταφυλλόπουλος, Μνημεία Κλειδωνιάς, 
Ηπειρωτικά Χρονικά 19 (1975), σ.22].
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Τ ο ι χ ο γ ρ α φ ί ε ς  ι ε ρ ο ύ

Σώζονται μόνο στη αψίδα. Στο τεταρτοσφαίριο εικονίζεται η 
Π λατυτέρα σε προτομή, με τα χέρια πλάγια υψωμένα σε δέηση. Το 
πρόσω πο είναι κατεστραμμένο. Φορά έντονο κόκκινο μαφόριο και η 
πτυχολογία αποδίδεται με σχεδόν μαύρο χρώμα (πολύ σκούρο βυσσινί). 
Την κεφαλή κοσμεί διπλός φωτοστέφανος. Στο στήθος φέρει σε μετάλλιο 
το Χριστό, που κρατά κλειστό ειλητό και ευλογεί. Ο χιτώνας του 
αποδίδεται με σκούρο μπλέ χρώμα, το ιμάτιο με χρυσάφι. Στον ένσταυρο  
φωτοστέφανο διακρίνονται τα αποκαλυπτικά γράμματα «Ο ΩΝ». Το 
πρόσω πό του χαρακτηρίζεται από αυστηρότητα και ιερατικότητα. Το 
βάθος του μεταλλίου έχει χρώ μα σκούρο σταχτί, ενώ ο ομόκεντρος 
εξωτερικός κύκλος του ανοικτό. Δεξιά, σε μικρότερη κλίμακα, 
εικονίζεται ένας ολόσω μος άγγελος που σεβίζει προς την Παναγία. Ο 
αριστερός δε σώζεται. Φ ορά σκούρο ένδυμα με χρυσό ωμοφόριο, που 
έχει διακοσμητικά μοτίβα και λώρο. Στο δεξί χέρι κρατά σκήπτρο και 
έχει το αριστερό σε στάση δέησης.48 (εικ. 1)

Η απεικόνιση της Π λατυτέρας ανήκει στον τύπο της Βλαχερνήτισσας. 
Ο τύπος αυτός χρησιμοποιείται για  τη διακόσμηση της αψίδας από τη 

μεσοβυζαντινή εποχή και αποτελεί συνηθισμένο θέμα του χώρου αυτού 
στα μεταβυζαντινά χρόνια .49 Π αρουσιάζει ομοιότητα με την αντίστοιχη 
στο να ό  του Α γίου Δημητρίου στα Παλατίτσια.50

Στο τύμπανο της κόγχης οι τοιχογραφίες είναι πιο κατεστραμμένες. 
Στο κέντρο υπάρχει παράθυρο. Δ εξιά  κι αριστερά απεικονίζονται οι 
τέσσερεις συλλειτουργούντες ιεράρχες. Ξεχωρίζουν μόνο οι κεφαλές

Ολόσωμοι άγγελοι απεικονίζονται σε ναούς της Καστοριάς, όπως στα Εισόδια της 
Θεοτόκου «του Τσιατσιαπά», όπου οι άγγελοι έχουν καλυμμένα χέρια, στον Άγιο 
Νικόλαο της συνοικίας των Αγίων Αναργύρων (Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17°° 
αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, πιν.20α-β και πιν.21α αντίστοιχα),καθώς και στο 
ναό του Αρχιστρατήγου Μιχαήλ στην Αιανή (ο.π.,σ.41).

Μετά τον 12° αιώνα αυτός ο τύπος έχει περιορισμένη χρήση, επειδή στη 
διακόσμηση της κόγχης του ιερού επικρατεί η ένθρονη Παναγία με το Χριστό και 
αγγέλους (Τούρτα, Λινοτοπίτες ζω γράφοι, σ.58, σημ. 174). Τον 15° και 16° αιώνα ο 
Χριστός απεικονίζεται σε στηθάριο στον τύπο της Βλαχερνήτισσας στο ναό του 
Αγίου Νικολάου στη Βεύη (1460)(Subotic, L ' ecole d ’ O hrid, σχ.68), στη Μονή του 
Αναπαυσά (1527) (Chatzidakis,Theophane^iK.3), στη Μονή Φιλανθρωπηνών (1531- 
2) (Αχειμάστου, Η  Μ ονή των Φιλανθρωττηνών,πχν. 19,24).

50 Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι ,πιν.79α.
Στην παράσταση του Αγίου Δημητρίου ο Χριστός μόλις προβάλλει το δεξί του χέρι 
από το ιμάτιο καθώς ευλογεί, ενώ με το αριστερό κρατά κλειστό ειλητό.



τους, αφού τα σώματα είναι καλυμμένα με ασβέστη (εικ.2) Ο πρώτος στα 
δεξιά του παραθύρου της κόγχης είναι ο άγιος Ιωάννης ο 
Χρυσόστομος 51 και ο πρώτος στα αριστερά του παραθύρου είναι ο άγιος 
Βασίλειος. Οι άλλοι δυο συλλειτουργούντες ιεράρχες έχουν  
κατεστραμμένες τις κεφαλές. Αριστερά, πρέπει να  εικονίζεται ο άγιος 
Γρηγόριος ο Θεολόγος, ενώ  δεξιά ο άγιος Αθανάσιος Α λεξανδρείας.52

Κάτω από τους ιεράρχες υπάρχει «ποδιά» με οφυοειδείς παράλληλες 
γραμμές διαφόρων χρωμάτων, που εκτείνεται σ 'όλο το μήκος της κόγχης.

Π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς  ν ό τ ι ο υ  τ ο ί χ ο υ

Γέννηση (εικ.3)

Βρίσκεται στο χώρο του ιερού. Το άνω μέρος της παράστασης είναι 
κατεστραμμένο. Στο κέντρο εικονίζεται ο Χριστός σπαργανω μένος με 
ύφασμα γεμάτο χρυσοκονδυλιές μέσα σε μαρμάρινη κιβωτιόσχημη  
φάτνη, που μοιάζει να  αιωρείται. Τοποθετείται διαγώνια προς την 
Παναγία, η οποία εικονίζεται σε μεγαλύτερη κλίμακα σε σχέση με τις 
άλλες μορφές και σε δεύτερο επίπεδο, καθισμένη σε στρωμνή ν α  γέρνει 
το κεφάλι της προς το μέρος του βρέφους. Φορά μπλε αναδιπλω μένο  

. μαφόριο και κόκκινα υποδήματα. Στο αριστερό μέρος της σύνθεσης, από 
πάνω προς τα κάτω, εικονίζονται σε ζώνες δυο άγγελοι που σεβίζουν με 
καλυμμένα χέρια, σε ένδειξη σεβασμού προς το Θείο Βρέφος. Κάτω απ’ 
αυτούς παριστάνονται ο ι τρεις μάγοι πεζοί,που φορούν βασιλική στολή 
και κρατούν τα δώρα για  το Χριστό. Έ χουμε έτσι σύμπτυξη των σκηνών 
της Γέννησης και της Π ροσκύνησης των Μ άγων. Κάτω αριστερά  
εικονίζεται ο Ιωσήφ που συνομιλά μ ’ ένα  νεαρό βοσκό, ο οποίος έχει 
ανοιχτά τα χέρια σε ένδειξη έκπληξης. Ο Ιωσήφ κάθεται σε πέτρα 
σκεπτικός. Ακουμπά το αριστερό χέρι στο στήθος και το δεξί στο γόνατο, 
εκφράζοντας απορία για το συμβάν.53

51 Υπάρχει η επιγραφή «Ο ΑΓΙΟΣ / ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΟΣΤΩΜΟΣ».

52
Η διάταξή τους αναφέρεται στην Ερμηνεία,ο. 279.

53
Ο Ιωσήφ μπορεί επίσης να εικονίζεται μόνος του στη σκηνή. Η απομόνωσή του 

από άλλες μορφές απορρέει από την τάση να δοθεί έμφαση στο μυστήριο της Θείας 
Ενσάρκωσης του Χριστού. Τέτοια απεικόνιση έχουμε σε μια εικόνα της Γέννησης 
του 1400 από το ναό των Αγίων Τριών στην Καστοριά (Holy Image -  Holy Space, 
σ. 193-4, πιν.31), στη Μονή Παναγιάς Ασίνου ( β’ μισό του 15ου αιώνα ) και στην 
Εκκλησία του Σταυρού στο Αγιασμάτι στην Κύπρο (1494 ή 1505) (Garidis, La 
peinture murale, σ.43,πιν.60 και σ.46, πιν.67 αντίστοιχα).

1 6



Στο δεξί μέρος της παράστασης απεικονίζεται δυσδιάκριτα η σκηνή 
του λουτρού και η προετοιμασία του: η θεραπαινίδα χύνει νερό στην 
κολυμβήθρα και η μαία κρατά το μωρό στα χέρια της.54 
Το φυσικό τοπίο δηλώνεται μ ’ ένα λόφο. Η απεικόνισή του είναι λιτή και 
σχηματοποιημένη, χωρίς επιτυχημένη προοπτική απόδοση.

Ο εικονογραφικός τύπος55 που υιοθετείται στην παράσταση του ναού  
της Μ εταμόρφω σης δεν ακολουθεί κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο, αλλά  
επηρεάζεται γενικότερα από μνημεία του Β Δ  ελλαδικού χώρου. 
Π αρατηρούμε ότι το κεντρικό μέρος της σύνθεσης μοιάζει με την 
παράσταση δυο μονώ ν των Μετεώρων: του Παλαιού Καθολικού της 
Μ ονής Μ εταμόρφω σης στα Μ ετέωρα (1483)56, και του Παλαιού 
Κ αθολικού της Μ ονής Α γίου Στεφάνου (α'μισό 17ου αιώνα).57 Επίσης, 
με την εικόνα του Γεωργίου Μ ητροφάνοβιτς στο Χιλανδάρι, που 
χρονολογείται στα 1615-6 .58 Στα έργα αυτά είναι κοινή η απεικόνιση της 
ανακαθισμένης Π αναγίας δίπλα σε μαρμάρινη φάτνη. Η στάση δηλώνει 
ότι η Π αναγία  δε γνω ρίζει τους πόνους του τοκετού. Π αρόμοια  
απεικόνιση συναντούμε στη φορητή εικόνα των Αγίων Τριών στην 
Κ αστοριά (1 4 0 0 )59, σε μνημεία της παλαιολόγειας εποχής60 * και του 16ου

Για το θέμα, βλ. στην αντίστοιχη σκηνή του Αγίου Βασιλείου, όπου η παράσταση 
είναι ευκρινής, σ. 74-76.

55
Για την εικονογραφία του θέματος, βλ. Lafontaine-Dosogne, Les representations 

de la Nativite* du Christ, σ. 11 κε, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. Επίσης, 
Κ.Καλοκύρης, Η  Γέννησις του Χριστού εις την βυζαντινήν τέχνην της Ελλάδος, Αθήναι 
1956.

Garidis, La peinture murale,α.5$,πιν.72.

57
Vitaliotis, Saint Etienne, σ. 144-6, πιν.71-72.

58
Chilandar, mv. 126.

59
Holy Image -  Holy Space, σ. 193-4, πιν.31.

60 Στη Στουντένιτσα (Studenica,σ.127), στην παράσταση του Οίκου Ζ’ του
Ακαθίστου Ύμνου στον Αγιο Νικόλαο Θεσσαλονίκης (1310-20) (Τσιτουρίδου, Ο 
Άγιος Νικόλαος Ορφανός, πιν.54),στο ναό των Μικρών Αναργύρων στην Αχρίδα 
(1340) (Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, σ.73).
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αιώνα στη ΒΔ Ελλάδα61 και στον Αθω.62
Τον 17° αιώνα, καθιστή Παναγία απεικονίζεται στον Ά γιο Ν ικόλαο  

Βίτσας (1618-9)63 64, στην Παναγία της συνοικίας των Αγίων Αναργύρων 
στην Καστοριά (1634) ,καθώς και σε μια φορητή εικόνα του Βίκτορος.65 66 *

Στην παράστασή μας η Παναγία είναι στραμμένη σε μια κατεύθυνση, 
προς το μέρος του Θείου Βρέφους, όπως στη Μ εταμόρφωση της 
Βελτσίστας6 και στον Αγιο Νικόλαο Βίτσας,6 χωρίς να  έχει την 
πολύστροφη στάση που συνηθίζεται σε άλλα μνημεία του 16ου αιώνα.68

Δίπλα στην Παναγία εικονίζεται η κιβωτιόσχημη μαρμάρινη φάτνη. 
Όμοια φάτνη συναντούμε στα παλαιολόγεια μνημεία που αναφέραμε, 
στην εικόνα του Μ ουσείου του Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας (β' 
μισό του 15ου αιώνα)69 και σε μνημεία της Β Δ  Ελλάδας.70

Στη Μονή Φιλανθρωπηνών (Αχειμάστου, Η  Μονή των Φιλανθρωπηνών, πιν.35), 
στη Μονή Ντίλιου (Λίβα, Η Μονή Ντίλιου, εικ.16),στη Μεταμόρφωση της 
Βελτσίστας (Stavropoulou, Veltsista, πιν.14°).

02
Όπως στο Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου της Μονής Αγίου Παύλου (1552- 

5)(Chatzidakis, Antoine, σ.84 κε) Ο Χατζηδάκης αποδίδει τις τοιχογραφίες στο 
ζωγράφο Αντώνιο. Βλ. και Millet, Athos, πιν. 187,3.

63 Τούρτα, Αινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν. 134β,43β.

64
Πάίσίδου, Οι τοιχογραφίες του 1700 αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, πιν.55β.

63 Gerhard, Welt der Ikonen,iav.\9.

66 Stavropoulou, Veltsista, πιν. 14“.

Τούρτα, Αινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.43β.

08
Στη Μονή Αναπαυσά (1527) (Chatzidakis, Th0ophane, εικ.9), στη Μονή Λαύρας 

(1537) (Millet, Athos ,πιν. 119,2), στη Μονή Φιλανθρωπηνών (1542) (Αχειμάστου, 
Η Μονή των Φιλανθρωπηνών, πιν.35.) και στη Μονή Ντίλιου (1543) (Λίβα, Η  Μονή 
Ντίλιου, εικ.16).

69
Ν.Χατζηδάκη, Από το Χάνδακα στη Βενετία, σ.62-64, πιν. 12.

70
Στη Μονή Φιλανθρωπηνών (ο.π.), στη Μονή Ντίλιου (ο.π.),στην Παναγία της 

συνοικίας των Αγίων Αναργύρων στην Καστοριά (Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου 
αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, πιν.55β).
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Η απεικόνιση των Μ άγων ακολουθεί τον παλαιό τύπο, αυτό των πεζών 
και εικονίζονται σε διαγώνια ισοκεφαλία. Ίδια διάταξη συναντούμε σε 
μνημεία  των Βαλκανίω ν71, στους Α γίους Αποστόλους (1547)72 και στον 
Ά γιο  Δημήτριο Ελεούσας (1608-9) στην Καστοριά73, καθώς επίσης και 
στην παράσταση του 7ου Οίκου του Ακάθιστου Ύ μνου στο δυτικό τοίχο 
της Τράπεζας της Μ ονής Ξενοφώντος (1642) στον Ά θ ω .74

Διαπιστώ νουμε λοιπόν ότι η παράστασή μας δανείζεται στοιχεία από 
μνημεία  του 16ου και του 17ου αιώνα του βορειοδυτικού ελλαδικού 
χώ ρου, στα οποία έχουν επιβιώσει και παλαιολόγειες επιδράσεις, καθώς 
και από φορητές εικόνες της μεταβυζαντινής περιόδου.

Υ παπαντή  (εικ.4)

Στο δεξί μέρος της σύνθεσης εικονίζεται ο Άγιος Συμεών ο Θεοδόχος. 
Στέκεται μπροστά σε θρόνο με κιβώριο και πατά σε υποπόδιο. Είναι 
ελαφ ρά  σκυμμένος και κρατά στην αγκαλιά του το Θείο Βρέφος, το 
οποίο απλώ νει το χέρι προς την Π αναγία ευλογώντας. Αριστερά  
εικονίζονται τρεις μορφές διατεταγμένες η μια πίσω από την άλλη: η 
Π αναγία, η οποία απλώνει τα χέρια προς το Χριστό, η γηραιά προφήτης 
Α ν ν α  που δείχνει προς το Βρέφος και πίσω ο Ιωσήφ, που κρατά στο  
ρούχο του δυο περιστέρια, σύμφω να με την Ερμηνεία.75 Α νάμεσα στις 
δυο ομάδες παρεμβάλλεται η Α γία Τράπεζα με την κόκκινη ενδυτή, που 
ορίζει το χώρο του Ιερού Βήματος. Στο βάθος, την παράσταση  
πλαισιώ νουν κτήρια που ίσως αποτελούν ναό. Το άνω μέρος τους είναι 
κατεστραμμένο.

Όπως στη Studenica και το Staro Nagoridino (Studenica,σΑ 27).

72
Γ ούναρης, Ρασιώτισσα,πιν.5β.

73 Παϊσίδου, Ο ι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, πιν.52α.

74 , ,Ταβλάκης, Το εικονογραφικό πρόγραμμα στις Τράπεζες των μονώ ν του Αγιου
Όρους, σ.37,εικ. 10.

Ερμηνεία, σ.87. Το γεγονός της Υπαπαντής περιγράφει μόνο ο ευαγγελιστής 
Λουκάς (β', 22-38). Ο Ιωσήφ κρατά τα περιστέρια, γιατί ο καθαγιασμός του 
νεογέννητου συνοδεύεται με μια προσφορά ζώων, όπως τα περιστέρια. Βλ. και 
Hadermann-Misguich, K urbinovo, I, σ. 119.
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Ο εικονογραφκός τύπος της παράστασης ανταποκρίνεται στον Ε, κατά  
την κατάταξη του Ξυγγόπουλου, ο οποίος επικρατεί από τον 14° αιώνα.76

Η σύνθεσή μας παρουσιάζει ομοιότητα στη διάταξη των προσώπων με 
αυτή του Παρεκκλησίου των Τριών Ιεραρχών της Μ ονής Β αρλαάμ.77 
Κοινή είναι και η στάση του Χριστού που στρέφει προς την Π αναγία και 
απλώνει το χέρι σε ευλογία, κατά το πρότυπο του 15ου αιώνα.78 Διαφορά  
υπάρχει στα αρχιτεκτονήματα και στα βημόθυρα, που απουσιάζουν από 
τη σκηνή του ναού της Μ εταμόρφωσης. Ο χώρος του ιερού δηλώνεται 
μόνο με την Αγία Τράπεζα, που απεικονίζεται σαν απλό τραπέζι.79 80

Κοινά στοιχεία με τη σύνθεσή μας παρουσιάζει επίσης η παράσταση  
του Αγίου Δημητρίου Ελεούσας στην Καστοριά (1608-9) υπάρχουν  
κοινά σημεία με τη σύνθεσή μας: το πρώτο είναι η στάση του Χριστού  
και το δεύτερο η έντονη ανύψωση του χεριού της Ά ννας, στοιχείο της 
τοπικής εικονογραφίας της Μ ακεδονίας.8

Η σύνθεσή μας λοιπόν παραμένει πιστή στον παραδοσιακό τοπικό  
εικονογραφικό τύπο, που είναι κοινός στα περισσότερα μνημεία της

7/ί
Ξυγγόπουλος, Υπαπαντή, ΕΕΒΣ ΣΤ' (1929), σ.328-339. Για την εικονογραφία της 

σκηνής, βλ. επίσης D. Shorr, The Iconographic Development of the Presentation in 
the Temple, The Art Bulletin 28 (1946),σ. 16-32. H. Maguire, The Iconograpgy of 
Symeon with the Christ Child in Byzantine Art, DOP 34-35 (1980-81),σ.261 κε., 
όπου αναφέρονται κι άλλες απόψεις σχετικά με τη δημιουργία του τύπου που · 
εξετάζουμε.

77
Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών,πιν.50.

78
Όμοια απεικόνιση έχουμε στην εικόνα του “Επί Σοι Χαίρει” του Βυζαντινού 

Μουσείου Αθηνών ( Chatzidakis, Friihe Ikonen, εικ.88) Kat σε μνημεία του 16°” 
αιώνα, όπως στη Μονή της Λαύρας (Millet Athos,mv. 119.5),στη Μονή Βαρλαάμ 
(Αχειμάστου, Η Μονή των Φιλανθρωπηνών, σ.59), στο ναό της Παλαιοπαναγιάς στη 
Στενή Εύβοιας (Λιάπη, Μνημεία Εύβοιας, πιν. 137) και σε ναούς της ΒΔ Ελλάδας: 
στη Μονή Μυρτιάς (Αχειμάστου, Η Μονή των Φιλανθρωπηνών, σ.59), στον Αγιο 
Δημήτριο στα Παλατίτσια (Τούρτα, Λ ινοτοπίτες ζωγράφοι, σ.77), στη Μεταμόρφωση 
της Βελτσίστας (Stavropoulou, Veltsista, πιν. 15α)

79 Τέτοιου είδους απεικόνιση μας παραπέμπει σε παλαιολόγεια πρότυπα. Τη 
συναντούμε στον Αγιο Νικόλαο Ορφανό (Τσιτουρίδου, Ο Άγιος Νικόλαος Ορφανός, 
πιν.21), στο Παρεκκλήσι του Αρχάγγελου Μιχαήλ στον Πεδουλά της Κύπρου 
(1474)(Garidis, La Peinture murale, σ.42,πιν.58), καθώς και στη Μεταμόρφωση της 
Βελτσίστας.( Stavropoulou, Veltsista, πιν.15α) Η παράλειψη των βημόθυρων 
συνηθίζεται σε μεταβυζαντινές τοιχογραφίες.

80
Παϊσίδου, Οι Τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, 

πιν.52β,σ.72,σημ.588, όπου αναφέρονται και παλαιότερα παραδείγματα.
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περιοχής και έχει επηρεάσει και την κεντρική Ελλάδα, χωρίς να  
παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και αποκλίσεις.

Β άπτιση  (εικ.5)

Στον κατακόρυφο ά ξονα  της σύνθεσης εικονίζεται ο Χριστός, γυμνός 
με περίζωμα, που πατά σ ε πλάκα, έχοντας ενω μένα τα πόδια του. Μια 
δέσμη ακτινών, το σύμ βολο  του Αγίου Πνεύματος, κατέρχεται από τον 
ουρανό στο κεφάλι του. Στην αριστερή όχθη του ποταμού στέκεται ο 
Πρόδρομος. Φορά μηλωτή και ιμάτιο, ατενίζει τον ουρανό δεόμενος, ενώ 
ακουμπά συγχρόνω ς το δεξί του χέρι στην κεφαλή του Ιησού. Πάνω  
αριστερά εικονίζεται ο όμιλος των Ιουδαίων. Στην απέναντι όχθη 
παριστάνονται οι άγγελοι που σεβίζουν προς το Χριστό. Ο αριθμός τους 
όμως είναι δυσδιάκριτος, γιατί η σύνθεση είναι κατεστραμμένη. Στο 
κάτω μέρος του ποταμού διακρίνονται δυο προσωποποιήσεις: αριστερά η 
γηραιά μορφή του Ιορδάνη,που φορά περίζωμα και δεξιά μια γυνακεία  
μορφή σε προτομή, προφανώ ς η ανθρωπόμορφη πηγή του ποταμού ή η 
θάλασσα, που φορά κόκκινο ιμάτιο. Το φυσικό τοπίο αποδίδεται με 
σχηματοποιημένους, απότομους βράχους.

Ο εικονογραφικός τύπος της παράστασης αποκρυσταλλώνεται τον 12° 
αιώνα.81 Α πό τον 13° αιώ να καθιερώνεται η μηλωτή και το ιμάτιο που 
φορεί ο Π ρόδρομος.82 Η  παρουσία του ομίλου των Ιουδαίων στις όχθες 
του ποταμού είναι στοιχείο που συνδέεται με την παλαιολόγεια  
παράδοση του θέματος,83 84 * * ενώ  οι προσωποποιήσεις των στοιχείων της 
φύσης αποτελούν δάνειο από την αρχαία τέχνη.8

Η σύνθεσή μας παρουσιάζει κοινά σημεία με ναούς της Καστοριάς 
του 17ου αιώνα: με την Π αναγία του άρχοντα Α ποστολάκη, τον Άγιο

81 Millet, R echerches,c. 170.
Για τη Βάπτιση μιλούν οι ευαγγελιστές Ματθαίος (3.13-17), Μάρκος (1.10-11) και
Λουκάς (3.21-23).
82 Συναντάται στη μικρογραφία του Par.Gr.54 (Μύΐεΐ,ο.π.,σ. 183)

83 Βλέπε παραδείγματα παλαιολόγειων μνημείων στην Αχειμάστου, Η  Μ ονή των
Φ ιλανθρωπηνών, σ. 174, σημ. 14.
84

Συναντιόνται σε μνημεία του 16ου αιώνα στη ΒΔ Ελλάδα, όπως στη Μονή
Ντίλιου (Λίβα, Η  Μ ονή Ν τίλιου, εικ.76), στη Μονή Φιλανθρωπηνών (Δάκαρης, 
Οδηγός Νήσου Ιω αννίνω ν, εικ. 13), στη Ρασιώτισσα (Γούναρης, Ρασιώτισσα, 
πιν.42β), στον Αγιο Νικόλαο Κράψης (Ευαγγελίδης, Ο ζωγράφος Φράγκος 
Κατελάνος ΔΧΑΕ, περ.Δ',τ.Α'(1959), πιν.21.2). Επίσης απεικονίζονται σε μνημεία 
των Αγράφων του 17ου αιώνα: στη Μονή Σπηλιάς και στη Μονή Προφήτη Ηλία 
Πετροχωρίου (Σδρόλια, Μ ονή Πέτρας, σ.200).

2 1



Δημήτριο Ελεούσας και τον Ταξιάρχη Μ ητροπόλεως.85 Ο Χριστός 
απεικονίζεται στην ίδια στάση - με ενωμένα τα πόδια - σε φορητές 
εικόνες: στην εικόνα της Δέησης με Δωδεκάορτο του Ν. Ρίτζου, που 
βρίσκεται στο Σεράγεβο 86 και σε μια του 17ου αιώνα από το ναό του 
Αγίου Αντωνίου στο Πεντεκάμαρο της Ζακύνθου.87

Ορισμένα επιμέρους στοιχεία της παράστασής μας συναντιόνται σε 
μνημεία του Άθω: στη Μονή Λαύρας88 ο Χριστός απεικονίζεται με 
ενωμένα πόδια, όπως και στη Μονή Ξενοφώντος 89, όπου επιπλέον 
παριστάνεται η γηραιά μορφή του Ιορδάνη, ενώ στο Παρεκκλήσι του 
Αγίου Νικολάου της Μ ονής Λαύρας (1560)90 ιστορείται η 
προσωποποίηση της θάλασσας.

Η παράστασή μας λοιπόν, χωρίς ιδιαίτερες καινοτομίες, ακολουθεί 
τα πρότυπα της Β Δ  Ελλάδας και της Μ ακεδονίας, όπως διαμορφώθηκαν 
από την επικοινωνία των περιοχών αυτών με το βαλκανικό χώρο.

Μ εταμόρφ ω ση (εικ.6)

Σώζεται μόνο το δεξί μέρος της παράστασης. Στον κεντρικό άξονα  
απεικονίζεται ο Χριστός σε τριπλή δόξα -δ υ ο  ωοειδείς και μια ακτινωτή 
-  στη μεσαία κορυφή του τρίκορφου όρους Θαβώρ. Ε υλογεί και κρατά 
κλειστό ειλητό. Στη δεξιά απότομη κορυφή στέκεται ο Μ ω ύσής με ευρύ 

.διασκελισμό. Μ ε καλυμμένα τα χέρια κάτω από το ιμάτιο κρατά τις 
πλάκες του νόμου. Στην κάτω ζώνη σώζεται ένα  μικρό τμήμα του 
μεσαίου αποστόλου, του Ιωάννη. Δεξιά, εικονίζεται γονατιστός ο 
Ιάκωβος. Στηρίζεται στη γη με το δεξί χέρι και φέρει το αριστερό στο  
πηγούνι σε ένδειξη απορίας. Τα βουνά και ο ι βραχώδεις πλαγιές τους που

Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, 
πιν.46α,45α,61β αντίστοιχα.

8ό
Χατζηδάκης, Εικόνες της Πάτμου, πιν.202.

ft7 Μυλωνά, Μουσείο Ζακύνθου, σ.259.
Στην εικόνα παραλείπεται η πλάκα πάνω στην οποία πατά ο Χριστός.

88 Millet, Athosjcw. 123.2 .
89

Garidis, Ιμ  Peinture murale, σ. 161, πιν. 163.

90
0.1C, σ. 192, πιν. 196.
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ορίζουν το βάθος της σύνθεσης, αποδίδονται με λιτότητα και 
σχηματοποίηση.

Η παράσταση μας ακολουθεί τον καθιερωμένο στα μεταβυζαντινά 
μνημεία εικονογραφικό τύπο, όμως παραλείπονται τα επεισόδια της 
ανόδου και καθόδου των μαθητών στο όρος Θαβώρ.91

Α ξιοπρόσεκτη είναι η απεικόνιση του Ιωάννη. Από το τμήμα που 
σώ ζεται βλέπουμε ότι είναι πεσμένος προς τα δεξιά. Η στάση αυτή είναι 
ασυνήθιστη, αφού στα περισσότερα μεταβυζαντινά μνημεία της ΒΔ  
Ε λλάδας και του Άθω, ο Ιωάννης στρέφει στα αριστερά. Ανάλογη  
απεικόνιση του Ιωάννη πεσμένου στα δεξιά συναντούμε σε ναούς της 
παλαιολόγειας περιόδου και του 16ου α ιώ να 92 Τον 17° αιώνα 
παριστάνεται σε αρκετούς ναούς της Καστοριάς: στην Παναγία του 
άρχοντα Α ποστολάκη, στον Ταξιάρχη του Γυμνασίου, στην Παναγία  
Κ ουμπελίδικη και στον Ά γιο Ν ικόλαο της αρχόντισσας Θεολογίνας.93

Ιδιόμορφη είναι και η απόδοση του Ιακώβου. Παριστάνεται 
γονατιστός, στραμμένος προς τα αριστερά. Ό μοια απεικόνιση του 
αποστόλου εντοπίζεται στη δυτική τέχνη από τον 14° αιώνα.94 Στην 
ανατολή παριστάνεται στη Μ ονή Π αναγιάς Α σίνου στην Κύπρο (2° μισό 
του 15ου αιώ να)95 και στο Πατριαρχείο του P ec 96. Κατά τον ίδιο τρόπο 
απεικονίζεται ο Ιάκωβος στο σύγχρονο με τη Μεταμόρφωση ναό της 
Ά ρτας, τον Ά γιο  Α θανάσιο στο Π ολύδροσο, (εικ.81)

Για το θέμα, βλ. Schiller, Ikonographie der christlichen Kunst, I, σ. 155-161. 
L.Reau, Iconograph ie de V art chretien, Π, 2, σ.547-581. Walter, Studies in Byzantine 
Iconography, σ.327. Cutler, Transfigurations. Studies in the Dynamics o f  Byzantine 
Iconography, σ.93.

92
Στο ναό του Χριστού Βέροιας (Π 05 αιώνας) (Πελεκανίδης, Καλλιέργης, πιν.19), 

στον Άγιο Γεώργιο στην περιοχή Αμάρι Ρεθύμνου (μέσα 14ου aicbva)(Borboudakis, 
Kreta, εικ.272), όπου ο απόστολος εικονίζεται γονατιστός και στο Πατριαρχείο του 
Pec(1561-5)(Garidis, La Peinture m u ra le ,(5 3 \l,π\ν.21>5). Κι εδώ ο Ιωάννης είναι 
γονατιστός κι όχι πεσμένος, όπως στην παράστασή μας, αλλά είναι στραμμένος στα 
δεξιά.

93 Παϊσίδου,Ο/ Τοιχογραφίες του 1 7ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, πιν.46β, 62α, 
64β και 69β αντίστοιχα. Να σημειώσουμε ότι στα δυο τελευταία μνημεία η θέση του 
Ιωάννη αλλάζει και απεικονίζεται στα δεξιά αντί στο κέντρο της σκηνής.

94 Στην τοιχογραφία του Bama da Siena, όπου εικονίζονται σκηνές από το βίο του 
Χριστού και βρίσκεται σε μια συλλογή στο San Gimignano (Berenson, Italian 
P ictures o f  the Renaissance, C entral Italian and North Italian Schools, II, πιν.333).
95 Garidis, La P ein ture m urale,σ .43.πιν.60.
96 ο.π., σ.317, πιν.235. Εδώ ο Ιάκωβος εικονίζεται στραμμένος στα αριστερά, αλλά 
σχεδόν καθιστάς, σε αναπαυτική στάση, κι όχι γονατιστός.
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Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η σύνθεσή μας, παρότι λιτή, παρουσιάζει 
πρωτοτυπίες, που δε συναντούμε στα καθιερωμένα πρότυπα  
παραστάσεων και ότι σχετίζεται άμεσα με την εικονογραφία τω ν  
μνημείων της Βόρειας Ελλάδας.

Βαΐοφόρος (εικ.7)

Η παράσταση είναι πολύ κατεστραμμένη. Στο αριστερό μέρος της 
μόλις διακρίνεται η ομάδα των Α ποστόλω ν με επικεφαλή τον Πέτρο, ο 
οποίος χαρακτηρίζεται από έντονη κίνηση. Αμυδρώς ξεχω ρίζει ο 
Χριστός στο κέντρο, που στρέφει την κεφαλή του πίσω για να  
συνομιλήσει με τον Α πόστολο και κάτω δεξιά της σκηνής μια παιδική 
μορφή.
Η  παράσταση, λόγω της εκτενούς φθοράς, δεν είναι δυνατό ν α  
σχολιαστεί περαιτέρω.

Π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς  δ υ τ ι κ ο ύ  τ ο ί χ ο υ

Ν ιπτήρ (εικ.8)
»

Ε πιγραφ ή: ΝΙΠΤΗΡ

Η σκηνή είναι δυσδιάκριτη, ιδιαίτερα στο κεντρικό τμήμα της. 
Αριστερά, ο Χριστός σκύβει προς τον Α πόστολο Πέτρο κρατώντας 
πετσέτα και σκουπίζει τα πόδια του. Ο  Π έτρος κάθεται σε ψ ηλό έδρανο  
και προτείνει το ψηλόλιγνο πόδι του στον Κύριο. Δ εξιά  εικονίζεται ο  
όμιλος των Αποστόλων. Δυο κάθονται στο έδρανο, είναι στραμμένοι ο 
ένας προς τον άλλο και συνομιλούν, ενώ άλλοι τέσσερεις είναι 
γονατιστοί μπροστά από το έδρανο και λύνουν τα υποδήματά τους. Ο ι  
μαθητές είναι τοποθετημένοι σε δυο επίπεδα και τα σκυμμένα, 
καμπυλόγραμμα σώματά τους διαγράφουν ένα  ρυθμικά  
επαναλαμβανόμενο σχήμα. Στο σκούρο μπλε βάθος της σκηνής  
διακρίνονται δεξιά κι αριστερά δυο μεγάλα διώροφα κτήρια με πολλά  
παράθυρα και εξώστη, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με υφάσματα  
και κοσμούνται με πολλά γραμμικά, κυματοειδή διακοσμητικά μοτίβα.



Η παράσταση ακολουθεί τον εικονογραφικο τύπο που εισηγαγε ο 
Θ εοφάνης στη Μ .Α ναπαυσά, ο οποίος διαμορφώθηκε από τον 15°

98αιώνα.
Χαρακτηριστικό στοιχείο του τύπου είναι η απεικόνιση περισσοτέρων 

του ενός Α ποστόλω ν, γονατιστών μπροστά από το έδρανο στο οποίο  
κάθονται οι υπόλοιποι."  Τον 16° αιώνα η ανωτέρω διάταξη των μαθητών 
είναι συχνή κυρίως σε μνημεία του Ά θω * 98 99 100 και λιγότερο της ΒΔ  
Ελλάδας. 01 Σύγχρονη της σκηνής του ναού που εξετάζουμε είναι η 
αντίστοιχη παράσταση της Π αναγίας του άρχοντα Αποστολάκη στην 
Κ αστοριά (1 6 0 5 -6 ),102 της Μ ονής Πέτρας Αγράφων (1625),103 του 
Π αλαιού Κ αθολικού της Μ ονής Α γίου Στεφάνου στα Μ ετέωρα (a 'μισό 
17ου αιώ να).104

9 7

Για το θέμα, βλ. Η. Giess, D ie  D arstellung der Fusswaschung Christi in den  
K unstwerken des 4-12 Jahr, Roma 1962.

98 Η διαπίστωση βασίζεται στην ομοιότητα της σκηνής με την εικόνα του «Επί Σοι 
Χαίρει» του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών. (Αχειμάστου, Η  Μ ονή των 
Φ ιλανθρωπηνών, σ.73, πιν.71β) Ο Θεοφάνης χρησιμοποίησε τον ίδιο εικονογραφικο
τύπο στη Μ.Μεγίστης Λαύρας. (Millet, A thos, πιν. 124.2)
99

Παρόμοια διάταξη συναντούμε επίσης σε ναούς της Μακεδονίας και του 
βαλκανικού χώρου από την παλαιολόγεια εποχή. Βλέπε παραδείγματα, Παϊσίδου, Οι 
τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, σ.63,σημ.485-490.
Αρκετά μνημεία της ΒΔ Ελλάδας ακολουθούν διαφορετικό εικονογραφικο τύπο, 
σύμφωνα με τον οποίο απεικονίζεται μόνο ένας Απόστολος μπροστά από το έδρανο, 
όπως στη Μονή Ντίλιου (Λίβα, Η  Μ ονή Ντίλιου, εικ.21), στη Μονή Βαρλαάμ 
(Αχειμάστου, Η  Μ ονή των Φ ιλανθρω πηνώ ν,σ,73), στον Άγιο Δημήτριο και στη 
Μεταμόρφωση Βελτσίστας (Stavropoulou, Veltsista, σ.60, την. 18), στον Άγιο 
Νικόλαο Βίτσας (Τούρτα, Λινοτοπίτες ζω γράφοι, πιν. 56α-β).

100 Στη Μονή Λαύρας (Millet, Athos, πιν. 124.2), στη Μονή Ξενοφώντος 
(ο.π.,πιν. 174.4), στη Μονή Σταυρονικήτα (Χατζηδάκης, Θεοφάνης, εικ.91),στη Μονή 
Διονυσίου και στη Μονή Δοχειαρίου (Millet, Athos, πιν.202.3 και 233.3 αντίστοιχα).

101 Στη Μονή Μυρτιάς, στη Μονή Φιλανθρωπηνών (Αχειμάστου, Η  Μ ονή των
Φιλανθρωπηνών, σ.72-3, πιν.49α), στη Ρασιώτισσα (Γούναρης, Ρασιώτισσα, πιν.28α ).
102 Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 1 7ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, πιν.48α. 

Σδρόλια, Μ ονή Πέτρας, σ.207-8, εικ.108.

Vitaliotis, Saint Etienne, σ. 170-4, πιν.83-84.
104

25



Η στάση του Χριστού ποικίλλει. Αλλοτε ο Χριστός σκουπίζει με τα δυο 
χέρια του τα πόδια του Π έτρου101 * * * 105 και άλλοτε κρατά το πόδι του μαθητή 
με το αριστερό χέρι και ευλογεί συγχρόνως με το δ εξί.106 Στην 
παράσταση μας δε διακρίνεται σε ποια στάση απεικονίζεται ο Χριστός.

Ο ζωγράφος μας λοιπόν ακολουθεί τον εικονογραφικό τύπο της 
κρητικής ζωγραφικής και επηρεάζεται από μνημεία τόσο του ευρύτερου  
βορρά όσο και της Θεσσαλίας.

Κ οίμηση (εικ.9)

Επιγραφή: Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ Τ[ΗΣ] [ΘΕΟΤΟ]ΚΟΥ

Όλα τα στοιχεία της σύνθεσης τείνουν να  μπουν σ ’ ένα  ημικύκλιο και 
συγκλίνουν στον κεντρικό άξονα που είναι ο Χριστός. Στρέφει το κεφάλι 
προς τα αριστερά και κρατά τη σπαργανωμένη ψυχή της Π αναγίας με 
καλυμμένα χέρια. Εκατέρωθεν παριστάνονται δυο άγγελοι που σεβίζουν  
σ ’ αυτόν και περικλείονται στην ίδια διπλή ωοειδή δόξα. Στον οριζόντιο  
άξονα βρίσκεται η Παναγία, που κείτεται στο κρεβάτι. Το σώ μα της είναι 
ευθύ και ραδινό, ενώ το κεφάλι μικρό. Π λαισιώνεται από τις συμπαγείς 
ομάδες των Α ποστόλων, που έχουν ημικυκλική διάταξη. Στην κορυφή  
της κλίνης εικονίζεται ο απόστολος Πέτρος που θυμιατίζει. Στα πόδια  
της προσκυνά ο απόστολος Παύλος. Α νάμ εσα  στους Α ποστόλους  

•απεικονίζονται τρεις Ιεράρχες, που φέρουν φω τοστέφ ανο.107 Μ προστά  
στην κλίνη διαδραματίζεται το επεισόδιο με το βέβηλο Ιεφω νία και τον  
άγγελο. Το βάθος της σκηνής είναι σκούρο μπλε. Δ ιασπάται από την 
ωοειδή δόξα του Χ ριστού και τα δυο συμμετρικά κτήρια που

101 Όπως στην εικόνα της Μονής Βλατάδων στη Θεσσαλονίκη, όπου απεικονίζονται
έξι σκηνές του Πάθους (γ' τέταρτο 14ου αιώνα){H oly Im age-H oly Space,π ιν.25), στην
εικόνα του «Επί Σοι Χαίρει» του Βυζαντινού Μουσείου (Chatzidakis, Friihe Ikonen,
πιν.88), στη Μονή Λαύρας (ΜίΙΙεΜώοί,πιν. 124.2), στη Μονή Αναπαυσά και στη
Μονή Φιλανθρωπηνών (Αχειμάστου, Η  Μ ονή των Φιλανθρωπηνών, πιν.49“ και 71β 
αντίστοιχα, όπου και άλλα παραδείγματα), στη Ρασιώτισσα (Γούναρης, Ρασιώτισσα, 
πιν.28α)

Οπως στη Μονή Ντίλιου (Λίβα, Η  Μ ονή Ντίλιοο, εικ.21),στη Μονή Βαρλαάμ 
(Αχειμάστου, Η  Μ ονή των Φ ιλανθρωπηνών, σ.73), στον Αγιο Δημήτριο και στη 
Μεταμόρφωση της Βελτσίστας (Stavropoulou, Velisista, σ.60, σημ.237), στον Άγιο 
Νικόλαο Βίτσας (Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, σ.60, πιν.56α-β) αλλά και στις 
Μονές Διονυσίου και Δοχειαρίου στον Αθω (Millet, Athos, πιν.202.3 και 233.3 
αντίστοιχα).

107 Οι ιεράρχες πρέπει να ταυτιστούν με τρεις από τους αγίους Ιάκωβο τον 
Αδελφόθεο, Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, Ιερόθεο και Τιμόθεο (Τούρτα, Λινοτοπίτες 
ζωγράφοι, σ.84, σημ.450, όπου και η σχετική βιβλιογραφία).
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εικονίζονται δεξιά κι αριστερά και συνδέονται οργανικά με τα δρώμενα. 
Φ έρουν μεγάλα ανοίγματα με διακοσμημένα πλαίσια και από έναν 
πυργίσκο με αετωματική απόληξη.

Ο εικονογραφικός τύπος που ακολουθείται στη σύνθεση είναι 
συνοπτικός και κοινός στα μεταβυζαντινά χρόνια .108 Παραπληρωματικά 
επεισόδια ή άλλες ιδιαιτερότητες δεν απεικονίζονται, με εξαίρεση αυτό 
του βέβηλου Ιεφωνία, το οποίο εμφανίζεται στην εικονογραφία για 
πρώτη φορά το 11° αιώνα στη Μαυριώτισσα της Κ αστοριάς.10

Στην παράστασή μας ο Χριστός στρέφει το κεφάλι προς τα αριστερά. 
Η στάση του παραπέμπει σε φορητές εικόνες.110 Επίσης συναντάται σε 
μνημεία του 16ου αιώνα της Β Δ  Ελλάδας,111 ενώ τον 17° αιώνα 
παριστάνεται στον Ά γιο Μ ηνά στο Μ ονοδένδρι (1619-20) και στη Μονή  
Μ εταμόρφω σης στο Δ ρυόβουνο (1652 ).112

Ο ζω γράφος του μνημείου μας λοιπόν δεν απομακρύνεται από τον 
καθιερω μένο μεταβυζαντινό τύπο στη συμπαγή και ισορροπημένη μεν, 
αλλά  λιτά αποδοσμένη σύνθεσή του.

Σ τα ύ ρ ω σ η  (εικ. 10)

Η παράσταση απεικονίζεται στην τριγωνική αετωματική απόληξη του 
δυτικού τοίχου. Η άνω  μισή όμως είναι κατεστραμμένη, αφού δε σώζεται

Για το θέμα, βλέπε L.Wratislaw-Mitrovic et Ν. Okunev, La Dormition de la 
Sainte Vierge dans la peinture mddievale orthodoxe, Byzantinoslavica III. 1 (1931), 
σ.134 κε. Fr. Halkin, Une legende byzantine de la Dormition.L’ Epitome du recit de 
Jean de Thessalonique, REB XI (1953), o. 156-164. Α.Ξυγγόπουλος, Η πτερωτή ψυχή 
της Θεοτόκου, ΔΧΑΕ , περ.Δ', τ.ΣΤ' (1970-72), ο. 1-11.

109
Για τη χρονολόγηση του ναού, βλ. Πελεκανίδης - Χατζηδάκης, Καστοριά, σ.66 κε 

και Πελεκανίδης, Χρονολογικά προβλήματα των τοιχογραφιών του Καθολικού της 
Μονής της Παναγίας της Μαυριώτισσας Καστοριάς, ΑΕ  1978, σ.147 κε.

ηοΌ πως στη φορητή εικόνα του β ' μισού του 15ου αιώνα που βρίσκεται στο Μουσείο 
του Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας (Ν.Χατζηδάκη, Από το Χάνδακα στη 
Βενετία, πιν.14), στην εικόνα του Ν.Ρίτζου στο Σεράγεβο (Χατζηδάκης, Εικόνες της 
Πάτμου, πιν.202) και σε μια φορητή εικόνα από τη Μονή Θεολόγου της Πάτμου (α' 
μισό 15ου αιώνα)(ο.π.,σ.54κε, πιν.7).

Στη Μονή Αναπαυσά (1527)(Chatzidakis, Theophane, πιν.5) και στον Άγιο 
Δημήτριο στα Παλατίτσια (1570)(Τούρτα, Αινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν. 108β).
1,2 Τούρτα, ο.π., πιν.48β και 125α αντίστοιχα.
Όπως στη σύνθεσή μας, έτσι και στο ναό του Αγίου Μηνά, παραλείπεται η 
Μετάσταση της Παναγίας.
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ούτε η απόληξη. Διακρίνουμε μόνο το κάτω μέρος του σταυρού με τα  
πόδια του Εσταυρωμένου, τον Κρανίου τόπο και τμήματα έφιππων 
ανδρών.113 Τα άλογα αποδίδονται σε στάση καλπασμού, ιδωμένα από το 
πίσω μέρος, με προοπτική βράχυνση και αρκετή σχηματοποίηση.

Από το τμήμα της σύνθεσης που σώζεται διαπιστώνουμε ότι αυτή 
ανήκει στον εμπλουτισμένο εικονογραφικό τύπο, ο οποίος εμφανίζεται 
από τον 6° αιώ να.114

Το πλήθος των έφιππων και των πεζών που συνωστίζεται γύρω από 
τους σταυρούς είναι στοιχείο που ανήκει στη δυτική εικονογραφική  
παράδοση του θέματος.115

Όμως εντοπίζεται και σε ναούς του ελληνικού χώρου του 16ου αιώ να.116 
Τον 17° αιώνα συναντάται στον Ά γιο Ν ικόλαο Βίτσας (1618-9), 117 * στο  
ναό της Ζωοδόχου Πηγής στο Π ολύλοφο Ιωαννίνω ν (1637), στο  
Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών της Μ ονής Βαρλαάμ (1637), όπου ο ι

Έφιπποι στρατιώτες αναφέρονται και στην Ερμηνεία, σ. 108.

114 Γούναρης, Ρασιώτισσα, σ. 113 και Παϊσίδου, Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17°α 
αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, σ.83, σημ.729, όπου αναφέρονται σχετικά 
παραδείγματα.
Για το θέμα της Σταύρωσης, βλ. Millet, Recherches, σ.396 κε. J.R.Martin, The Dead 
Christ on the Cross in Byzantine Art, Late Classical and Medieval Studies in Honor 
o f Albert Mathias Friend, Princeton 1955,0.189-197. R.Hauser, Der Tote Christus 
am Kreuzigung. Zur Ikonographie des Gerokreuzes, Bonn 1963, σ. 125 κε.
K.Wessel, Die Kreuzigung, Ikonographia Ecclesiae Orientalis, Recklinghausen 1966. 
G.Schiller, Ikonographie der Chrisilichen Kunst, 2, Gutersloh 1968, σ.98-176. 
Stavropoulou, La Creation d’ une nouvelle formule de la Crucifixion et la diffusion 
dans les Balkans, Ελληνικές ανακοινώσεις στο E ' Διεθνές Συνέδριο Σπουδών ΝΑ 
Ευρώπης, Βελιγράδι, 11-17 Σεπτεμβρίου 1984, Αθήνα 1985, σ.241-257.

115 Βλέπε, Stavropoulou, Veltsista, σ.80 και Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, σ.111, 
όπου αναφέρονται παραδείγματα δυτικών ζωγράφων.
Συχνά μάλιστα, τα χρώματα είναι αρκετά εξπρεσιονιστικά, όπως το σκούρο 
καφεκόκκινο που φέρει το άλογο στο ναό της Μεταμόρφωσης και μας παραπέμπει 
στα άλογα της μάχης του San Romano του Uccello (15^ αιώνας), που βρίσκεται 
στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι (Οι Μεγάλοι Ζωγράφοι, Από τον Giotto στη 
Αναγέννηση, Α', σ.88-93, πιν.ΧΙ).

116 Όπως στη Μονή Κουτλουμουσίου (Millet, Athos, πιν. 162.1 και Garidis, La 
Peinture murale,σ.149), στην Παναγιά, στον Αγιο Δημήτριο και τη Μεταμόρφωση 
της Βελτσίστας (Stavropoulou, Veltsista, σ.79-81,πιν.26-29) και ιδίας, Πρώτες 
ειδήσεις για τοιχογραφίες του 16ου αιώνα στον Άγιο Δημήτριο Βελτσίστας, 
Ηπειρωτικά Χρονικά 24 (1982), σ. 180-1.

117 Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι., πιν.61α.

"®Βοκοτόπουλος, ΑΔ 31 (1976) Β2 Χρονικά, σ.212, πιν.160β.
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έφιπποι εικονίζονται πίσω από τους σταυρούς, στο βάθος της 
σ ύ νθεσ η ς,119 στη Μ ονή Μ αρδακίου Μ εσσηνίας (1635).120 *

Εμφανής είναι λοιπόν η προτίμηση του ζωγράφου μας στα δυτικά 
στοιχεία, στο βαθμό που μας επιτρέπει να  κρίνουμε το σπάραγμα της 
τοιχογραφίας μας. Μ ια προτίμηση που δεν είχε εκδηλωθεί ιδιαίτερα στις 
προηγούμενες παραστάσεις του μνημείου που εξετάσαμε.

Μ υ σ τικ ός  Δ είπνος (εικ.11)

Στο αριστερό άκρο του ελλειψοειδούς τραπεζιού κάθεται ο Χριστός. 
Στρέφεται προς τον Ιωάννη -  που γέρνει στο στήθος του -  και προς τους 
υπόλοιπους μαθητές, που κάθονται γύρω και μπροστά από το τραπέζι σε 
έδρανο. Οι μαθητές που βρίσκονται στη μπροστινή πλευρά, 
απεικονίζονται αντικρυστοί, δημιουργώντας κλειστά ζεύγη. Το τραπέζι 
περιβάλλεται με χειρόμακτρο και πάνω σ ’ αυτό υπάρχουν σκεύη και 
εδέσματα. Η σκηνή περικλείεται από η μικυκλικό τείχος, ενώ δεξιά κι 
αριστερά υπάρχουν διάτρητα και ανάλαφρα κτήρια, που ενώνονται 
μεταξύ τους με υφάσματα.

Η  παράσταση αποδίδει τον κρητικό εικονογραφικό τύπο, που 
χρησιμοποίησε ο Θ εοφάνης στη Μ .Α ναπαυσά, διαμορφωμένο με 
παλαιολόγεια  στοιχεία .12

119
Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών, πιν.Ζ'.

120 Κ'αλοκύρης, Β υζαντινοί Εκκλησίαι της Ιεράς Μ ητροπόλεως Μεσσηνίας, πιν.72.1.

Ξυγγόπουλος, Σχεδίασμα, πιν.21.1. Ο Θεοφάνης αντλεί το πρότυπό του από την 
εικόνα του «Επί Σοι Χαίρει» του Βυζαντινού Μουσείου (15°*= αιώνας) (Chatzidakis, 
Friihe Ikonen, πιν.88).
Κύρια στοιχεία αυτού του τύπου είναι η θέση του Χριστού αριστερά, η κυκλική 
διάταξη των μαθητών γύρω από το τραπέζι και ορισμένων σε πρώτο επίπεδο, με την 
πλάτη στραμμένη στο θεατή.(Αχειμάστου, Η  Μ ονή των Φιλανθρωπηνών, σ.138, 
σημ.395. Επίσης, Chatzidakis, leon es,σ. 19). Για το θέμα του Μυστικού Δείπνου 
γενικά, βλέπε Millet, R echerches, σ.286-309. K.Wessel, Abendmahl und 
Aposialkom m union, Ikonographia E cclesiae O rien tal is, Recklinghausen 1964. E. 
Sandberg-Vavala, La croce dipin ta ita/iana e Γ  iconografia della passione , Roma 
1985. P. Angiolini -  Martinelli, Nota sull’ iconografia della mensa circolare nella 
raffigurazione dell’ ultima cena della chiesa della Vergine Peribleptos di Ocrida, 
C orsi d i Cu/tura su ll ’ arte  Ravennate e bizantina XXXIII 1986.
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Η  απεικόνιση του ελλειψοειδούς τραπεζιού διαμορφώνεται ήδη από τον  
11° και 12° αιώνα και συνεχίζεται μέχρι τον 16° και 17° αιώ να.122 Την 
ίδια εποχή, στα τέλη του 11ου αιώνα, καθιερώθηκε η τοποθέτηση των 
μαθητών ολόγυρα στο τραπέζι και έγινε κανόνας τον 13° και 14° 
αιώ να.123 Η τάση της απόδοσης ρεαλιστικών λεπτομερειών της 
καθημερινής ζωής, όπως η απεικόνιση των σκευών και των εδεσμάτων  
πάνω στο τραπέζι, εκδηλώνεται από τον 12° αιώνα στα έργα των 
βυζαντινώ ν ζωγράφων.124

Α πό το ίδιο εικονογραφικό πρότυπο επηρεάστηκε ο  ζωγράφος της 
Μ ονής Φιλανθρωπηνών,125 τη σύνθεση της οποίας φαίνεται ότι 
αντιγράφει ο  αγιογράφος του ναού μας.Σ’ αυτό το συμπέρασμα μας 
οδηγούν πολλά κοινά στοιχεία που εντοπίζονται στις δυο παραστάσεις: η 
απόδοση του Χριστού σε στάση τριών τετάρτων στα αριστερά του  
τραπεζιού και του Ιωάννη που γέρνει λυπημένος προς αυτόν, ο βαθιά  
σκυμμένος πάνω στο τραπέζι Ιούδας, οι στάσεις των Α ποστόλω ν που  
βρίσκονται γύρω από το τραπέζι και συνομιλούν μεταξύ τους, οι οποίοι 
είναι χωρισμένοι σε δυο ομάδες των τριών και δυο ατόμω ν  
αντίστοιχα, τα ζεύγη των Α ποστόλω ν που ακονίζονται σε πρώτο  
επίπεδο, τα έδρανα του Χριστού και της ομάδας των Α ποστόλω ν και 
τέλος τα οικοδομήματα: το αριστερό με την αετωματική απόληξη και 
τους διακοσμητικούς αστραγάλους στους κίονές του και ο ψηλός τοίχος  
που το συνδέει με το δεξί που είναι δυσδιάκριτο. Πάνω απ’ αυτόν  

.κυματίζει ύφασμα.
Η παράστασή μας παρουσιάζει επίσης ομοιότητα στη διάταξη τω ν  

προσώπων με την αντίστοιχη σε μνημεία της Καστοριάς - όπως στη  
Ρασιώτισσα,126 στην Παναγία του άρχοντα Α ποστολάκη127 - και της 
Θεσσαλίας - όπως στο ναό Κ οίμησης Θ εοτόκου στη Πορτή Α γράφω ν

Millet, Recherches, σ.288. Επίσης Γούναρης, Ρασιώτισσα, σ.43 και Λίβα, Η  
Μονή Ντίλιου, σ.50.

123 Millet, ο.%., σ.288, 300, 309.

124 Grabar, Bulgarie, σ.143.

125 Αχειμάστου, Η  Μονή των Φιλανθρωπηνών, πιν.48β.

Γούναρης, Ρασιώτισσα, πιν.27β.

Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17°° αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, πιν.49α .

«,
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(1 6 1 9 )128 και στο Π αρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών της Μονής
Β α ρλαά μ .129

Τα μνημεία του Άθω παρουσιάζουν διαφορά στη θέση του Χριστού με 
τη σύνθεσή μας.130

Είναι εμφανής λοιπόν η εξάρτηση της παράστασής μας από το κρητικό 
πρότυπο, όπως αυτό εκφράζεται στα μνημεία της Β Δ  Ελλάδας.

Π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς  β ό ρ ε ι ο υ  τ ο ί χ ο υ

Α π οκ α θή λω ση  (εικ. 12)

Επιγραφή : Η  Κ Α ΤΕ ΒΑ ΣΗ  ΤΟ Υ  [ΧΡΙΣΤΟΥ]

Η  σκηνή διαδραματίζεται μπροστά σε ψηλό τείχος, που στέφεται με 
επάλξεις. Στον κεντρικό ά ξονα  δεσπόζει ο σταυρός, από τον οποίο ο 
Ιωσήφ κατεβάζει το άψυχο σώ μα του Χριστού, κρατώντας το από τη 
μέση. Δ ίπλα του, η Π αναγία το δέχεται στην αγκαλιά της, ακουμπώντας 
με στοργή το πρόσω πό της στο δικό του. Αριστερά, η Μ αρία η 
Μ αγδαληνή φιλά το χέρι του Χριστού, ενώ πίσω της στέκονται άλλες δυο 
μυροφόρες. Στην αντίστοιχη θέση στα δεξιά απεικονίζεται ο Ιωάννης ο 
Θ εολόγος, ο οποίος ασπάζεται το άλλο χέρι του Χριστού. Πίσω του 
παραστέκεται μια άλλη γυναικεία μορφή, η οποία φέρει το χέρι στο 
πρόσω πό της σε ένδειξη θρήνου, ενώ  σε πρώτο επίπεδο ο Νικόδημος, 
μισογονατιστός, αφαιρεί τους ήλους από τα πόδια του Εσταυρωμένου. 
Κάτω από το σταυρό, στο άνοιγμα της σπηλιάς, εικονίζεται το κρανίο 
του Αδάμ.

Οι ευαγγελιστές αναφ έρουν ελάχιστα για το θέμα της Αποκαθήλωσης 
και τα πρόσωπα που συμμετείχαν σ ’ αυτή.131 Κ ανένας δεν αναφέρει τη 
σύμπραξη της Π αναγίας, εκτός από την Ο μιλία του Γεωργίου

Σδρόλια, Μονή Πέτρας, σ.202, παρ.188, όπου αναφέρονται και σχετικά 
παραδείγματα.

129 Σαμπανίκου, Το Παρεκκ),ήσι των Τριών Ιεραρχών, πιν.55.

130 Ο Χριστός καταλαμβάνει το κέντρο του τραπεζιού, για παράδειγμα στη Μονή 
Λαύρας, στη Μονή Διονυσίου, στη Μονή Δοχειαρίου ( Millet, Athos, πιν. 124.2, 
202.3, 233.3 αντίστοιχα).

131 Ο Ματθαίος (27.59) αναφέρει «και λαβών το σώμα ο Ιωσήφ», ο Μάρκος (15.46) 
και ο Λουκάς (23.53) «και καθελών αυτόν», ο Ιωάννης (19.39) «και έλαβον ουν το 
σώμα».
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Νικομήδειας (9ος αιώνας)132 και την παραλλαγή των κωδίκων Β και C του 
Acta Pilati (15^  αιώ νας).133

Η παράστασή μας ακολουθεί σε γενικές γραμμές το εικονογραφικό  
πρότυπο της κρητικής ζωγραφικής, όπως καθιερώθηκε από το Θεοφάνη  
στη Λ αύρα.134 135 * Στο ίδιο πρότυπο βασίστηκαν οι σκηνές και των άλλων 
μνημείων τόσο του Ά θω 13' όσο και της Β Δ  Ε λλάδας.1 6

Η σύνθεσή μας φαίνεται ότι έχει ως πρότυπο την αντίστοιχη στο Ν έο  
Καθολικό της Μ ονής Μ εταμόρφωσης των Μ ετεώ ρω ν.137 138 Συγκεκριμένα: 
το σύμπλεγμα της Παναγίας που πατά στο έδαφος και κρατά το 
άκαμπτο σώμα του Χριστού, το καμπυλόγραμμο σώ μα του Ιωάννη, ο 
αριθμός των μυροφόρων πίσω από τον Ιωάννη, η Μ αγδαληνή, που έχει 
καλυμμένα τα χέρια της, καθώς ασπάζεται το χέρι του Χ ριστού, ο Ιωσήφ 
που φέρει φωτοστέφανο, ο ξυπόλητος Νικόδημος, είναι στοιχεία κοινά  
στις δυο συνθέσεις.

Στην παράστασή μας είναι χαρακτηριστικές δυο λεπτομέρειες.
Η Μαγδαληνή απεικονίζεται με καλυμμένα χέρια, καθώς ασπάζεται το 
χέρι του Ιησού. Ό μοια απεικόνιση συναντάται στη Μ ονή Ν τ ίλ ιο υ ,38 στη

132 P.G., 100,1488.

133
- Τ ischendorf, Apocrypha,ο. 313.
Σχετικά με την παρουσία της Θεοτόκου στη σκηνή, βλ. και Λίβα, Η  Μονή Ντίλιου, 
σ. 87-88.
134 Millet, Athos,mv. 128.2.
Η κρητική ζωγραφική εμπνέεται από το πρότυπο που διαμορφώθηκε τον 13° αιώνα 
(Αχειμάστου, Η  Μονή των Φιλανθρωπηνών, σ.89, σημ.713). Η αρχική άποψη του 
Millet ότι ο μεταβυζαντινός τύπος του θέματος που συναντάται στο Άγιο Ορος τον 
16° αιώνα έχει ιταλική προέλευση, έχει αναθεωρηθεί και από τον ίδιο (Millet, 
Recherches, σ.478 κε.) Έτσι, μετά την αποκάλυψη των τοιχογραφιών στο Nerezi, 
στη Mileseva και στο Πρωτάτο, αποδέχτηκε τη βυζαντινή του καταγωγή (Millet, 
L’art des Balkans, σ.275 κε).

135
Στις Μονές Κουτλουμουσίου, Ξενοφώντος, Διονυσίου και Δοχειαρίου (Millet, 

Athos, πιν. 162.1,177.2,200.2,226.2 αντίστοιχα).

Στη Μονή Φιλανθρωπηνών (Αχειμάστου, Η Μονή των Φιλανθρωττηνών,ταν.5Τ), 
στη Μονή Ντίλιου (Λίβα, Η Μονή Ντίλιου, εικ.34),στη Μονή Βαρλαάμ 
(Stavropoulou, Veltsista,a.82), στον Αγιο Νικόλαο Βίτσας (Τούρτα, Λινοτοπίτες 
ζωγράφοι, σ. 112-3, πιν.61 β).

137 Χατζηδάκης -  Σοφιανός, Το Μεγάλο Μετέωρο, σ. 139.
138 Λίβα, Η Μονή Ντίλιου, εικ.34.
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Μ εταμόρφω ση της Βελτσίστας,139 στον Άγιο Ν ικόλαο Βίτσας.140
Η γυναικεία  μορφή πίσω από τον Ιωάννη θρηνεί, φέροντας το χέρι στο 

πρόσοιπο. Την ίδια κίνηση κάνει στη Μ ονή φιλανθρο)πηνών,141στη Μονή 
Ν τίλιου ,142 στον Ά γιο Νικόλαο Βίτσας.143 Αντίθετα, στη Μεταμόρφωση 
της Β ελτσίστας η γυναίκα θρηνεί τραβώντας τα  μαλλιά της, στοιχείο που 
παραπέμπει στη δυτική εικονογραφία.144

Δ ιαπιστώ νουμε λοιπόν ότι σφαίρα επιρροής του ζωγράφου μας 
αποτελούν και σ ’ αυτή τη σκηνή τα κοντινά μνημεία της ευρύτερης 
περιοχής της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, τα οποία με μικρές 
παραλλαγές ακολουθούν το κρητικό εικονογραφικό πρότυπο.

Ε π ιτ ά φ ιο ς  Θ ρήνος (εικ.13)

Επιγραφή : Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ [ΘΡΗΝΟΣ]

Π άνω σ ε  ορθογώ νια  σαρκοφάγο, που έχει καλυμμένες με ύφασμα τις 
πλαϊνές πλευρές της, κείτεται χωρίς σινδόνη το γυμνό σώμα του νεκρού  
Χ ριστού. Α ριστερά, κάθεται η Π αναγία σε κιβωτιόσχημο έδρανο και 
πατά σε υποπόδιο. Α γκαλιάζει το Χριστό ακουμπώντας το μάγουλο στο 
πρόσω πό του. Πίσω της εικονίζεται ο όμιλος των μυροφόρων που 
θρηνούν. Ξεχω ρίζει η Μ αρία η Μ αγδαληνή, στο κέντρο της σύνθεσης, 
που υψ ώ νει τα  χέρια  της σε ένδειξη αποκορύφωσης του θρήνου. Δεξιά, ο 
Ιωάννης ακουμπά το χέρι του Ιησού σκύβοντας ελαφρά, ενώ ο Ιωσήφ 
κρατά τα πόδια του έχοντας καλυμμένα τα χέρια κάτω από το ιμάτιό του, 
σ ε ένδειξη σεβασμού. Π άνω από το Χριστό εικονίζεται ο διπλός σταυρός 
του μαρτυρίου, ενώ  στο βάθος τα κτήρια της Ιερουσαλήμ, που 
προβάλλονται σ ε βουνά  και βράχους με απότομες σχηματικά 
αποδοσμένες, πλαγιές. Μ προστά από τη σαρκοφάγο είναι πεσμένο ένα  
λευκό ύφασμα. Σε δεύτερο επίπεδο, στα δεξιά της σύνθεσης,

Stavropoulou, Veltsista, ταν.30.

140 Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.όΐβ.

141 Αχειμάστου, Η  Μονή των Φιλανθρωπηνών, πιν.57α
142 Λίβα, Η Μονή Ντίλιου, εικ.34.
Εδώ, εικονίζεται και δεύτερη γυναίκα, που θρηνεί στην ίδια στάση.
143 Τούρτα, Λινοτοπίτες ζθ)γράφοι, πιν.όΐβ
344 Βλέπε σχετικά,Stavropoulou, Veltsista, σ.83, πιν.30,όπου αναφέρσνται αναλυτικά 
δυτικές επιδράσεις στο θέμα.
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απεικονίζεται η εκσκαφή του μνήματος από το Νικόδημο, ως μοναδικό 
σύμβολο της σκηνής του ενταφιασμού.1

Η εικονογραφία της σκηνής του Θ ρήνου ακολουθεί τον παλαιολόγειο  
τύπο, όπως αυτός διαμορφώθηκε με πολλές διαφορετικές εκφάνσεις 
ήδη από τον 1Γ  αιώνα. Συγκεκριμένα, η παράστασή μας φαίνεται ότι 
επηρεάζεται σε πολλά σημεία από το πρότυπο που διαμορφώθηκε στην 
εικονογραφία της Μακεδονίας, τα στοιχεία του οποίου συνοψίζονται στη 
στάση της Π αναγίας στη θέση της Μ αγδαληνής στο κέντρο της 
σύνθεσης, στην ακάλυπτη σαρκοφάγο, στο ριγμένο στο έδαφος 
ύφ ασμα.Γ47

Ο Χριστός τοποθετείται σε σαρκοφάγο χωρίς σινδόνη, στοιχείο κοινό  
στην παράσταση της Μ ονής Φ ιλανθρωπηνών,145 * 147 148 της Μ ονής Ν τίλιου,149 
της Παναγίας του άρχοντα Αποστολάκη και της Παναγίας στη συνοικία  
των Α γίω ν Αναργύρων στην Κ αστοριά.150 Συναντάται επίσης σε μνημεία  
των Αγράφων: στη Μ ονή Κορώνας (1587), στο να ό  Κ οίμησης Πορτής 
(1619), στη Μ ονή Πέτρας (1625 ).151

145 Οι ευαγγελιστές αναφέρουν τον τάφο ως «λαξευτόν μνήμα» (Κατά Ματθαίον, κζ 
59-61. Κατά Μάρκον, ιε 4647. Κατά Αουκάν, κγ 53-56. Κατά Ιωάννην, ιθ 39-42).

Κύριο χαρακτηριστικό του τύπου είναι η εναπόθεση του Χριστού πάνω σε 
σαρκοφάγο από πορφυρίτη. Η Παναγία εικονίζεται στην άκρη δίπλα στη σαρκοφάγο 
βυθισμένη στον πόνο της ή κρατά και φιλά το κεφάλι του Ιησού. Ο Ιωάννης και ο 
Ιωσήφ ανακρατούν και φιλούν το δεξί χέρι και τα πόδια του Χριστού αντίστοιχα. Ο 
Νικόδημος κρατά τη σκάλα και η Μαγδαληνή βρίσκεται σε καίρια, επίκεντρη θέση 
πάνω από το νεκρό. (Βλέπε, Αχειμάστου, Η Μονή των Φιλανθρωπηνών, 
σ.155,σημ.727, όπου αναφέρονται παραδείγματα μνημείων που ακολουθούν το 
συγκεκριμένο τύπο απεικόνισης της σκηνής.) Γενικά για το θέμα του Θρήνου, βλ. 
Millet^ecAercAei,o.489 κε. K.Weitzmann, The Origin o f the Threnos, Essays in 
Honor o f  Erwin Panofsky, N.York 1961, σ.476 κε. Γ. Σωτηρίου, Ενταφιασμός -  
Θρήνος, ΔΧΑΕ, περ.Δ', τ.Ζ' (19734), σ.139 κε.

147
Παϊσίδου, Οι Τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, σ.69.

148
Αχειμάστου, Η  Μονή των Φιλανθρωττηνών,την. 57°.

149
Λίβα, Η Μονή Ντίλιου, εικ.35.

ι}0 Παϊσίδου, Οι Τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, παν. 51“ και 
57β αντίστοιχα
15 Σδρόλια, Μονή Πέτρας, σ.221 -223, εικ. 113.
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Το θέμα της καθισμένης σε έδρανο Παναγίας συναντάται και σε άλλα  
μνημεία  του 17ου αιώνα στην Ά ρ τα , όπως στον Ά γ ιο  Βασίλειο (εικ.56) 
κ α ι στον Ά γ ιο  Γεώργιο (εικ .104).152 153 * Επίσης, στη φορητή εικόνα του 
Ε μ μανουή λ Λαμπάρδου (αρχές 17ου αιώνα), που βρίσκεται στο 
Β υζαντινό  Μ ουσείο. 53

Ο Ιωάννης κρατά το χέρι του Χριστού εξ αποστάσεως, όπως στη Μ ονή  
Α να π α υ σ ά 15 και στη Μ ονή των Φιλανθρωπηνών 155, ενώ ο Ιωσήφ 
σκύβει και κρατά τα πόδια του με καλυμμένα χέρια μην τολμώντας να  
αγγίξει το θείο λείψανο. Α νάλογη απεικόνιση συναντούμε -  εκτός από 
τους να ούς που προαναφέραμε -  στη Μ ονή Ν τίλιου156 * * και στη Μ ονή  
Β αρλαάμ, αλλά και σε μνημεία του Ά θω .

Η  Μ αρία Μ αγδαληνή ολοφύρεται με ανοιχτά χέρια, βρισκόμενη σε 
επίκεντρη θέση πάνω από το Χριστό. Ο δραματικός αυτός τρόπος θρήνου 
είνα ι γνω στός από ελληνικές μικρογραφίες του 11ου-  12ου αιώνα.159

Στη Μονή Θεοτόκου Μεγαλόχαρης στην Άρτα η Παναγία κάθεται πάνω στη 
σαρκοφάγο. Διαφορετική είναι η θέση της στα άλλα μνημεία της ΒΔ Ελλάδας. Έτσι, 
στη Μονή Φιλανθρωπηνών (Αχειμάστου, Η  Μονή των Φιλανθρωπηνών,πιν.57α), στη 
Μεταμόρφωση της Βετσίστας (Stavropoullou, Veltsista,πιν.32α), στον Άγιο Νικόλαο 
Βίτσας και στον Ά γιο Μηνά στο Μονοδένδρι (Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, 
πιν.9,62α-β), η Παναγία κάθεται στο έδαφος. Στη Μονή Ντίλιου απεικονίζεται όρθια 
(Λίβα, Η Μονή Ντίλιου, εικ.35).

153
Οι Πύλες του Μυστηρίου, σ.194, εικ.9. Η εικόνα ακολουθεί κρητικό πρότυπο του

ι ^ου /15 αιώνα.

154
Αδημοσίευτη.

155 Αχειμάστου, Η Μονή των Φιλανθρωπηνών,πιν.57α
156 Λίβα, Η Μονή Ντίλιου, εικ.35.

Αδημοσίευτη.

Στη Μονή Ξενοφώντος (Millet, Athos, πιν. 173.1 και Garidis, La Peinture murale, 
σ. 161, πιν. 165) και στη Μονή Σταυρονικήτα (Χατζηδάκης, Θεοφάνης, σ.67, πιν. 100).

159
Χατζηδάκης, Η κρητική ζωγραφική και η ιταλική χαλκογραφία, Κρητικά 

Χρονικά 1 (1947), σ.27-46.



Στη μακεδονική εικονογραφία καθιερώνεται τον 14° α ιώ να160 και 
διαδίδεται ευρύτερα από τον 15° αιώνα, ενώ τον 16° και τον 17° αιώνα  
επεκτείνεται σε Ανατολή και Δ ύση .161 Στην ίδια θέση -  στο κέντρο της 
σύνθεσης -  παριστάνεται στον Άγιο Βασίλειο Άρτας (εικ .57) και στον  
Άγιο Αθανάσιο στο Π ολύδροσο.(εικ.88)

Την ίδια εποχή καθιερώνεται στη μακεδονική και σέρβική  
παλαιολόγεια εικονογραφία το προσφιλές θέμα της εκσκαφής του 
μνήματος-από το Ν ικόδημο.162 Για πρώτη φορά εικονίζεται στον Ά γιο
Νικόλαο Ορφανό 163 164 και στη συνέχεια σε μνημεία του Ά θ ω '°“ και της 
Θ εσσαλίας.165 * 167 Τον 17° αιώνα συναντάται στο Π αρεκκλήσι της Σύναξης  
των Ταξιαρχών στη Μ ονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών (1 6 3 4 ),1 
στον Ά γ ιο  Νικόλαο Μ αγαλειού (1654-7)16' και στην Π αναγία της 
συνοικίας Αγίων Α ναργύρω ν στην Κ αστοριά.168

164

160 Συναντάται στο Καθολικό της Μονής Βατοπεδίου (Γ.Σωτηρίου, Ενταφιασμός -  
Θρήνος, ΔΧΑΕ περ.Δ', τ.Ζ' (1973-4), πιν.50.3), στον Άγιο Νικόλαο Κυρίτζη και 
στον Ταξιάρχη Μητροπόλεως στην Καστοριά. (Πελεκανίδης, Καστόρια, πιν.158α και 
125β )

1(1 Χατζηδάκη, Η κρητική ζωγραφική και η ιταλική χαλκογραφία, Κρητικά Χρονικά 1 
(1947),σ.27-46. Απεικονίζεται στην Παναγία Ελεούσα της Πρέσπας και στο Leskoe0 
(Subotid, L ’ ecole d ' Ohrid, σχ. 18,79), στο Poganovo (Grabar, Bulgarie, πινΧΙΧ), 
στο Παλαιό Καθολικό της Μονής Μεταμόρφωσης των Μετεώρων (Χατζηδάκης -  
Σοφιανός, Το Μεγάλο Μετέωρο, σ.83 και Garidis, La Peinture murale, σ.63), στη 
Μονή Ντίλιου (Λίβα, Η Μονή Ντίλιου, εικ.35), στην Παναγία της συνοικίας των 
Αγίων Αναργύρων (1634) (Πάΐσίδου, Οι Τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς 
της Καστοριάς, πιν. 57β ) και στον Άγιο Νικόλαο Μαγαλειού στην 
Καστοριά(επιζωγράφηση στο Ιερό (1654-7) (Πελεκανίδης, Καστόρια, πιν.171β), στο 
Παρεκκλήσι της Σύναξης των Ταξιαρχών στη Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών 
(1634) (Στρατή, Το Παρεκκλήσι της Σύναξης των Ταξιαρχών, Κληρονομιά 15, τχ.Β' 
(1983), σ.224-5, εικ.18).

162
Garidis, La Peinture murale, σ.63,73, όπου αναφέρονται παραδείγματα. Βλ. 

επίσης Πάΐσίδου, Οι Τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, σ.84.

163 Τσιτουρίδου, Άγιος Νικόλαος Ορφανός, πιν.44.

164 Όπως στη Μονή Χελανδαρίου και στη Μονή της Λαύρας (Millet, Athos, πιν.67.1 
και 127.4 αντίστοιχα).

165 Όπως στο Παλαιό Καθολικό της Μονής Μεταμόρφωσης των Μετεώρων 
(Χατζηδάκης -Σοφιανός, Το Μεγάλο Μετέωρο, σ.83 και Garidis, La Peinture murale, 
σ.63).

Στρατή, Το Παρεκκλήσι της Σύναξης των Ταξιαρχών, σ.224-5, εικ. 18.

167 Πελεκανίδης, Καστόρια, πιν. 171 β
,6β Πάΐσίδου, Οι Τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, πιν. 57β.** ν
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Το πεσμένο στο έδαφος λευκό πανί, με το οποίο προφανώς ο Ιωσήφ 
τύλιξε το σώμα του Χριστού και το κατέβασε από το σταυρό, 
απεικονίζεται σε παλαιότερα μνημεία της βαλκανικής,169 στους 
μεταβυζαντινούς ναούς που προαναφέραμε και στον 'Α θω .1 °

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η σύνθεσή μας αντλεί το πρότυπό της από 
την εικονογραφική παράδοση που διέπει τη Μ ακεδονία, όπως αυτή 
διαμορφώθηκε στα μεταβυζαντινά χρόνια, βασισμένη στην 
παλαιολόγεια  παράδοση.

Λ ίθ ος (εικ.14)

Κ εντρικός άξονας της σύνθεσης είναι ο άγγελος. Κάθεται άνετα πάνω 
στην αποκυλισμένη, επίπεδη πλάκα του μνήματος και στρέφει ελαφρά 
προς τα αριστερά, ενώ  με το δεξί του χέρι δείχνει τον ανοιχτό 
κιβωτιόσχημο τάφο, μέσα  στον οποίο μόλις διακρίνεται το σάβανο του 
Χριστού. Πίσω από τη σαρκοφάγο ξεχωρίζει ένας δεύτερος άγγελος. 
Α ριστερά, οι μυροφόρες, έντρομες και διατακτικές, αντικρύζουν το άδειο 
μνημείο. Οι στρατιώτες, που συνήθως απεικονίζονται να  φρουρούν τον 
τάφο, παραλείπονται. Το βραχώδες τοπίο, που περιβάλλει τη σκηνή, 
αποδίδεται με σχηματοποίηση και συνδέεται οργανικά με τα δρώμενα.

Η παράστασή μας ακολουθεί τον εικονογραφικό τύπο που 
διαμορφώθηκε κατά την παλαιολόγεια περίοδο.171

Στον Ά γιο Νικόλαο Curtea d’ Arges, στον Άγιο Ηλία στη Suceava και στο 
Balinesp (Αχειμάστου, Η  Μ ονή των Φιλανθρωιτηνών, σ.155, σημ.726, όπου και η 
σχετική βιβλιογραφία), στον Άγιο Κωνσταντίνο και Ελένη Αχρίδας (Παϊσίδου, Οι
Τοιχογραφίες του 17ου αιώ να στους ναούς της Καστοριάς, σ.69).

170 Όπως στη Μονή Ξενοφώντος (Millet, Athos, πιν. 173.1) και στη Μονή Δοχειαρίου 
(ο.π., πιν.226.2).
71 Ο παλαιολόγειος τύπος διαμορφώνεται γύρω στον 14° αιώνα και αφορά στον τύπο 

του αγγέλου, στον αριθμό των μυροφόρων, στην απόδοση του μνήματος με μορφή 
σαρκοφάγου. Η σαρκοφάγος εισάγεται στην εικονογραφία του θέματος από τους 
δυτικούς καλλιτέχνες στα τέλη του 10ου αιώνα, ενώ από τους βυζαντινούς τον 14° 
αιώνα. (Millet, Recherches, σ.517) Την παλαιολόγεια εποχή, η παρουσία δυο 
αγγέλων στη σκηνή (σύμφωνα με τη διήγηση του Λουκά (24, 1 -8), γνωρίζει ιδιαίτερη 
διάδοση στη Μακεδονία και στο ΒΔ ελλαδικό χώρο -  όπως στον Ά γιο Νικόλαο του 
Κυρίτζη (14°^ αιώνας) (Millet, Recherches, εικ.576), στον Άγιο Ανδρέα Ρουσούλη 
(15^ αιώνας) (Πελεκανίδης, Καστόρια, πιν. 163°) -  αλλά και στην περιοχή της 
Αχρίδας - όπως στην Παναγία της Bolnica και στο Leskoec. (Βλέπε Παϊσίδου, Οι 
τοιχογραφίες του 17ου αιώ να στους ναούς της Καστοριάς, σ.85, όπου και σχετική 
βιβλιογραφία). Όσον αφορά στις μυροφόρες, πριν την παλαιολόγεια περίοδο είναι 
συνήθως δύο - σύμφωνα με το κείμενο του ευαγγελιστή Ματθαίου (28,1) - αλλά 
μετά αυξάνονται. Βλέπε Stavropoulou, Veltsista, σ.94, σημ.470, όπου αναφέρονται
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1

Επηρεάζεται στα βασικά σημεία της -  ως προς τον αριθμό των 
αγγέλων και των μυροφόρων, τη στάση του αγγέλου που κάθεται στο 
κάλυμμα της σαρκοφάγου, τη λοξά τοποθετημένη σαρκοφάγο -  από την
αντίστοιχη του Αγίου Νικολάου στη Β ίτσα172 * * και της Παναγίας της 
συνοικίας των Αγίων Αναργύρων.,7j Π ανομοιότυπα απεικονίζεται η  
σκηνή στη Μονή Μ ακρυαλέξη.1 4

Ό σον αφορά στον αριθμό των αγγέλων, δύο παριστάνονται και στις 
κρητικές συνθέσεις του Ά θω .175 176 177

Χαρακτηριστικό στοιχείο της σύνθεσής μαςείναι ότι όλες οι 
μυροφόρες φέρουν φωτοστέφανο.1 6 Η  δεύτερη κρατά μυροδοχείο. Το  
μυροδοχείο εισάγεται στην εικονογραφία του Λ ίθου την παλαιολόγεια  
εποχή.1 7 Στα μεταβυζαντινά χρόνια απεικονίζεται στον Ά γ ιο  Ιωάννη το

παραδείγματα της μεσοβυζαντινής περιόδου. Όμως, δύο μυροφόρες συναντώνται και 
σε μεταβυζαντινά μνημεία, όπως στη Μονή Φιλανθρωπηνών (Αχειμάστου, Η Μονή 
των Φιλανθρωπηνών, πιν.20α), στη Μονή Ντίλιου (Λίβα, Η  Μονή Ντίλιου, εικ.36), 
στη Μεταμόρφωση της Βελτσίστας (Stavropoulou, Veltsista, πιν.33β).
Γενικά, για το θέμα του Λίθου, βλέπε Millet, Recherches,a.517-540. J.Villette, La 

Resurrection du Christ dans l ' art chretien du lie  auVIIe siecle, Paris 1959. Schiller, 
Ikonographie, II, σ. 13-21.

172 Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.64α.
m  Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 1700 αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, πιν.58α.

174 Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν. 114α.
Δυο άγγελοι παριστάνονται στη Μονή Λαύρας ( Millet, Athos, πιν. 127.2 και 

Garidis, La Peinture murale, πιν. 142), στη Μονή Διονυσίου και στη Μονή
Δοχειαρίου (Millet, Athos, πιν. 199.2 και 230.1 αντίστοιχα).

176 Στη Μεταμόρφωση της Βελτσίστας (Stavropoulou, Veltsista, πιν.33β) και στον 
Αγιο Νικόλαο Βίτσας (Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.64α), φωτοστέφανο φέρει

η πρώτη γυναίκα, η οποία ταυτίζεται με την Παναγία. Μάλιστα, στο πρώτο μνημείο 
υπάρχει σχετική επιγραφή, ενώ στο δεύτερο θυμιατίζει. Η Παναγία απεικονίζεται να 
θυμιατίζει και σε άλλα μνημεία της Μακεδονίας και της Σερβίας ( Τούρτα, ο.π., 
σ. 116), καθώς και στην Παναγία στην Κακοπετριά της Κύπρου ( Garidis, La Peinture 
murale, πιν.229).Παράσταση της Παναγίας συναντούμε επίσης στον Αγιο Δημήτριο 
στα Παλατίτσια και στη Μονή Μακρυαλέξη (Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι σ. 116) 
Γεγονός πάντως είναι ότι οι ευαγγελιστές δεν αναφέρουν την παρουσία της Παναγίας 
στη σκηνή. Μόνο οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς αναγνωρίζουν τη Θεοτόκο στην 
“άλλη Μαρία” των ευαγγελικών κειμένων (P.G. 132, στ. 621 κε. Επίσης, Millet, 
Recherches, σ.538). Στα αθωνικά μνημεία η Παναγία παραλείπεται (βλ. 
Stavropoulou, Veltsista., σ.95, σημ.473).

177
Το συναντάμε στη Μονή Marko (Millet-Velmans, Yougoslavie, IV, πιν.88.163) 

και στη Μονή Βατοπεδίου (Millet, Athos, πιν.93.2).
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Θ εολόγο  στην Κ αστοριά,178 στη Μ ονή Αγίου Ανδρέα στο Μ εσοβούνι 
Β ολιμ ώ ν στη Ζάκυνθο179 και σε μνημεία του Ά θ ω .1 °

Α πό τη σύνθεσή μας απουσιάζουν οι στρατιώτες που φρουρούν τον 
τάφο του Χριστού. Προφανώς ο ζωγράφος του μνημείου μας υιοθετεί 
την άποψη ότι οι στρατιώτες δεν ανήκουν στο θέμα του Λίθου.181 
Ε ν τούτοις, στα μνημεία της Β Δ  Ελλάδας που αναφέραμε,182 τα 
δυο θέματα  συνυπάρχουν στην ίδια σκηνή. Η  κουστωδία παραλείπεται 
από την παράσταση του Λίθου στην Π αναγία στην Κακοπετριά της 
Κ ύπρου, 183στη Μ ονή Α ναπαυσά,184 στη Μ ονή Φιλανθρωπηνών,185 ενώ  
στις Μ ονές Ξενοφώντος και Δοχειαρίου στον Ά θω , 6 το θέμα των 
φρουρώ ν παριστάνεται σε ξεχωριστό πίνακα.

Ο ζω γράφ ος μας λοιπόν, μένοντας πιστός στην παλαιολόγεια  
παράδοση, ακολουθεί το καθιερωμένο στα μνημεία της Β Δ  Ελλάδας 
πρότυπο, χωρίς να  παραβλέπει και κάποια στοιχεία που υιοθέτησε η 
κρητική εικονογραφία.

Πελεκανίδης, Καστόρια, πιν.207 και Γούναρης, Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, 
πιν.14β.

179 Μυλωνά, Μουσείο Ζακύνθου, σ. 168
Εδώ, μυροδοχείο κρατούν η Παναγία και η πρώτη γυναίκα
180 Στη Μονή Λαύρας (Millet, Athos, πιν. 127.2),στη Μονή Σταυρονικήτα 
(Χατζηδάκης, Θεοφάνης, εικ.101), στη Μονή Δοχειαρίου ((Millet, Athos, πιν.230.1)

181 Βλέπε σχετικά και Λίβα, Η Μονή Ντίλιου, σ.96-7.
182

Στη Μονή Ντίλιου(Λίβα, Η Μονή Ντίλιου, εικ.36),στη Μεταμόρφωση και τον 
Ά γιο  Δημήτριο Βελτσίστας (Stavropoulou, Veltsista, 94-5), στη Μονή Μακρυαλέξη 
(Τούρτα, Αινοτοπίτες ζωγράφοι,σ. 116), στον Ά γιο Νικόλαο Βίτσας(ο.π, πιν.64α), 
στην Παναγία της συνοικίας των Αγίων Αναργύρων στην Καστοριά (Παϊσίδου, Οι 
τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, πιν. 58“ ).

183 Garidis, Lapeinture murale, πιν.229
184 Χατζηδάκης, Θεοφάνης,σ.79.

185 Αχειμάστου, Η Μονή των Φιλανθρωπηνών, πιν. 20α
Millet, Athos, πιν. 175.1 και 225.2 αντίστοιχα.
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Ψ ηλάφηση του Θ ω μά (εικ. 15)

Η παράσταση είναι αρκετά κατεστραμμένη, ιδιαίτερα στο αριστερό 
τμήμα της. Με δυσκολία διακρίνεται στο κέντρο ο Χριστός. Το σώ μα του 
διαγράφει ανοιχτό τόξο, καθώς σηκώνει το δεξί χέρι για να  φανεί η 
πληγή, ενώ με το αριστερό συγκρατεί το ιμάτιο. Ο όμιλος των 
Αποστόλων στα αριστερά είναι πολύ δυσδιάκριτος. Μ όλις ξεχω ρίζει ο 
Θωμάς, ο'οποίος έρχεται από αριστερά με ορμητική κίνηση και ακουμπά  
το δεξί του χέρι στην πληγή. Σε ευρύ διασκελισμό εικονίζεται και ο 
Πέτρος, που έχει τα χέρια σε ικετευτική στάση και ηγείται της δεξιάς 
ομάδας'των Αποστόλων. Ολοι οι Α πόστολοι φέρουν φωτοστεφάνους. Οι 
μορφές προβάλλονται μπροστά σ ’ ένα τριμερές κιονοστήρικτο  
οικοδόμημα. Είναι υπερυψωμένο στο κέντρο, φέρει τοξωτή κλειστή  
θύρα, της οποίας το υπέρθυρο στηρίζεται σε δυο κίονες και έχει 
αετωματική απόληξη. Τα πλάγια μέρη του έχουν επικλινείς στέγες. 
Εκατέρωθεν του αρχιτεκτονήματος, σε δεύτερο επίπεδο, απεικονίζονται 
δυο κτήρια συμμετρικά ως προς τη θέση και την εξωτερική όψη.

Η σύνθεσή μας ακολουθεί το μεταβυζαντινό τύπο187 και φαίνεται ότι 
αντιγράφει την παράσταση στον Α γιο Μ ηνά στο Μ ονοδένδρι. Κ οινά  
στοιχεία είναι η στάση του Χριστού, που έχει καμπυλωμένο το σώμα, ο 
ευρύς διασκελισμός του θωμά, η ικετευτική στάση του Π έτρου, ο ι  
φωτοστέφανοι που φορούν οι μαθητές, τα κιονοστήρικτα οικοδομήματα  
με τη μεγάλη κλειστή θύρα.189 Επιπλέον, στη σύνθεσή μας ο ζω γράφος

Ο εικονογραφικός τύπος διαμορφώθηκε με βάση μια φορητή εικόνα της 
Ψηλάφησης, που βρίσκεται στο Σκευοφυλάκιο της Μονής Μεταμόρφωσης των 
Μετεώρων και χρονολογείται στο β'μισό του 14ου αιώνα. Αφορά στην απεικόνιση του 
Χριστού με το έντονα καμπυλωμένο σώμα, στην κινημένη στάση του Θωμά, στην 
ικετευτική χειρονομία του Πέτρου. Για την εικόνα, βλ. Ξυγγόπουλος, Νέαι 
προσωπογραφίαι της Μαρίας Παλαιολογίνας και του Θωμά Πρελιούμποβιτς, ΔΧΑΕ  
περ.Δ', τ.Δ' (1964-5), σ.53-67 και ιδιαίτερα σ.62.
Ο εικονογραφικός αυτός τύπος κυριαρχεί σε μνημεία της ΒΔ Ελλάδας τον 16° αιώνα. 
Το παλαιότερο γνωστό παράδειγμα είναι η παράσταση στη Μονή Μυρτιάς 
(1539)(Αχειμάστου, Η Μονή Φιλανθρωπηνών, σ.174 κε, πιν.75β. Παλιούρας, 
Βιβλιογραφία για την Ήπειρο (1979-80), Ηπειρωτικά Χρονικά 23(1981), σ.375κε, 
πιν.56. Garidis, La Peinlure murale, σ.72, πιν.180). Ακολουθεί η αντίστοιχη στη 
Μονή Φιλανθρωπηνών (Αχειμάστου, Η Μονή Φιλανθρωπηνών, πιν.78α), στη Μονή 
Βαρλαάμ (αδημοσίευτη),στον Άγιο Νικόλαο Κράψης (αδημοσίευτη), στη Μονή 
Ζάβορδας (αδημοσίευτη ), στον Άγιο Νικόλαο στο Βελβενδό(1591)(Πελεκανίδης, 
Μεσαιωνικά Μακεδονίας, ΑΔ 16(1960), Χρονικά, σ.228 κ ε , πιν.202α).

188
Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, σ. 119, πιν.66β.

189
Στο ευαγγέλιο του Ιωάννη αναφέρεται ότι ο Χριστός εμφανίστηκε στους μαθητές 

«των θυρών κεκλεισμένων» (Κατά Ιωάννην,κ' 26-29).
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προσπαθεί να  αποδώσει την απόληξη του χιτώνα του Πέτρου κατά τον 
ίδιο τρόπο μ'αυτόν του Αγίου Μ ηνά.

Στον Ά γιο Ν ικόλαο Β ίτσας* 190 και στη Μ ονή Προφήτη Η λία στον 
Τ ύρναβο191 192 193 παρατηρείται ομοιότητα με την παράσταση του μνημείου 
μας στον τρόπο με τον οποίο καμπυλώνεται το σώμα του Χριστού και 
στη στάση των Αποστόλων.

Είναι φανερό λοιπόν ότι ο ζωγράφος της Μ εταμόρφωσης ακολουθεί 
τον κοινό στα μνημεία της ευρύτερης περιοχής τύπο, όπως αυτός 
αποκρυσταλλώθηκε στα μεταβυζαντινά χρόνια.

Η  εις Ά δου  Κ ά θ οδ ος (εικ.16)

Σε διπλή ωοειδή δόξα, πλαισιωμένη από δυο αγγέλους που κρατούν 
τα σύμβολα του Π άθους, εικονίζεται ο αναστημένος Χριστός ν α  πατά 
στις σπασμένες πύλες του Άδη. Ό ρθιος, σε στάση contrapposto,στρέφει 
προς τα αριστερά και ανασύρει συγχρόνως τον Α δάμ και την Εύα από 
τον τάφο. Πίσω από τους προπάτορες απεικονίζονται δυο πολυπρόσωπες 
ομάδες: αριστερά οι Π ροφητάνακτες με τον Π ρόδρομο και δεξιά οι 
Δίκαιοι. Το σπήλαιο αποδίδεται περιορισμένο, με μεγάλη  
σχηματοποίηση, έτσι ώστε να  δημιουργούνται γεωμετρικά επίπεδα γύρω  
από τις μορφές. Β ράχοι με απότομες πλαγιές πλαισιώνουν τη σκηνή.

Η  εικονογραφία του θέματος βασίζεται στην απόκρυφη διήγηση του 
Ν ικοδήμου, 3 αλλά  περιλαμβάνει στοιχεία και από την υμνολογία της 
Α νά στα σ η ς.194

Η κλειστή θύρα με το τοξωτό υπέρθυρο απεικονίζεται επίσης στη Μονή Μυρτιάς 
(Αχειμάστου, Η Μονή Φιλανθρωττηνών, σ.174 κε, ττιν.75) και στη Μονή 
Φιλανθρωπηνών (ο.π.,πιν.78α).

190
Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, σ. 118-120, πιν.66α.

191 ο.π.,σ. 119. Η σύνθεση βρίσκεται στην καμάρα της πρόθεσης.

192 Όπως αναφέρει η Ερμηνεία (σ. 110) απεικονίζονται ο Ιωνάς, ο Ησαϊας, ο Ιερεμίας, 
ο δίκαιος Άβελ και άλλοι.

193 Tischendorf, Apocrypha, σ.307 κε.

194
Ξυγγόπουλος, Ο Υμνολογικός εικονογραφικός τύπος της Εις τον Άδην Καθόδου 

του Ιησού, ΕΕΒΣ ΙΖ' (1941 ),σ. 113 κε.
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Η παράστασή μας ακολουθεί το συμμετρικό εικονογραφικό τύπο,195 196 * 
ο οποίος εμφανίστηκε στις αρχές του 13ου αιώνα και καθιερώθηκε την 
εποχή των Π αλαιολόγων.1% Η καθιέρωση του συμμετρικού τύπου πρέπει 
να οφείλεται μερικώς στην ανάπτυξη της λατρείας της Θεοτόκου, η 
οποία στη μεταβυζαντινή περίοδο παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις.19 
Τον 16° αιώνα ο συγκεκριμένος τύπος της παράστασης γνωρίζει 
εξάπλωση.

Η παράστασή μας μοιάζει να  αντλεί το πρότυπό της από τη σύνθεση  
της Μ ονής Φιλανθρωπηνών.198 Κι εκεί τα πρόσωπα περιορίζονται στα  
άκρως απαραίτητα, ο Χ ριστός στρέφει προς τα αριστερά, οι προπάτορες 
έχουν εγερθεί σχεδόν όρθιοι, ενώ κάτω από τις πύλες του Αδη δεν 
απεικονίζεται ο Σατανάς. Το ίδιο εικονογραφικό σχήμα, με μικρές 
διαφοροποιήσεις ακολουθούν κι άλλα μνημεία του 16ου α ιώ να.199

195 Για τον τύπο βλ. Kartsonis/ ί nastasis, σ. 8-9. Πρόκειται για τον τύπο IV. Ο 
Γούναρης (Ρασιώτισσα, σ. 136-7) υιοθετεί έναν άλλο διαχωρισμό στο εικονογραφικό 
θέμα της Εις Άδου Καθόδου: τον απλό και σύνθετο «ιστορικό» τύπο και τον 
«υμνολογικό».Σύμφωνα μ’ αυτή τη διάκριση, η σύνθεσή μας ανήκει στον απλό 
«ιστορικό» τύπο, αφού απεικονίζονται μόνο τα απαραίτητα πρόσωπα και 
παραλείπονται τα αφηγηματικά στοιχεία. Δίνεται έτσι έμφαση στην πνευματική και 
δογματική σημασία του θέματος. Γενικά για το θέμα της Εις Άδου Καθόδου, βλ. 
επίσης Μ.Σωτηρίου, «Χρυσοκέντητον επιγονάτιον του Βυζαντινού Μουσείου 
Αθηνών μετά παραστάσεως της Εις Άδου Καθόδου», ΠΧΑΕ περ.Γ', 2 (1933), 
q. 108-120. E.Lucchesi -Pauli, “Anastasis”, RbK I, σ.142 κε. R.Lange, Die 
Auferstehung, Ikonographia Ecclessiae Orientalis, Recklinghausen 1966. Schiller, 
Ikonographie, 3, Gutersloh 1971. J.Radovanovic, “Les repr0sentations rares de la 
Decente du Christ aux Limbes dans la peinture serbe du XlVe si0cle”, Zograf 8 
(1977),σ.34 κε. A. Grabar, Essaie sur les plus anciennes representations de la 
R6surrection du Christ, Fondation Eugene Piot, Monuments et Memoires 63(1980), 
σ.105 κε. Sandberg-Vavala, La croce dipinta italiana, σ.309-345. Gunter Paulus 
Schiemenz, “Das Schloss der Hadesforte”, CA 41 (1993),σ. 169-180.

196 Για παραδείγματα μνημείων της παλαιολόγειας εποχής, βλ. Αχειμάστου, Η  Μονή 
των Φιλανθρωπηνών, σ.91, σημ.753. Stavropoulou, Veltsista, σ.101, σημ.509. 
Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα της Καστοριάς, σ.74 και 86.

Στη θεολογική σκέψη η Θεοτόκος είναι η Νέα Εύα, η οποία γεννώντας το 
Χριστό, λυτρώνει τους ανθρώπους από το προπατορικό αμάρτημα (Der Nersessian, 
Program and Iconography of Parecclesion, σ.320 κ ε ).

198
Αχειμάστου, Η  Μονή των Φιλανθρωπηνών, πιν.58β.

199
Παρόμοια απεικόνιση συναντούμε στους Αγίους Αποστόλους Καστοριάς (1547), 

με τη διαφορά ότι εκεί παριστάνεται ο Σατανάς κάτω από τις πύλες του Αδη 
(Γούναρης, Ρασιώτισσα, πιν.ΙΟβ), στο Παλαιό Καθολικό της Μονής Μεταμόρφωσης 
των Μετεώρων (1552)(Χατζηδάκης -  Σοφιανός, Το Μεγάλ,ο Μετέωρο, σ. 141) και στη 
Μεταμόρφωση της Βελτσίστας (1568) (Stavropoulou, Veltsista, πιν.35β).
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Τον 17° αιώνα παρόμοιες απεικονίσεις συναντούμε σε ναούς της ΒΔ  
Ελλάδας, όπως στον Α γιο Αθανάσιο στην Κλειδωνιά Κόνιτσας 
(1617),200 στον Ά γ ιο  Ν ικόλαο Βίτσας (1618-9),201 στον Ά γ ιο  Μ ηνά στο 
Μ ονοδένδρι (1619-20),202 στην Παναγία της συνοικίας των Αγίων 
Α ναργύρω ν (1634) και στον Άγιο Νικόλαο Μ αγαλειού (1654-7) στην 
Κ αστοριά,203 αλλά  και νοτιότερα, όπως στο Π αρεκκλήσι των Τριών 
Ιεραρχώ ν της Μ ονής Βαρλαάμ (1637)204 και στη Μ ονή Μαρδακίου στη 
Μ εσσηνία  (1635 ).20

Οι Κ ρήτες ζω γράφοι του Ά θ ω  υιοθετούν το ίδιο εικονογραφικό 
πρότυπο με αυτό της Β Δ  Ελλάδας, με κάποιες παραλλαγές. Έτσι, στα 
αθω νικά μνημεία206 207 * παραλείπονται οι επτά άγγελοι που παρατάσσονται 
πάνω από τη σπηλιά και αυτοί που πετούν στο άνω μέρος κρατώντας 
κυκλική δόξα, ενώ  το περίγραμμα του σπηλαίου συγκεκριμενοποιείται, 
στοιχεία που συναντώ νται και στην παράστασή μας. Αντίθετα, 
περιλαμβάνονται μοτίβα που δεν απεικονίζονται στη σύνθεσή μας, όπως 
άγγελοι που πετούν κρατώντας τα σύμβολα του Πάθους, περισσότεροι 
άγγελοι γύρω  από τη δόξα του Χριστού ή το ότι απεικονίζεται ένας

207άγγελος που δένει το Σατανά.

Σε άλλα μνημεία της ΒΔ Ελλάδας, όπως στη Μονή Ντίλιου,στη Ρασιώτισσα της 
Καστοριάς, στον Ά γιο Νικάνορα Ζάβορδας, στη Μονή Βαρλαάμ, η σκηνή της Εις 
Ά δου Καθόδου είναι εμπλουτισμένη με αξιοπρόσεκτα αφηγηματικά στοιχεία 
(άγγελοι παρατεταγμένοι που κρατούν ριπίδια, ιπτάμενοι άγγελοι που κρατούν 
κυκλική δόξα με τη «Νέα Διαθήκη», άγγελοι που αλυσοδένουν το 
Σατανά,φοβισμένοι δαίμονες που ρίχνονται στο κενό). Βλέπε, Λίβα, Η  Μονή Ντίλιου, 
σ.99-101, εικ.37. Επίσης, Γούναρης, Ρασιώτισσα, σ.134-8 και Stavropoulou, 
Veltsista, σ. 101-2.

200 Τριανταφυλλόπουλος, Μνημεία Κλειδωνιάς, Ηπειρωτικά Χρονικά 19(1975), 
εικ. 19.

201 Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.64β.

202 ο.π.,πιν. 65.
203 Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα της Καστοριάς, πιν.58α και 66β 
αντίστοιχα
:μ Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών, πιν.57.
205

Καλοκύρης, Βυζαντινοί Εκκλησίαι της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας, πιν.157.

206 Στη Μονή Λαύρας (Millet, Alhos, 7nv. 129.1), στη Μονή Σταυρονικήτα 
(Χατζηδάκης, Θεοφάνης, εικ. 104), στη Μονή Διονυσίου και στη Μονή Δοχειαρίου 
(Millet ο.π., πιν. 197. Ικαι 223.1 αντίστοιχα).

207 Ανάλογες εικονογραφικές ιδιαιτερότητες παρατηρούνται στο Παρεκκλήσι του
Αγίου Νικολάου της Μονής Λαύρας στον Άθω (Millet, Alhos, πιν.260.1)



Καταλήγοντας, διαπιστώνουμε ότι ο ζωγράφος του μνημείου μας 
επιλέγει να  ακολουθήσει το καλλιτεχνικό ρεύμα της ΒΔ Ελλάδας, που 
φαίνεται ότι επηρέασε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο στην απεικόνιση του 
συγκεκριμένου θέματος, με ξεχωριστό τρόπο στην κάθε περιοχή.

* Η  Φ ιλοξενία  του Α βραάμ (εικ. 17)

Επιγραφή : Η ΑΓΙΑ ΤΡ[ΙΑΣ]

Η σύνθεση είναι αρκετά κατεστραμμένη, ιδιαίτερα στο δεξί μέρος. 
Γύρω από το ημικυκλικό τραπέζι κάθονται οι τρεις άγγελοι. Εκατέρωθεν 

* του μεσαίου αγγέλου εικονίζονται ο Α βραάμ και η Σάρα, οι οποίοι 
σχεδόν όρθιοι, σε αυστηρή λειτουργική στάση, περιποιούνται τους 
ξένους τους. Το τραπέζι είναι γεμάτο σκεύη και εδέσματα, ενώ στις 
άκρες του απλώνεται το χειρόμακτρο. Μ προστά από το τραπέζι 
απεικονίζεται ένα μοσχάρι, που πρόκειται να  θυσιαστεί. Τα πρόσωπα  
πλαισιώνονται από συμμετρικά τοποθετημένα κτήρια, που αποδίδονται 
με αρκετά σωστή προοπτική και συνδέονται με κόκκινα υφάσματα.

Στη σκηνή εικονογραφείται το γνω στό βιβλικό επεισόδιο της 
επίσκεψης των τριών αγγέλων στον Α βραάμ και του γεύματος στη «δρυν

ΛΛΛ

του Μ αβρή». Το θέμα είναι γνω στό από την παλαιοχριστιανική και 
βυζαντινή περίοδο.209 210 211 Έ χει ευχαριστιακή σημασία και αποτελεί 
συμβολική αναπαράσταση της Α γίας Τριάδας. 10 Τη σκηνή συνοδεύει 
συνήθως η επιγραωή «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ», η οποία  καθιερώθηκε την εποχή  
της εικονομαχίας.2 1

Ο εικονογραφικός τύπος του θέματος διαμορφώ νεται την παλαιολάγεια  
περίοδο και συγκεκριμένα τον 14° αιώνα, ενώ  τα  στοιχεία που τον

,08Γένεσις,18,1-15.
m  Για το θέμα, βλέπε Ντ. Χαραλάμπους-Μουρίκη, Η παράσταση της Φιλοξενίας του 
Αβραάμ σε μια εικόνα του Βυζαντινού Μουσείου, ΔΧΑΕ  3 (1962-3),σ.87-112, όπου 
αναφέρονται πολλά παραδείγματα απεικονίσεων του θέματος όλων των περιόδων και 
εκτενέστερη βιβλιογραφία. Επίσης, Αρχ. ΣίλωΚουκιάρης, Τα Θαύματα. Εμφανίσεις 
των Αγγέλων και Αρχαγγέλων στη Βυζαντινή τέχνη των Βαλκανίων, Αθήνα / Γιάννινα 
1989,σ.106-111.

210
Grabar, Bulgarie, σ.99 και Stavropoulou, Veltsista ,σ.37.

211 Stefanescu,Z. ’ illustration des Liturgies, σ.157 και Κουκιάρης, Τα Θαύματα, 
σ. 106-8. Επίσης, Σαμπανίκου, Το Παρεκκλ.ήσι των Τριών Ιεραρχών, σ. 80-83.
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συνθέτουν τα συναντούμε συστηματικά και σε έργα που φιλότεχνηθηκαν 
μετά την Ά λω ση.212 213 *

Η παράστασή μας ακολουθεί σε μεγάλο μέρος τον παλαιολόγειο τύπο, 
όμο)ς εμπεριέχει και ορισμένα παλαιότερα στοιχεία. Συγκεκριμένα, 
αναφ έρουμε το η μικυκλικό τραπέζι, τους φωτοστέφανους σ ’ όλες τις 
μορφές, τη σταυρωτή στάση των ποδιών των ακρινών αγγέλων, και την 
ενδυμασία  τους, η οποία δεν ακολουθεί ιδιαίτερο τύπο.

Η διάταξη των προσώπων της σκηνής ακολουθεί την αντίστοιχη 
ορισμένω ν μεταβυζαντινών φορητών εικόνων (14ος-16ος αιώνας).21 
Η  ίδια συναντάται και σε τοιχογραφίες, όπως στο Ν έο

Λ1 i

Κ αθολικό της Μ ονής Μ εταμόρφωσης των Μετεώρων (1552) 
και στη Μ εταμόρφωση της Βελτσίστας (1568),215 όπου το 
τραπέζι είναι η μικυκλικό, στον Ά γ ιο  Αθανάσιο Κλειδωνιάς 
(1 6 1 7 ),216όπου οι άγγελοι κάθονται γύρω από ορθογώνιο τραπέζι, στον 
Ά γ ι ο  Α θανάσιο στο Α γιόφυλλο Τρικάλων (1623),217 όπου κι εδώ το 
τραπέζι είναι ημικυκλικού σχήματος.

212 Μουρίκη, Η παράσταση της Φιλοξενίας του Αβραάμ σε μια εικόνα του Βυζαντινού 
Μουσείου, ΔΧΑΕ 3 (1962-3), σ.102. Βλ. επίσης Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, σ.70, 
σημ.304.
Στοιχεία της τυπολογίας του παλαιολόγειου τύπου είναι: το ορθογώνιο ή τετράγωνο 
τραπέζι με το καγκελωτό άνοιγμα στην εμπρόσθια όψη και ο τρόπος τοποθέτησης του 
χειρόμακτρου σ’ αυτό, η έλλειψη φωτοστεφάνων, οι στάσεις των αγγέλων και 
ιδιαίτερα του μεσαίου -  κεφαλή με κλίση προς τα αριστερά, χέρι πάνω στο τραπέζι -  
και η τοπική ενδυμασία τους, η συμμετρική θέση του Αβραάμ και της Σάρας στις δυο 
πλευρές του μεσαίου αγγέλου, η αποφυγή αφηγηματικών επεισοδίων.

213 Στην εικόνα της Μονής Βατοπεδίου (14ος αιώνας) (Μουρίκη, Η παράσταση της 
Φιλοξενίας του Αβραάμ σε μια εικόνα του Βυζαντινού Μουσείου, ΔΧΑΕ 3 (1962-3), 
πιν.37.1), σε μια εικόνα του Βυζαντινού Μουσείου (15ος αιώνας) (ο.π., πιν.37.2 και 
Οι Πύλες του Μυστηρίου, εικ.44),στην εικόνα του Hermitage (15^ αιώνας)(Μουρίκη, 
ο.π., πιν.33 και Holy Image-Holy Space, εικ.64),στο παναγιάριο του Νικολάου Ρίτζου 
(1500), που βρίσκεται στο Εθνικό Μουσείο Φλωρεντίας (Ν.Χατζηδάκη, Από το 
Χάνδακα στη Βενετία, εικ.15), στην εικόνα του Μουσείου της N arborm e^05 αιώνας) 
(Μουρίκη, ο.π., πιν.35).

2.4 Μουρίκη, Η παράσταση της Φιλοξενίας του Αβραάμ σε μια εικόνα του Βυζαντινού 
Μουσείου, ΔΧΑΕ 3 (1962-3), πιν.39.1
2.5 Stavropoulou, Velisista, πιν.9.
216 Τριανταφυλλόπουλος, Μνημεία Κλειδωνιάς, Ηπειρωτικά Χρονικά 19 (1975), 
εικ.20.

217
Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι ττυν Τριών Ιεραρχών, πιν.226.

Στις παραστάσεις του Αγίου Νικολάου Βίτσας και το Αγίου Μηνά στο Μονοδένδρς 
γύρω από το ημικυκλικό τραπέζι κάθονται μόνο οι άγγελοι, ενώ ο Αβραάμ και η 
Σάρα απεικονίζονται πίσο) αριστερά. (Τούρτα, Λινοτοπίτες ζτυγράφοι, πιν.41β-γ) Και 
στο Παρεκκλήσι τιον Τριών Ιεραρχών, μόνο οι τρεις άγγελοι πλαισιώνουν το
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Στα μνημεία του Αθω ο Α βραάμ και η Σάρα παραλείπονται από τη 
σκηνή. Απεικονίζονται μόνο οι άγγελοι, δηλώνοντας κατ’ αυτόν τον  
τρόπο ότι η παράσταση είναι μόνο συμβολική απεικόνιση της Αγίας 
Τριάδας.218

Στη σύνθεσή μας, τόσο οι άγγελοι όσο και ο Α βραάμ και η Σάρα  
φέρουν φωτοστέφανο, στοιχείο αρχαϊκό.219 Ο φωτοστέφανος στο μεσαίο  
άγγελο συμβολίζει το Χριστό. Το στοιχείο αυτό παρατηρείται στις 
φορητές εικόνες, αλλά και στα μνημεία της Β Δ  Ελλάδας και της 
Θεσσαλίας, που προαναφέραμε.

Χαρακτηριστική είναι η στάση των ποδιών των ακρινών αγγέλω ν.Τα  
πόδια τους εικονίζονται σταυρωτά, σύμφω να με παλαιότερα πρότυπα. 
Ανάλογη απεικόνιση συναντούμε στο Ευαγγέλιο Ιβήρων, 1 αλλά  όχι και 
στις παραστάσεις των μεταβυζαντινών μνημείων.

Παρατηρούμε λοιπόν ότι η σύνθεσή μας, αν και διατηρεί αρκετά  
αρχαϊζοντα στοιχεία, ακολουθεί στις βασικές αρχές της το παλαιολόγειο  
πρότυπο, όπως αυτό εκφράζεται μέσα  από τις φορητές εικόνες, αλλά  και 
από ορισμένα μνημεία της Β Δ  Ελλάδας.

y ··· * "* — ■ - . — ■ - — —
στρογγυλό τραπέζι, ενώ οι άλλες δυο μορφές ξεπροβάλλουν μέσα από δυο 
συμμετρικά κτήρια (Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών, πιν.44).
9 //?

Όπως στη Μονή Λαύρας και στη Μονή Διονυσίου (Millet, Athos, πιν.121.3 και 
206.2 αντίστοιχα), στη Μονή Σταυρονικήτα (Chatzidakis, Thdophane, σ.62, εικ.72), 
στη Μονή Δοχειαρίου (Millet, Athos, πιν.239.3), στη Μονή Ξηροποτάμου 
(Καλοκύρης, Άθως, σ.97). Μάλιστα, στις Μονές Διονυσίου και Δοχειαρίου, το 
τραπέζι γύρω από το οποίο παρατάσσονται οι άγγελοι είναι ημικυκλικό, όπως στη 
σύνθεσή μας.

219
Ο φωτοστέφανος και στους τρεις αγγέλους συνδέεται αρχικά με τις καππαδοκικές 

τοιχογραφίες. Αργότερα, εντοπίζεται και σε μνημεία της Κύπρου και του ελλαδικού 
χώρου (Μουρίκη, Η παράσταση της Φιλοξενίας του Αβραάμ σε μια εικόνα του 
Βυζαντινού Μουσείου, ΔΧΑΕ 3 (1962-3), σ.94, σημ.4, όπου και σχετικά 
παραδείγματα).

220
Στον παλαιολόγειο τύπο, συνήθως ο αριστερός άγγελος προβάλλει το δεξί του 

πόδι παράλληλα με το στήριγμα του τραπεζιού, ενώ ο δεξιός πατά με το δεξί πόδι σε 
υποπόδιο, αφήνοντας το αριστερό να αιωρείται (ο.π.,σ.91).

221
ο.π.,0.95.
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Μ ε μ ο ν ω μ έ ν ο ι  ά γ ι ο ι

Η μεσαία ζώνη περιβάλλεται από κόκκινη ταινία και περιλαμβάνει 
μετάλλια των αγίων μαρτύρων. Προβάλλονται σε δίχρωμο βάθος: το άνω 
μέρος είναι σκούρο μπλε και το κάτω κίτρινο.

Στο νότιο τοίχο, μέσα στο ιερό, εικονίζονται οι άγιοι Θεοδόσιος και 
Ιερόθεος. Ο ένας στρέφει προς τον άλλο και κρατούν ευαγγέλιο με 
στάχωση, έχοντας καλυμμένα τα χέρια τους σε ένδειξη 
σεβασμού.(εικ .18)
Α κολουθούν ο άγιος Μ άρκος, πιθανόν οι Κ οσμάς και Δαμιανός, ένας 
αδιάγνωστος και ο άγιος Α νδρόνικος.(εικ.19) Ό λοι κρατούν διπλό 
σταυρό. Π αρεμβάλλεται παράθυρο και εικονίζονται στη συνέχεια ο 
Μ ανουήλ, δυο αδιάγνωστοι μάρτυρες, ο άγιος Φώτιος κι ένας νέος 
αγένειος με δυσδιάκριτη επιγραφή, ίσως ο Φλώρος. Κι αυτοί κρατούν 
διπλό σταυρό στο δεξί χέρι, ενώ έχουν καλυμμένο το αριστερό.

Στη δυτική πλευρά δεν υπάρχουν μετάλλια αγίων. Α υτά συνεχίζονται 
στη βόρεια. Α πό δυτικά προς ανατολικά εικονίζονται η αγία Ιουλίττα κι 
ένας αδιάγνωστος μάρτυρας.

Στα δυο επόμενα  μετάλλια ιστορείται το όραμα του αγίου 
Π αχω μίου.(εικ .20-21)222 223 Ο άγιος απεικονίζεται αριστερά, σε στάση 
έκπληξης και φόβου, ενώ  δεξιά έπεται ο άγγελος, ο οποίος φορά 
μοναχική ενδυμασία. Μ ε το δεξί του χέρι δείχνει το κουκούλιο, ενώ με το 
αριστερό κρατά οριζόντια  ανοιχτό ειλητό, με δυσδιάκριτη επιγραφή.

Η  απεικόνιση του οράματος του αγίου Παχωμίου είναι ένα θέμα 
ιδιαίτερα αγαπητό στα εικονογραφικά προγράμματα των μοναστή ριών , 
επειδή ο άγιος θεωρείται ο ιδρυτής του κοινοβιακού μοναχισμού, με 
δράση στην έρημο της Θηβάίδας.224 Η παράστασή μας ακολουθεί τον 
εικονογραφικό τύπο που διαμορφώθηκε κατά τον 14° - 15° αιώνα,
σύμφω να με τον οποίο ο Π αχώμιος είναι στατικός, χωρίς αντιστροφή 
προς τον άγγελο. Ο τύπος αυτός συναντάται σε παλαιολόγεια μνημεία

22 ?
Υπάρχει επιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΧΩΜΙΟΣ.

223
Κατά την Ερμηνεία (σ. 163),η επιγραφή θα έλεγε: «Εν τουτω τω σχηματι 

σωθήσεται πάσα σάρξ, ω Παχώμιε».

Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι,ο. 166.
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της Βόρειας Ελλάδας225 και των Βαλκανίων.226 Χαρακτηριστική είναι η 
διάταξη των μορφών: προηγείται ο Παχώμιος και έπεται ο άγγελος. 
Όμοια τοποθετούνται στην παράσταση του Θ εοφάνη στη Μονή  
Αναπαυσά,227 στη Μονή Βαρλαάμ,228 229 230 στο Π αλαιό Καθολικό της 
Μεταμόρφωσης Μετεώρων, στις Μ ονές Δουσίκου και Ρουσάνου, 
αλλά και σε μνημεία του Ά θ ω .231

Τον 17° αιώνα παρόμοια απεικόνιση συναντάται στον Ά γ ιο  Ν ικόλαο  
Βίτσας 61618-9)232 233 και στο νάρθηκα της Μ ονής Π ροδρόμου στις Σέρρες 
(1630).'

Στη συνέχεια, ακολουθεί μάλλον η αγία Φωτεινή, καθώς και έντεκα  
μάρτυρες αρκετά κατεστραμμένοι με αδιάγνωστες επιγραφές.

Η κάτω ζώνη των τοιχογραφιών αποτελείται από ολόσω μους αγίους με 
ανορθόγραφες επιγραφές, που δε σώζονται όλες. Στο νότιο τοίχο του 

» ιερού εικονίζεται ο άγιος Βλάσιος, σε στάση %, ν α  στρέφει προς τον άγιο 
Σπυρίδωνα. Φ ορούν πολυσταύρια φελόνια και έχοντας καλυμμένα τα 
χέρια κρατούν ευαγγέλιο με στάχωση, (εικ .22) Στη συμβολή του 
τέμπλου με το νότιο τοίχο παριστάνεται ο άγιος Κ ύριλλος Αλεξανδρείας, 
ευλογών. Α πό τους αγίους που ακολουθούν σώ ζονται μόνο τα κεφάλια  
τους. Α πεικονίζεται ο άγιος Νικόλαος πλαισιω μένος από το Χ ριστό,που  
του προσφέρει το ευαγγέλιο και την Παναγία, που του δίνει το ωμοφόριο. 
Οι δυο μορφές εικονογραφούνται σε μικρότερη κλίμακα και σε στάση

Στον Άγιο Νικόλαο Ορφανό (Τσιτουρίδου, Ά γιος Νικόλαος Ορφανός, 
πιν. 106),στο Πρωτάτο (Millet, Athos, πιν. 55.1).

226
Στο Staro Nagoriiino, στη DeCani, στη Μονή Zrze, στο Dragalevski, στη Matka, 

αλλά και αργότερα στη Dobrilovina (1613). Βλέπε, Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 
17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς,ο2 1  \ .

227 Chatzidakis, Th6ophane, εικ.16.
228 Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση, εικ.75.

229
Χατζηδάκης -  Σοφιανός, Το Μεγάλο Μετέωρο,σ.92 Ι-ΙΙ.

230 Βελένης, Πρώτες πληροφορίες ΕΕΠΣΘ ΣΤ' 2(1974), πιν.2° ,3α, αντίστοιχα.

23]
Στο Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου της Μονής Αγίου Παύλου (1555), στη 

Μονή Δοχειαρίου (1568), στην Τράπεζα της Μονής Χελανδαρίου (1621) (Millet, 
Athos, πιν. 193.1,240.2, καθώς και 112.1 -113.3 αντίστοιχα).

υ: Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν. 92°, 97β.
233

Ξυγγόπουλος, Μονή Προδρόμου, πιν.63.
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τριών τετάρτων. Η παρεμβολή τους προσδίδει αφηγηματικό 
χαρακτήρα.234

Στη συνέχεια  απεικονίζονται ο άγιος Δημήτριος, που είναι πολύ 
κατεστραμμένος, ένας αδιάγνωστος άγιος κοντογένης με απολεπισμένη 
επιγραφή και άλλη μια μορφή σε μικρότερη κλίμακα που στρέφει προς 
αυτόν, (εικ .23) Στη Ν Δ  πλευρά του τοίχου σώζονται τρεις άγιοι που 
ευλογούν: ο άγιος Αντώνιος με μοναχικό ένδυμα, ο άγιος Ευθύμιος και η 
αγία Π αρασκευή.

Στο δυτικό τοίχο, πάνω από τη θύρα της εισόδου, υπάρχει η κτητορική 
επιγραφή. Α ριστερά της θύρας εικονίζεται η φτερωτή μορφή του 
Χ ριστού.(εικ .24) Φέρει ένσταυρο φωτοστέφανο με τα αποκαλυπτικά 
γράμματα “Ο Ω Ν ” Συνοδεύεται από την επιγραφή “Ο Μ εγάλης Βουλής 
Ά γγελος”. Η  παράσταση έχει σωτηριολογικό χαρακτήρα και δηλώνει 
τον ενσαρκω μένο Λ όγο.23 Α νάλογη απεικόνιση του Χριστού 
συναντούμε από την παλαιολόγεια εποχή 236 και αργότερα σε μνημεία 
του 16ου αιώ να.237 238

«Εις το δεξιόν του ναού έσω των θυρών» σώζεται το άνω μέρος της 
παράστασης των ισαποστόλων Κ ωνσταντίνου και Ελένης, (εικ.25) 
Φ ορούν πολυποίκιλτα αυτοκρατορικά ενδύματα, στέμμα και φέρουν 
φω τοστέφανο. Η  αγία Ελένη φορά μοναχική καλύπτρα κάτω από το 
στέμμα. Μ εταξύ των δυο μορφών υπάρχει σταυρός, τον οποίο 
συγκρατούν με το ένα  χέρι, ενώ φέρουν το άλλο στο στήθος.

234 Γίνεται αναφορά στη Σύνοδο της Νίκαιας το 325, όταν ο άγιος Νικόλαος ράπισε 
τον κατηγορούμενο Άρειο μπροστά στον αυτοκράτορα. Τότε του αφαιρέθηκε το 
αξίωμά του και φυλακίστηκε. Το επανέκτησε, όταν ο Χριστός και η Παναγία του
επέστρεψαν τα επίσημό του: το ευαγγέλιο και το ωμοφόριο.
235

Ο όρος «άγγελος» για το Χριστό δεν τον υποβαθμίζει ως Θεό, αλλά δηλώνει την 
αποστολή του στον κόσμο. Αναφορές γι'αυτή την επωνυμία του Χριστού βρίσκουμε 
τόσο στην Παλαιά Διαθήκη στις Προφητείες του Ησαϊα (Θ',6), όσο και στην 
εκκλησιαστική φιλολογία, στο έργο του Διονυσίου του Αρεοπαγίτη «Περί Ουρανίας 
Ιεραρχίας» (Patrologia Graeca,3,181).

236 Όπως στον Ά γιο  Κλήμεντα της Αχρίδας (1295)(Frolow, Yougoslavie III, πιν.15.1).

237
Στη Μονή Φιλανθρωπηνών (1542) κοσμεί το θόλο του νάρθηκα (Αχειμάστου, Η  

Μονή των Φιλανθρωπηνών, πιν.79), στη Μονή Ντίλιου (1543) κατέχει την κόγχη του 
ιερού στην παράσταση του οράματος του Ιεζεκιήλ και του Αββακούμ (Αίβα, Η Μονή 
Ντίλιου, εικ.3), στη Μονή Βαρλαάμ (1548), όπου καταλαμβάνει το τεταρτοσφαίριο 
ενός από τους πλάγιους χορούς (Χατζηδάκης, Έ ψηνες ζωγράφοι μετά την Άλωση, 
σ. 19).

238 Η αγία Ελένη συνήθως κρατά χαλαρά το σταυρό, ενώ ο άγιος Κωνσταντίνος 
σφιχτά. Το συμβατικό άγγιγμα του σταυρού εκ μέρους της αγίας, αποτελεί 
χαρακτηριστικό της Κρητικής σχολής (Μπαλτογιάννη, Εικόνες, σ.81).
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Η παράσταση των δυο αγίων είναι στερεότυπη στη βυζαντινή και 
μεταβυζαντινή παράδοση του θέματος. Αξιοπρόσεκτο στοιχείο είναι η 
καλύπτρα της αγίας Ελένης. Η καλύπτρα αποτελεί χαρακτηριστικό 
ενδυματολογικό στοιχείο των γυναικών της ανώτερης τάξης στις 
κτητορικές παραστάσεις των μακεδονικών και σερβικών ναών, κυρίως 
από το 14° αιώνα και εξής. Η απεικόνισή της δηλώνει τη διαφορά της 
μακεδονικής από την κρητική σχολή.239 Τον 16° αιώνα συναντάταισε  
αρκετές-παραστάσεις μνημείων της Β Δ  Ελλάδας.240

Τον 47° αιώνα απεικονίζεται σε ναούς της Καστοριάς - όπως στην  
Π αναγία του άρχοντα Αποστολάκη (1606), 41 στον εξω νάρθηκα της 
Κουμπελίδικης ( Π 05 αιώνας),242 στον Α γιο  Ν ικόλαο του Κυρίτζη  
(1654) και στον Άγιο Νικόλαο της αρχόντισσας Θ εολογίνας (1663)243 - 
στον Ά γιο Αθανάσιο Κλειδωνιάς (1617),244 στον Ά γιο Ν ικόλαο Βίτσας 
(1618-9),245 στο ναό Κοίμησης στην Πορτή Α γράφω ν (1618-9).246

Στο βόρειο τοίχο οι άγιοι σώ ζονται κατά τα 2/3 του σώ ματος.Από  
δυτικά προς ανατολικά εικονίζονται οι άγιοι Α θανάσιος, Ν έστορας, 
Μ ερκούριος, Ιάκωβος ο Π έρσης και Προκόπιος. Στο σημείο αυτό  
παρεμβάλλεται θύρα, που οδηγούσε στο βόρειο κλίτος του ναού, το 
οποίο δε σώζεται. Στο υπέρθυρο υπάρχει ανθεμωτό διακοσμητικό μοτίβο. 
Δεξιά της θύρας οι άγιοι είναι πολύ κατεστραμμένοι. Μ όλις διακρίνεται 
ολόσω μη, μετωπική η φτερωτή μορφή του αγίου Ιωάννη του 
Π ροδρόμου.247 Στη συμβολή του τέμπλου με το βόρειο τοίχο εικονίζεται

ο.π.,σ.83.

240
Στη Μονή Μολυβδοσκεπάστου (1521),που η καλύπτρα έχει ασπρόμαυρο 

διακοσμητικό μοτίβο (Αχειμάστου, Η Μονή των Φιλανθρωπηνών, πιν.74α), στη 
Ρασιώτισσα της Καστοριάς (1553) (Γούναρης, Ρασιώτισσα, πιν.37α),στη 
Μεταμόρφωση της Βελτσίστας (1568),όπου η καλύπτρα είναι πολυποίκιλτη 
(Stavropoulou, Veltsista, πιν.52α).

2/1 Πελεκανίδης, Καστόρια, πιν.243α
242 Μαυροπούλου -Τσιούμη, Κουμπελίδικη,πιν.72.

243 Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 1700 αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, πιν.147β 
και 148β αντίστοιχα.

244 Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, σ. 156.
245 Q. a 

ο.π.,πιν.92 .

246
Σδρόλια, Τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς των Θεσσαλικών Αγράφων, 

Θεσσαλία, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, τ.Β ', σ.403, εικ.3.
747 Όμοια απεικόνιση έχουμε στη Ρασιώτισσα της Καστοριάς (Γούναρης, 
Ρασιώτισσα, πιν.35α).

50



το όραμα  του αγίου Πέτρου Αλεξανδρείας. Σώζεται μόνο το κεφάλι του 
Π έτρου - τ ο  σώμα είναι ασβεστω μένο -  και το άνω μέρος του κιβωρίου 
της Α γίας Τράπεζας του Χριστού.
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II. Ο ναός του Αγίου Βασιλείου Άρτας

Α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή

Βρίσκεται στην παλιά συνοικία του Τουρκοπάζαρου και ήταν 
παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου. Για το ναό δεν έχουμε ιστορικές 
πληροφορίες, εκτός από το ότι κατά τον 17° αιώνα είχε εγκατασταθεί 
στον περίβολό του η Ελληνική Σχολή του Κ αστοριανού Μ ανω λάκη.248

Παρουσιάζει τη μορφή μονόχωρης ξυλόστεγης αίθουσας, στην οποία  
είναι προσκολλημένα δυο κογχωτά παρεκκλήσια. Το βόρειο είναι 
αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη το Χ ρυσόστομο, ενώ το νότιο  στον Άγιο  
Γρηγόριο το Θ εολόγο. Οι δυο αυτές πτέρυγες, καθώς και το προστώ ο της 
δυτικής πλευράς, το οποίο στεγάζεται με δυο πεσσούς που ενώ νονται με 
τόξα, είναι προσθήκες μεταγενέστερες.249 Ο Β ελένη ς υποστηρίζει ότι το 
κάτω μέρος της ανατολικής πλευράς του κυρίως ναού  ανήκει σε 
πρωιμότερη φάση, ενώ η ανωδομή του κυρίως ναού  και τα παρεκκλήσια  
ανοικοδομήθηκαν αργότερα. Η διαφοροποίηση βασίζεται στη διαφορά  
ύψους των δυο τμημάτων της ανατολικής πλευράς στον κυρίως ναό  και 
στις σχέσεις τους με τα πρώιμα και όψιμα μνημεία του 13ου
αιώνα.

Ο Τσουρής ισχυρίζεται ότι αυτή η διαφορά ύψ ους ίσως οφείλεται στον  
εκλεκτισμό του συνεργείου που έκτιζε τα μνημεία του 13ου αιώ να στην 
Αρτα και στην ευρύτερη περιοχή, το οποίο δανείζεται στοιχεία από 

διάφορους ναούς και τα χρησιμοποιεί στον Ά γιο Β ασίλειο.

Ξενόπουλος, Δοκίμων, σ.139. Για το ναό βλ. επίσης G.Millet, L'icole grecque 
dans / ' architecture byzantine, Paris 1916, σ.204.2, 210.5, 215.1, 260.2. G.Diehl, 
Manuel d ' art byzantin, 1925-6, σ.752-4, 781-2. Α.Ορλάνδος, Τα βυζαντινά μνημεία 
της Άρτας, ΑΒΜΕ Β ' (1936), σ. 115-130. Π.Βοκοτόπουλος, ΑΔ 24 (1969) Χρονικά, 
σ.256 και ΑΔ 25 (1970) Χρονικά, σ.316. Μ.Αχειμάστου, ΑΔ 26 (1971) Β2 Χρονικά, 
σ.343. Π.Βοκοτόπουλος, ΑΔ 28 (1973), Β2 Χρονικά, σ.417. Ε.Χαλκιά -  
Δ,Κωστάντιος, ΑΔ 34 (1979), Χρονικά, σ.250-1, 253. Ε.Χαλκιά -
Ε.Παπαθεοφάνους-Τσουρή, ΑΔ 35 (1980), Β1 Χρονικά, σ.332, 340. Κ.Τσουρής, Ο 
Κεραμοπλαατικός διάκοσμος των υστεροβυζαντινών μνημείων της ΒΔ Ελλάδας, 
Θεσσαλονίκη 1987, σ.191 κε. Σ.Κίσσας, Πήλινη ανάγλυφη εφυαλωμένη εικόνα της 
Σταύρωσης από την Αρωνιάδα Βάλτου, Πρακτικά A ' Αρχαιολογικού και Ιστορικού 
Συνεδρίου Αιτωλοακαρνανίας^ 1991, σ.362-6.

249
Ορλάνδος, Τα βυζαντινά μνημεία της Άρτας, ΑΒΜΕ Β'(1936), σ.116.

Τσουρής, Ο Κεραμοπλαστικός διάκοσμος, σ.191.

"W .,e.l92.
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Ο κυρίως ναός έχει σχήμα ορθογώνιο με διαστάσεις 4,08 X  9,38 μ. Με 
τα παρεκκλήσια επικοινωνεί με δυο θύρες. Ανατολικά καταλήγει σε μια 
ημιεξαγω νική αψίδα στο χώρο του ιερού και σε δυο πεντάπλευρες που 
αντιστοιχούν στα δυο παρεκκλήσια. Στο ιερό, η μαρμάρινη τράπεζα 
στηρίζεται σε δωρικό κίονα. Η στέγη του ναού  ήταν ανέκαθεν δίρριχτη, 
ξύλινη, με ορατά τα ζευκτά στο εσωτερικό. Στις μακρές πλευρές του 
ανοίγονται ψηλά από δυο δίλοβα παράθυρα για να εξασφαλίζεται ο 
φω τισμός του χώρου, καθώς κι ένα μικρό δίλοβο παράθυρο στην κόγχη. 
Η  στέγη τω ν παρεκκλησίων είναι ξύλινη, επικλινής και αρχίζει κάτω από 
τη λίθινη ζώνη, η οποία περιτρέχει στο κάτω μέρος τα δίλοβα παράθυρα 
του μεσαίου κλιτούς. Το κάθε παρεκκλήσι χωρίζεται εσωτερικά με 
εγκάρσιους τοίχους σε τρία μέρη, τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους με 
θύρες.

Η  ανατολική πλευρά είναι χτισμένη κατά το μεγαλύτερο τμήμα της με 
πλίνθους, ενώ  λίθοι χρησιμοποιήθηκαν κυρίως στο κατώτερο τμήμα της 
και στις γω νίες. Τα παρεκκλήσια είναι χτισμένα με το πλινθοπερίκλειστο 
σύστημα και έχουν περιορισμένο κεραμοπλαστικό διάκοσμο, όπως η 
νότια και η δυτική πλευρά του κυρίως ναού σε σχέση με τη βόρεια και 
ανατολική, όπου ο διάκοσμος είναι πλούσιος: ζώνες με ψαροκόκκαλο, 
μαίανδροι, οδοντωτές ταινίες, ταινίες με έγκοπτες ή απλές πλίνθους, 
πολύχρω μες αβακωτές ζωφόροι. Το πιο αξιοπρόσεκτο γνώρισμα είναι η 
έμφαση στο χρώμα. Διακόπτεται η επανάληψη του κόκκινου και του 
γκριζόλευκου και χρησιμοποιούνται τέσσερα χρώματα. Στο ανατολικό 
αέτωμα υπάρχουν δυο εντοιχισμένες εφυαλω μένες εικόνες, σχήματος 
τετραγώ νου και διαστάσεων 0 ,39  X  0,42 μ. Η δεξιά παριστάνει τους 
Τρεις Ιεράρχες και η αριστερή τη Σταύρωση. Κατασκευάστηκαν με την 
τεχνική των m aiolica, που εισήχθη από την Ιταλία στο τέλος του 12ου 
αιώνα. Τα χρώματα και οι ανάγλυφες μορφές δείχνουν σχέση με την 
τεχνική του Orvieto. Η αβρότητα και γλυκύτητα της έκφρασης των 
προσώ πω ν, η κόμη με τη «διακοσμητική» ακρίβεια, η στάση της 
Π αναγίας και του Ιωάννη που δηλώνει έντονη και σιωπηλή απόγνωση, 
είναι στοιχεία που οδηγούν στη διαπίστωση ότι πρέπει να 
φιλοτεχνήθηκαν από Ιταλό περαστικό καλλιτέχνη ή από βυζαντινό 
τεχνίτη που διέμενε στην Ιταλία.252 Ο χρόνος κατασκευής τους 
εντοπίζεται ως τα μέσα του 15ου αιώνα και πρέπει να τοποθετήθηκαν

* *  * 253μετά το χτίσιμο του ναού.

m  .Ορλάνδος, Τα βυζαντινά μνημεία της Άρτας, ΑΒΜΕ Β ' (1936), σ.125. 
^  Τσουρής, Ο Κεραμοπλαστικός διάκοσμος, σ.192.
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Ο γλυπτός διάκοσμος περιορίζεται στους μαρμάρινους κιονίσκους των 
δίλοβων παραθύρων και στα κορινθιάζοντα κιιονόκρανά τους.254 Στην 
ανατολική πλευρά του βόρειου παρεκκλησίου υπάρχει εντοιχισμένο  
κιονόκρανο, σχήματος κόλουρου πυραμίδας, που φέρει στο μέσο του 
σταυρό και το οποίο προέρχεται από παλαιοχριστιανικό ναό της 
Αμβρακίας ή της Νικόπολης.

Ο  ναός πρέπει να χρονολογηθεί βάσει του κεραμοπλαστικού του 
διακόσμου στα τέλη του 13 ου αιώνα (μάλλον μετά την Π αρηγορήτισσα) ή 
στις αρχές του 14ου αιώνα.255 *

Τ έ μ π λ ο

Ο ναός έχει ξύλινο μεταγενέστερο τέμπλο. Στην κορυφή του υπάρχει ο  
σταυρός με τον Εσταυρωμένο και τα τέσσερα σύμβολα  τω ν  
ευαγγελιστών στις κεραίες του. Α ριστερά του σταυρού, σε διακοσμημένο  
πλαίσιο εικονίζεται η μορφή του Ιωάννη του Π ροδρόμου. Δεξιά , θα 
πρέπει να εικονιζόταν η Π αναγία σε όμοιο πλαίσιο, που δε σώζεται, έτσι 
ώστε να ολοκληρωθεί η Δέηση. Στο επιστύλιο εικονίζονται τα 
Αποστολικά. Το τέμπλο φέρει τρεις φορητές εικόνες εκατέρω θεν του  
βημοθύρου. Αριστερά, η Π αναγία στον τύπο της Οδηγήτριας, κρατά το  
Χριστό στο αριστερό της χέρι, ο οποίος ευλογεί και φέρει κλειστό ειλητό. 
Οι μορφές πλαισιώνονται από δυο στηθάρια αγγέλων. Α ναγράφονται οι 
συντομογραφίες ΜΡ 0 V  και ΙΣ Χ Σ, καθώς και η προσω νυμία της 
Παναγίας «Η ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ ΔΕΣΠ Ο ΙΝ Α ». Η εικόνα φέρει την 
επιγραφή «ΔΕΗΣΙΣ ΤΟ Υ  Δ Ο Υ Λ Ο Υ  ΤΟΥ ΘΕΟΥ ...Ε Τ Ε Ι Α Ψ ΙΕ' 
(1715)». 56

Δεξιά του βημοθύρου υπάρχει η εικόνα του Χριστού. Κ άθεται σε  
ερεισίνωτο και πατά σε πορφυρό υποπόδιο. Φορά σκούρο κόκκινο  
χιτώνα και μπλε ιμάτιο με χρυσοκονδυλιές. Ευλογεί, ενώ με το αριστερό  
χέρι κρατά ανοιχτό ευαγγέλιο. Φ έρει ένσταυρο φωτοστέφανο με τα  
αποκαλυπτικά γράμματα «Ο  Ω Ν » και δίπλα τη συντομογραφία ΙΣ 
ΧΣ. Πλαισιώνεται από τους δώδεκα Α ποστόλους που εικονίζονται σε  
προτομές, ανά έξι κατά μήκος των δυο πλευρών της εικόνας. Κ ρατούν

254
Ορλάνδος, Τα βυζαντινά μνημεία της Αρτας, ΑΒΜΕ Β' (1936), σ.127. Όμοιους 

κιονίσκους συναντούμε σε ναούς της Ιταλίας, όπως στον Αγιο Βενέδικτο του 
Conversano.

255
Τσουρής, Ο Κεραμοπλαστικός διάκοσμος, σ.192 -3.

^Λαμπάκης, Περιηγήσεις ημών ανά την Ελλάδα, ΔΧΑΕ Γ.'(1903^ σ.87.
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ευαγγέλιο ή κλειστό ειλητό και ευλογούν. Φέρει την επιγραφή «1807  
Μ αϊου 10. Χειρ Ν ικολάου Μ π ο ύ α » 257 258 259 

Δίπλα από την εικόνα του Χριστού υπάρχει αυτή των Τριών Ιεραρχών. 
Το όνομ α  του καθενός αναγράφεται. Ευλογούν και οι Γρηγόριος και 
Β ασίλειος κρατούν ευαγγέλιο με στάχωση, ενώ ο Ιωάννης την 
ποιμαντική ράβδο, που απολήγει σε δυο φίδια. Το ιερατικό του ένδυμα 
είναι πολυποίκιλτο, ενώ και οι τρεις φορούν ένσταυρα ωμοφόρια. Πάνω  
από τις τρεις μορφές εικονίζεται ο Χριστός Παντοκράτωρ σε νεφέλες, να  
τους ευλογεί.

Ζ ω γ ρ α φ ι κ ό ς  δ ι ά κ ο σ μ ο ς

Το εικονογραφικό πρόγραμμα του ναού του Αγίου Βασιλείου είναι 
πληρέστερο από αυτό του ναού της Μ εταμόρφωσης, αφού οι επιφάνειες 
των τοίχω ν είναι μεγαλύτερες και προσφέρονται για αναλυτικότερη  
εικονογράφ ηση.

Τοιχογραφίες σώζονται στο κεντρικό κλίτος του ναού. Όμως, λόγω της 
μεγάλης παραμονής του κτηρίου χωρίς στέγη, έχουν αποπλυθεί από τα 
νερά  της βροχής και μερικές παρουσιάζουν μόνο τον προπλασμό. 
Επίσης, στο βόρειο τοίχο του δεξιού κλιτούς διακρίνεται ολόσωμη  
μορφή αγίου. Οι σκηνές διατάσσονται σε τρεις ή περισσότερες ζώ νες και 
απομονώ νονται σε μικρά ερυθρά πλαίσια.

Στο τεταρτοσφαίριο της κόγχης του ιερού εικονίζεται η Πλατυτέρα στον 
τύπο της Βλαχερνήτισσας. Στο μέτωπο της κόγχης σώζεται το Άγιο  
Μ ανδήλιο και στο τύμπανό της οι τέσσερεις συλλειτουργούντες 
ιεράρχες. Στο κάτω μέρος του δεξιού πλευρικού τοίχου της κόγχης 
παριστάνονται άλλοι δυο ιεράρχες: πιθανόν ο άγιος Κύριλλος 
Α λεξανδρείας και ο άγιος Γρηγόριος Νύσσης.

Στον άνω αριστερό και δεξιό πλευρικό τοίχο απεικονίζεται η 
παράσταση της Α γγελικής Λειτουργίας, η οποία εκτείνεται και στη 
μεσαία ζώνη του βόρειου και νότιου τοίχου του ναού ως το τέμπλο. Στο 
χώ ρο της Π ρόθεσης υπάρχει μικρή κόγχη με την παράσταση της Άκρας

25' Λαμπάκης, Περιηγήσεις ημών ανά την Ελλάδα, ΔΧΑΕ Γ'(1903), σ.87.
258 Τα ερυθρά πλαίσια συνηθίζονταν στην κρητική σχολή (Αχειμάστου, Η  Μονή των 
Φιλονθρω πηνών,α.Π-9).

259 Ο πρώτος είναι “μαυροδιχαλογένης, φορών εις την κεφαλήν σκέπασμα”, ενώ ο 
δεύτερος “γέρων, οξυγένης” (Ερμηνεία, σ.154). Η παρουσία τους δικαιολογείται στο 
ιερό (ο. π.,σ.279). Ο Κύριλλος Αλεξανδρείας εικονίζεται στην ίδια θέση στη Μονή 
Ντίλιου (Λίβα, Η  Μονή Ντίλιου,ο.2\).
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Ταπείνωσης και του διακόνου Στεφάνου. Στον ανατολικό τοίχο του 
ιερού, πάνω από την κόγχη, σώζονται οι σκηνές του Χριστού με τη 
Σαμαρείτιδα, της Ανάληψης και της Πεντηκοστής. Πάνω απ' αυτή τη 
ζώνη υπήρχε κι άλλη με δυο αδιάγνωστες παραστάσεις, που κοσμούσε  
την αετωματική απόληξη του ανατολικού τοίχου. Μ εταξύ των 
παραστάσεων παρεμβάλλεται δίλοβο παράθυρο.

Στο νότιο τοίχο του ναού, από ανατολικά προς δυτικά, απεικονίζονται ο  
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, η Γέννηση του Χ ριστού, η Υπαπαντή, η 
Βάπτιση, η Μεταμόρφωση. Παρεμβάλλεται μονόλοβο παράθυρο και 
ακολουθούν η Έγερση του Λαζάρου και η Βαϊοφόρος, που εισάγουν στα 
Πάθη. Στο άνω μέρος τους οι σκηνές είναι κατεστραμμένες και υπάρχει 
επίθετο ασβεστοκονίαμα.

Ο δυτικός τοίχος έχει δυο ζώνες με παραστάσεις: στην άνω εικονίζεται 
ο Μυστικός Δείπνος, η Σταύρωση και η σκηνή του αγίου Παχωμίου με 
τον άγγελο. Στην κάτω ζώνη σώζονται θεομητορικές σκηνές: η Γέννηση, 
η Κοίμηση και τα Εισόδια της Θεοτόκου. Πάνω από αυτές τις δυο ζώνες 
υπήρχε και τρίτη με δυο αδιάγνωστες παραστάσεις στο αέτωμα της 
δυτικής πλευράς, κατ 'αναλογία με της ανατολικής. Κι εδώ
παρεμβάλλεται δίλοβο παράθυρο.

Στη βόρεια πλευρά, από δυτικά προς ανατολικά, απεικονίζονται τα 
Πάθη: η Κρίση των Αρχιερέων, η Απόνιψη του Π ιλάτου, ο Ε λκόμενος, η 
«Επί του σταυρού Π ροσήλωσις», ο Επιτάφιος Θ ρήνος, η  Α νάσταση. Στη 
συμβολή του τέμπλου με τον τοίχο ανοίγεται παράθυρο και ακολουθεί η 
σκηνή της Ψηλάφησης του Θωμά στο ιερό.

Στο βόρειο και νότιο τοίχο του ναού σώ ζεται μια μεσαία ζώνη που  
περιλαμβάνει μετάλλια αγίων μαρτύρων σ ε συμπλεκόμενους κύκλους. 
Μια τρίτη κάτω ζώνη περιτρέχει τους τοίχους του ναού  και κοσμείται με 
μεμονωμένους ολόσω μους οσίους ή στρατιωτικούς αγίους.

Π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς  κ ό γ χ η ς  ι ε ρ ο ύ

Στο τεταρτοσφαίριο της κόγχης του ιερού εικονίζεται η Π λατυτέρα στον  
τύπο της Βλαχερνήτισσας. 60(εικ .27) Α ριστερά υπάρχει η επιγραφή 
«ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ». Τα χέρια της, ανοιχτά σε δέηση και κάλεσμα  
παραμυθίας όλω ν των πιστών, απλώ νονται σ' όλη την αψίδα. Φέρει στο  
στήθος σε εγκόλπιο το Χ ριστό Εμμανουήλ, ο οποίος ευλογεί και κρατά 
κλειστό ειλητό. Στο άνω μέρος και εκατέρω θεν του κεντρικού  
συμπλέγματος εικονίζονται σ ε μετάλλια ο ι αρχάγγελοι Μ ιχαήλ και * *

260 Για τον τύπο, βλέπε στην αντίστοιχη τοιχογραφία του ναού της Μεταμόρφωσης,
σ.15.
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Γαβριήλ. Π αριστάνονται ως τους μηρούς και προσκλίνουν προς τη 
Θ εοτόκο έχοντας καλυμμένα τα χέρια. Ό λες οι μορφές φέρουν έξεργους 
φωτοστέφανους. Ό μ οιος εικονογραφικός τύπος συναντάται στην κόγχη 
των Α γίω ν Α ναργύρω ν Κλειδωνιάς στην Κόνιτσα και στη Μονή 
Σέλτσου.262 *

Στο τύμπανο της κόγχης παριστάνονται οι τέσσερεις 
συλλειτουργούντες ιεράρχες, χωρισμένοι σε δυο ισομερείς αντικρυστούς 
ομίλους: αριστερά ο άγιος Γρηγόριος ο Θ εολόγος και ο άγιος Βασίλειος 
και δεξιά ο άγιος Ιωάννης ο Χ ρυσόστομος και πιθανόν ο άγιος 
Α θανάσιος Α λεξανδρείας, (εικ.28) Οι ιεράρχες φορούν επίσημα 
αρχιερατικά άμφια, πολυσταύρια ωμοφόρια και επιγονάτια. Ο άγιος 
Γ ρηγόριος ο Θ εολόγος και ο άγιος Βασίλειος φορούν σάκκους με φυτικά 
κοσμήματα που συνηθίζονταν σε υφάσματα ενετικής προέλευσης. Ό λοι 
κρατούν ανοιχτά ειλητά -  των οποίων τα λειτουργικά χωρία που 
αναγράφονται έχουν σβηστεί -  και ο Ιωάννης ο Χ ρυσόστομος ευλογεί. 
Φ έρουν φω τοστεφάνους που έχουν ως διακόσμηση άνθη με φύλλα, κατά 
τα πρότυπα των D ella  Robbia.264 (εικ.29) Ο άγιος Γ ρηγόριος ο Θεολόγος 
εικονίζεται στον τύπο του εμπνεόμενου -στρέφ ει το κεφάλι προς τα άνω 
-  ενώ οι άλλοι τρεις στον τύπο του διανοούμενου -κάμπτουν το κεφάλι 
προς τα κάτω.

Ο διάκονος Στέφανος σώζεται στο χώρο της Πρόθεσης, (εικ.32) 
Αποδίδεται ολόσω μ ος και μετωπικός, στάση κοινή σε μνημεία της Β Δ  
Ελλάδας.265 * 267 Στο δεξί χέρι κρατά θυμιατό και στο αριστερό κλειστό 
ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο κρατά και στην παράσταση της Μ ονής Ντίλιου

Λ / /

(1543), της Μ ονής Ξενοφώ ντος (1544), των Αγίων Αποστόλων 
Κ αστοριάς (1 5 4 7 ).268

Τριανταφυλλόπουλος, Μνημεία Κλειδωνιάς, Ηπειρωτικά Χρονικά 19 (1975), 
εικ.46.

767 Καμαρούλιας, Τα Μ οναστήρια της Ηπείρου, Β \ σ.292, εικ.360.
203

Είναι «γέρων, φαλακρός» και κατά την Ερμηνεία (σ.154 και 279) αυτή είναι η 
συνήθης θέση του στο ιερό. Στην ίδια θέση εικονίζεται στη Μονή Φιλανθρωπηνών 
(Αχειμάστου, Η  Μ ονή των Φ ιλανθρωπηνών, σ.46).

764 Ορλάνδος, Τα βυζαντινά μνημεία της Αρτας, ΑΒΜΕ Β' (1936), σ.128.
265 Μετωπικός εικονίζεται στη Μονή Ντίλιου (Αίβα, Η  Μονή Ντίλιου, εικ.11 ), στη 
Μεταμόρφωση της Βελτσίστας (Stavropoulou, Veltsista,%ιν. 7), στον Άγιο Μηνά στο 
Μονοδένδρι (Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.37α). Στον Άγιο Αθανάσιο στο 
Πολύδροσο Αρτας ο διάκονος στρέφει ελαφρά προς το Άγιο Μανδήλιο (εικ.78).

766 Λίβα, Η  Μ ονή Ντίλιου, εικ. 11.
267 Millet, Athos, πιν. 184.2

2 Γούναρης, Ρασιώτισσα, πιν.12β.
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Π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς  α ν α τ ο λ ι κ ο ύ  τ ο ί χ ο υ

Α γιο Μ ανδήλιο (εικ.30)

Στο μέτωπο της κόγχης του ιερού εικονίζεται το Άγιο Μ ανδήλιο. Στο 
κέντρο ενός ορθογωνίου υφάσματος εικονίζεται ο Χριστός. Τα  
χαρακτηριστικά του προσώπου του είναι νεανικά, το γένι κοντό, τα 
μαλλιά μακριά κυματιστά, η έκφρασή του σοβαρή και αυστηρή.

Η παράσταση προέρχεται από τις απόκρυφες διηγήσεις και 
συγκεκριμένα από τις Πράξεις του Α ποστόλου Θαδδαίου και την

Λ/Λ

επιστολή του Ά βγαρου . Το Μ ανδήλιο αποτελεί το αυθεντικότερο  
τεκμήριο της θείας ενανθρώπισης.269 270

Συναντάται στην εικονογραφία από τον 10ο ως τον 17° αιώνα.271 
Η παράστασή μας ακολουθεί τον τύπο που επικρατεί σε έργα της 
πρώιμης παλαιολόγειας αναγέννησης,272 * σύμφω να με τον οποίο οι στενές  
πλευρές του υφάσματος δένονται έτσι, ώστε τα άκρα να  πέφτουν κάτω

269 A.Lipsius - M.Bonnet, A cta A postolorum  A pocrypha p o s t Constantinum  
Tischendorf Leipzig 1981, 1, σ. 174 -  182.
Στη δημιουργία της παράστασης συνετέλεσε και το κείμενο που συντάχθηκε με 
εντολή του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, όταν το 945 γιορτάστηκε η πρώτη 
επέτειος της μεταφοράς του Αγίου Μανδηλίου από την Έδεσσα στην 
Κωνσταντινούπολη. Για το θέμα, βλέπε A. Grabar, La Saint Face de Laon. Le 
Mandylion dans Γ art orthodoxe, Ζωγραφικά III, Prague 1931, σ.16 κε.
K. Weitzmann, The Mandylion and Constantin Porphyrogennetos, CA 11 (1960), 

σ.163 κε. Γ. και Μ. Σωτηρίου, Εικόνες της Μ ονής Σινά, Β', σ.47,51, εικ.34. 
Κ.Weitzmann, Sinai,σ .94-8. Σινά, Οι Θησαυροί της Ιεράς Μ ονής Αγίας Α ικατερίνης, 
Αθήνα 1990, στο κείμενο του Γ.Γαλάβαρη για τις πρώιμες εικόνες, σ.96-7, εικ.13.
2,0 Παπαδάκη -  0kland Στ., Το Άγιο Μανδήλιο ως το Νέο Σύμβολο σε ένα αρχαίο 
εικονογραφικό σχήμα, ΔΧΑΕ περ.Δ, ΙΔ' (1987-8), σ.283-294, όπου αναλύεται η 
σημασία της παρουσίας άλλων μορφών που πλαισιώνουν το Αγιο Μανδήλιο.

r/ Γούναρης, Ρασιώτισσα, σ.ΙΟ,σημ.6.
272

Όπως στην τοιχογραφία του Αγίου Νικολάου Ορφανού, βλ,Τσιτουρίδου, Ο  Ά γιος  
Νικόλαος Ορφανός, σ.72 κε, πιν.11, όπου και σχετικά παραδείγματα. Η Παπαδάκη 
αναφέρει ότι ο τύπος αυτός δεν έχει διαπιστωθεί σε μνημεία παλαιότερα των μέσων 
περίπου του 13ου αιώνα (Παπαδάκη -  Okland Στ., Το Αγιο Μανδήλιο ως το Νέο 
Σύμβολο σε ένα αρχαίο εικονογραφικό σχήμα, ΔΧΑΕ περ.Δ, ΙΔ (1987-8), σ.284)
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οτ\
ελεύθερα . Ίδια απεικόνιση συναντούμε στις τοιχογραφίες του Αγίου  
Δη μητριού στα Παλατίτσια (1570) και στη Μ ονή Φωτμού (15 89),274 275 ενώ  
τον 17° αιώ να στον Ά γ ιο  Νικόλαο της συνοικίας των Αγίων Αναργύρων___ ' s n e

της Κ αστοριάς και στην Παναγία Φ ανερωμένη στη Ν έα Σκιώνη.

Ά κ ρ α  Τ απείνω ση (εικ.31)

Επιγραφή: Η ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΙΣ

Η  σκηνή  βρίσκεται στην κόγχη της Π ρόθεσης. Μ έσα σε σαρκοφάγο 
εικονίζεται ο Χριστός ως τους μηρούς. Φορά περίζωμα στη μέση και 
ακάνθινο  στεφάνι στο κεφάλι. Έ χει τα χέρια σταυρωμένα χαμηλά και 
στις πα λάμ ες του δηλώνονται οι «τύποι των ήλων». Αριστερά, σε 
δεύτερο επίπεδο πίσω από τη σαρκοφάγο, παραστέκει η Θεοτόκος , ενώ  
δεξιά ο Ιω άννης φέρνει το χέρι του στο πρόσωπο, μια στάση που θυμίζει 
παραστάσεις της Σταύρωσης. Ο λες οι μορφές φέρουν ανάγλυφους 
φω τοστέφανους. Πίσω από τον Ιησού διακρίνεται ο σταυρός του 
μαρτυρίου.

Το θέμα τι^ς Ά κ ρ α ς  Ταπείνωσης συνδέεται άμεσα με την 
Α ποκαθήλω ση. 76 Στην παράστασή μας υπάρχει η επιγραφή

13 Το Άγιο Μανδήλιο μπορεί να εικονίζεται αναρτημένο σε λεπτή βέργα, όπως στη 
Μολυβοκκλησιά και στη Μονή Διονυσίου (Millet, Athos, πιν. 154.1 και 195.3 
αντίστοιχα), καθώς και στον Άγιο Νικόλαο Βίτσας και στον Άγιο Μηνά στο 
Μονοδένδρι, όπου παραστέκονται και δυο άγγελοι (Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, 
πιν.38α, 39° αντίστοιχα). Σε άλλες παραστάσεις οι άγγελοι μπορεί να κρατούν τις 
άκρες του υφάσματος, όπως στη Μονή Δοχειαρίου (Millet, Athos, πιν.245.2), στο 
Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών της Μονής Βαρλαάμ (1637) (Σαμπανίκου, Το 
Π αρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών, σ.77-78, πιν.42, όπυ και σχετικά παραδείγματα), 
στην τοιχογραφία του 1686 στο Πρωτάτο (Millet, Athos, πιν.58.1).
7 4 Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, σ.68.
275

Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, σ.58-9, 
πιν.44α και σημ.429.

Αυτό πηγάζει από τα λειτουργικά κείμενα (Ευχολόγιον, σ.43,59). Για το θέμα, 
βλ. Millet, Recherches, σ.483κε. Stefanescu, L’ illustration des Liturgies, σ.52κε. 
D. Pal las, Die Passion und Bestatung Christi in Byzanz, Miscellanea Byzantina 
Monacensia 2, Munchen 1965, σ.197 κε. H.Belting, An Image and its function in the 
Liturgy: The Man of Sorrows in Byzantium, O O P  34-35 (1980-81), σ.ΐκε. Ιδιου, D as 
B ild  und sein Publikum im M ittelalter, Berlin 1981 ,σ. 142 κε.
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«ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΙΣ» στο αριστερό μέρος της σαρκοφάγου. Η 
αναγραφή αυτή, που υποδηλώνει ταύτιση της Άκρας Ταπείνωσης και της 
Αποκαθήλωσης, αποκαλύπτει τη σύγχυση που διακατείχε συχνά τους 
ζωγράφους της μεταβυζαντινής εποχής σε εικονογραφικά, αλλά και

0 *7*7

θεολογικά θέματα.
Η παράσταση του Αγίου Βασιλείου έχει ως πρότυπό της τη φορητή 

εικόνα του Νικολάου Τζαφούρη, που βρίσκεται στη Β ιέννη .27 Οι 
στάσεις των προσώπων, ιδιαίτερα του Χριστού, που απεικονίζεται 
ως τους γοφούς, με χαμηλά σταυρωμένα τα χέρια του, η προοπτικά  
αποδοσμένη σαρκοφάγος,279 η επιγραφή στο σταυρό που έχει τη μορφή  
ανοιχτού ειλητού, οι έξεργοι φωτοστέφανοι, όλα  στοιχεία δυτικά, είναι 
κοινά στις δυο απεικονίσεις.

Ομοιότητες υπάρχουν και με μια φορητή εικόνα του 16°“ αιώνα, που  
φέρει ψευδώς την υπογραφή του ζωγράφου 'Α γγέλου και βρίσκεται στο  
Μ ουσείο Correr στη Βενετία. Επίσης, με το τρίπτυχο του Ν .Τ ζαφούρη, 
που βρίσκεται στο Λένιγκραντ, όπου η Παναγία υποβαστάζει το 
Χριστό.281

Εκτός όμως από τις φορητές εικόνες, ο  ίδιος τύπος της Ά κ ρ α ς

*"Ίδια επιγραφή σώζεται σε μνημεία του 17ου αιώνα της Ηπείρου, όπως στη Μονή 
Πατέρων (1631) και στον Άγιο Μηνά στο Μονοδένδρι (Τούρτα, Λινοτοπίτες 
ζωγράφοι, σ.64, πιν.105α και 36β αντίστοιχα), αλλά και της Αιτωλοακαρνανίας, όπως 
στην Κοίμηση Θεοτόκου Αμβρακιάς( 1680) και στον Άγιο Νικόλαο Αετού (1692) 
(Παλιούρας, Αιτωλοακαρνανία, εικ.372 και 143 αντίστοιχα).

Η εικόνα χρονολογείται στο τελευταίο τέταρτο του 15ου αιώνα. Αντλεί πολλά 
στοιχεία από δυτικά έργα, όπως η Pieta του Bellini. Κατά το Χατζηδάκη «το μοντέλο 
είναι ιταλικό του 14ου αιώνα, που μένει πιστό στη βυζαντινίζουσα αντίληψη της 
ιταλικής μανιέρας graeca του 14ου αιώνα». (Chatzidakis, Les debuts, σ.184, πιν.ΙΔ',1) 
Βλ. επίσης, K.Kreidl -  Papadopoulos, Die Ikonen im Kunsthistorischen Museum in 
Wien, Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien 66 (1970), πιν.39. 
Ν.Ζατζηδάκη, Από to Χάνδακα στη Βενετία, σ. 151, πιν. 15.

279
Η σαρκοφάγος είναι διαδεδομένη στη δυτική εικονογραφία (Schiller, 

Ikonographie, II, εικ.718,720,734). Για πρώτη φορά όμως συναντάται στην 
Περίβλεπτο του Μυστρά (Dufrenne, Les programmes iconographiques des eglises 
byzantines de Mistra,εικ. 1).

11,0 Αν ο αναγραφόμενος ζωγράφος ταυτιστεί με τον Αγγελο Ακοτάντο που υπονοεί η 
επιγραφή, η εικόνα θα πρέπει να χρονολογηθεί στο α ' μισό του 15ου αιώνα, γεγονός 
που δεν είναι εφικτό βάσει των τεχνοτροπικών της χαρακτηριστικών. Αντίθετα, αυτά 
παραπέμπουν στις εικόνες του Ι.Περμενιάτη, ζωγράφου των πρώτων δεκαετιών του 
16ου αιώνα.(Ν.Ζατζηδάκη, Από το Χάνδακα στη Βενετία, σ.148-150, πιν.35). 
w/ Chatzidakis, Les ddbuts, σ. 185, πιν.ΙΕ ',1.
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Ταπείνωσης συναντάται στη Ρασιώτισσα282 και στον Ά γ ιο  Δημήτριο 
Ε λεούσας στην Καστοριά,283 * 285 στον Ά γ ιο  Νικόλαο Βίτσας και στον Ά γιο  
Μ ηνά στο Μ ονοδένδρι, στον Άγιο Νικόλαο Αετού, αλλά και σε 
μνημεία της Αττικής.286 * 288 289

Σε άλλα μεταβυζαντινά μνημεία της Β Δ  Ελλάδας ακολουθείται 
διαφορετικός εικονογραφικός τύπος: ο Χριστός απεικονίζεται μόνος

ΛΟΟ

του με τα χέρια σταυρω μένα μπροστά με θέση προς τα πάνω, ή με τα
ΛΟΛ

χέρια πεσμένα παράλληλα με το σώμα.
Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η τοιχογραφία του Α γίου Βασιλείου 

ακολουθεί ως πρότυπο φορητές εικόνες, οι οποίες επηρέασαν και άλλα 
μνημεία του ελλαδικού χώ ρου.

Ό ρ α μ α  Π έτρ ου  Α λεξα νδρείας (εικ.68)

Η  σκηνή ιστορείται στο βόρειο τοίχο του ιερού. Σε στάση τριών 
τετάρτων προς τα δεξιά εικονίζεται ο Πέτρος. Δίπλα του διακρίνεται 
χαραγμένη η ερώτηση «τις σου τον χειτώνα, Σώτερ διείλε;», η οποία

282

283

284

Γούναρης, Ρασιώτισσα, πιν.23β.

Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 1 7ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, πιν.41 β.

Τούρτα, Λινοτοπίτες ζω γράφοι, σ.63-4,πιν.36β.

285 Παλιούρας, Αιτωλοακαρνανία, εικ.143.
286

Συγκεκριμένα στον Άγιο Γεώργιο (17ος αιώνας) και στον Άγιο Αθανάσιο στο 
Κορωπί (18ος αιώνας) (Μπούρα - Καλογεροπούλου - Ανδρεάδη, Εκκλησίες της 
Αττικής, Αθήνα 1969, εικ.29,40 αντίστοιχα).

28 ~ Βλέπε Χατζηδάκης, Θεοφάνης, σ.49-50, όπου γίνεται αναφορά των 
εικονογραφικών τύπων.
288 Στη Μονή Φιλανθρωπηνών (1542) (Αχειμάστου, Η  Μονή των 
Φ ιλανθρωπηνών, σ.47, σχ.Α) , στη Μονή Ντίλιου (1543) (Λίβα, Η  Μονή Ντίλιου, 
0 .25-27 , εικ.10), στη Μονή Γαλατάκη της Εύβοιας (1566) (Λιάπης, Μ νημεία Εύβοιας, 
πιν.43), στον Ά γιο Δημήτριο στα Παλατίτσια (1570) (Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, 
σ.64).

289 Η παραλλαγή συναντάται σε μια φορητή εικόνα της Πάτμου, που αποδίδεται στον 
Νικόλαο Τζαφούρη (β'μισό 15ου αιώνα) (Holy Image-Holy Space, πιν.55 και 
Chatzidakis, Les debuts, πιν.ΙΔ',2), στη Μονή Αναπαυσά (1527) (Chatzidakis, 
Theophane, εικ.3 και ιδίου, Les debuts, πιν.ΙΔ',3), στους Αγίους Αποστόλους 
Καστοριάς (1547) (Garidis, La Peinture murale, σ.202, πιν.201), στην Κοίμηση 
Θεοτόκου Αμβρακιάς στην Αιτωλοακαρνανία (1680) (Παλιούρας, Αιτωλοακαρνανία, 
εικ.372).

6 1



απευθύνεται στο μικρό Χριστό, που στέκεται δεξιά πάνω στην Αγία  
Τράπεζα που φέρει κιβώριο. Εικονίζεται σε στάση contrapposto. Φορά 
περίζωμα, το οποίο συγκρατεί με το αριστερό χέρι, ενώ  έχει το δεξί στο 
στήθος.290 Φέρει φωτοστέφανο. Απεικόνιση του Α ρείου στο κάτω μέρος 
της σύνθεσης δε σώζεται.

Πρόκειται για μια συμβολική παράσταση του Χ ριστού μέσα στο Άγιο  
Ποτήριο. Συμβολίζεται το σώμα και το αίμα του τη στιγμή της Θείας 
Ευχαριστίας. Συγχρόνως όμως προβάλλεται ως αναστημένος και 
θριαμβευτής. Το θέμα εμφανίζεται στη μνημειακή ζωγραφική από τον  
13° αιώνα και απεικονίζεται συνήθως στην πρόθεση.291 Ό μω ς αποκτά 
μεγαλύτερη διάδοση τον 1 4 °-1 5 °  αιώνα.292

Κατά τον εικονογραφικό τύπο του ναού του Α γίου Β ασιλείου που είναι 
και ο συνηθέστερος, απεικονίζεται η σκηνή στον Ά γ ιο  Δημήτριο στα 
Παλατίτσια,293 στη Μονή Αγίου Α θανασίου στη Ζ αγορά,294 στον Ά γ ιο  
Δημήτριο Ελεούσας και στον Ταξιάρχη του Τσιατσιαπά στην 
Καστοριά, 295 στη Μ ονή Μ εταμόρφωσης στο Δ ρ υ όβ ου νο ,296 στη Μ ονή  
Αγίου Στεφάνου στα Μ ετέωρα (1501).29 

Παραλλαγή αυτού του εικονογραφικού τύπου αποτελεί η απεικόνιση  
της Αγίας Τράπεζας χωρίς κιβώριο,298 ενώ  άλλοτε για να  τονιστεί ο

Η στάση του contrapposto του Χριστού και ο τρόπος που κρατά το περίζωμά 
του δηλώνει επίδραση από την κλασική αρχαιότητα (Stavropoulou, Veltsista, σ.42).

291 Για το θέμα, βλέπε Stefanescu, L ' illustration des Liturgies, σ.54. Dufrenne, L’ 
enrichissement,o.39.

m  Γούναρης, Ρασιώτισσα, a.63 και Stavropoulou, Veltsista,σ.41.
293

Τούρτα, Λ ινοτοπίτες ζωγράφοι,a.(A.

294 Λ _ο.η.
295

Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, πιν.42β και
34° αντίστοιχα.

296
Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι,ο.64.

297
Vitaliotis, Saint Etienne, σ.89-94, πιν.41 .Εδώ απεικονίζεται επίσης ο Άρειος.

Όπως στη Μεταμόρφωση της Βελτσίστας (Stavropoulou, Veltsista, πιν.12α) και 
σε ναούς της Καστοριάς: στον Άγιο Αθανάσιο του Μουζάκη (Πελεκανίδης, 
Καστόρια, πιν.144α), στους Αγίους Αποστόλους του Τζώτζια (Γούναρης, 
Ρασιώτισσα, πιν.ΙΙβ), στην Παναγία και στον Αγιο Νικόλαο της συνοικίας των 
Αγίων Αναργύρων (Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της 
Καστοριάς, πιν.42β και 34“ αντίστοιχα., πιν.43α και 43β).
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θριαμβικός χαρακτήρας της σκηνής, ο Χριστός προβάλλεται σε δόξα.299

Η  Σ υ νά ντη σ η  του Χ ριστού με τη Σ α μ α ρείτιδα  (εικ.33)

Στο πρώ το επίπεδο της σύνθεσης απεικονίζεται η συνομιλία του 
Χ ριστού με τη Σαμαρείτιδα. Αριστερά, κάθεται ο Χ ριστός σε κιονόκρανο 
και απευθύνεται στη Σαμαρείτιδα ευλογώντας την. Ακουμπά το αριστερό 
του χέρι στο γόνατο. Απέναντι του στέκεται όρθια η γυναίκα, η οποία 
κάνει χειρονομία  λόγου προς το Χριστό. Φ ορά δίχρωμο μακρύ φόρεμα 
χω ρίς πέπλο , ενώ έχει το κεφάλι καλυμμένο με μαντήλι. Κρατά το σκοινί 
ενό ς  μικρού, ανοιχτού δοχείου που βρίσκεται στο έδαφος, δίπλα σε μια 
υδρία. Α νά μ εσ α  στις δυο μορφές, στον κεντρικό άξονα, είναι 
τοποθετημένο πηγάδι κυλινδρικού σχήματος, με βαθμιδωτή βάση. Σε 
δεύτερο επίπεδο εικονίζεται ο όμιλος των Α ποστόλω ν και πίσω τους τα 
τείχη της π όλη ς της Σαμάρειας, Συχάρ.300

Η  σύνθεσή  μας ακολουθεί το λιτό, συνεπτυγμένο τύπο, όπως αυτός 
καθιερώ νεται την παλαιολόγεια εποχή.301 Αρκετά στοιχεία της 
σχετίζονται με μια φορητή εικόνα του Ε μμανουήλ Τζάνε (1689) : η 
αμφίεση της Σαμαρείτιδας, η μορφή του φρέατος, η στάση του Χριστού, 
ο τρόπος απόδοσης της πλαγιάς του λόφου με πολλές σχηματοποιημένες 
διαβαθμίσεις.

Τέτοια απεικόνιση συναντούμε στην Αχρίδα και στις γειτονικές της περιοχές το 
15° αιώνα (Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, σ.64) όπου αναφέρονται και σχετικά 
παραδείγματα), στον Άγιο Νικόλαο της μοναχής Ευπραξίας στην Καστοριά 
(Πελεκανίδης, Καστόρια, πιν. 181β), αλλά και σε ναούς του 17ου αιώνα, όπως στην 
Παναγία του άρχοντα Αποστολάκη στην Καστοριά (Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 
17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, πιν.42α), στον Ά γιο Νικόλαο Βίτσας και στον 
Ά γιο Μηνά στο Μονοδένδρι (Τούρτα, ο.π., σ.64, πιν.37α).

Κατά Ιωάννην, γ',5-9. Στο ίδιο χωρίο αναφέρεται ότι οι μαθητές 
«απεληλύθεισαν εις την πόλιν ίνα τροφός αγοράσωσι».

Κατά το Millet (Recherches, σ.602-604) στη σύνθεσή μας εικονογραφείται ο 
εκτενέστερος τύπος απεικόνισης. Η Ερμηνεία (σ.90) αναφέρει το συνεπτυγμένο 
τύπο. Για παραδείγματα παλαιολόγειων έργων, βλ. Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, 
σ.95.

i02Chatzidakis, leones,πιν.62.
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Η συνήθης απεικόνιση του Χριστού είναι να κάθεται καταγής.303 Σε 
κιονόκρανο, όπως στην παράστασή μας, παριστάνεται να κάθεται στη 
σκηνή της Μ ονής Βαρλαάμ,304 ενώ στην εικόνα του Τζάνε -  από την 
οποία επηρεάζεται ο ζωγράφος του μνημείου μας -  κάθεται σε  
μαρμάρινο βάθρο.

Η απεικόνιση του κυλινδρικού φρέατος δεν είναι συχνή. Εκτός από την  
εικόνα του Τζάνε που αναφέραμε, συναντάται στο τρίπτυχο του 
Γ.Κ λόντζα (1596), που βρίσκεται στην Ιερά Μ ονή Αγίου Ιωάννη του  
Θ εολόγου στην Πάτμο, 5 καθώς και σε παλαιολόγεια μνημεία: στο  
Χιλανδάρι (αρχές 14ου αιώνα),306 στον Ά γιο Ν ικόλαο Ο ρφανό (αρχές  
14ου αιώ να)307 και στον Ά γ ιο  Νικήτα στο Cucer (1483-4).308

Η  λεπτομέρεια της απεικόνισης του δεύτερου δοχείου -  εκτός της 
υδρίας- συναντάται στη Μ ονή Λ αύρας,309 με τη διαφορά ότι σ' αυτή η 

• Σαμαρείτιδα κρατά το δοχείο στα χέρια κι όχι μόνο το σκοινί, όπως στην  
παράστασή μας. Στη σύνθεση της ίδιας Μ ονής οι Α πόστολοι 
εικονίζονται στο κέντρο να  οδεύουν προς το Χριστό, στοιχείο κοινό με 
την τοιχογραφία μας. Ό μ ο ια  απεικόνιση έχουμε στη Μ ονή  
Σταυρονικήτα.310

Η παράστασή μας λοιπόν, αν και αντλεί το πρότυπό της από φορητή  
εικόνα, συγχρόνω ς διατηρεί στοιχεία από την παλαιολόγεια εποχή.

303 Κατ' αυτόν τον τρόπο απεικονίζεται στη Μονή Ντίλιου (Λίβα, Η  Μονή 
Ντίλιου,σ.32), στον Άγιο Νικόλαο Βίτσας και στον Άγιο Μηνά στο Μονοδένδρι 
(Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.53α-β),
304 Λίβα, ο.π,
305 Οι Θησαυροί της Μονής Πάτμου, σ.120, πιν.33.
"^Millet, Athos, πιν.77.1.

307
Ξυγγόπουλος, Άγιος Νικόλαος Ορφανός, πιν.89-90 και Τσιτουρίδου, Ο Άγιος 

Νικόλαος Ορφανός, πιν.51-52.

308 Millet- Frolow, Yougoslavie, ΙΙΙ,πιν.39.4.
Στα μνημεία της ΒΔ Ελλάδας που προαναφέραμε, το πηγάδι έχει τετράφυλλο στόμιο.

309
Millet, Athos, πιν. 119.1.

310 Χατζηδάκης, Θεοφάνης, εικ.124.
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Α νά λη ψ η  (εικ.34)

Λ 1 I

Τ ο συμβάν λαμβάνει χώρα στο όρος των ελαίων. Κεντρικό άξονα  
της σύνθεσης αποτελεί η Παναγία, η οποία απεικονίζεται μετωπική, με 
την κεφαλή σε στροφή τριών τετάρτων προς τα αριστερά.Δέεται με τα 
δυο χέρια  υψωμένα. Δορυφορείται από δυο αγγέλους, οι οποίοι κρατούν 
ανοιχτά  ειλητά στο ένα χέρι και με το άλλο δείχνουν προς τον ουρανό. 
Α πευθύνονται στους δυο ομίλους των Αποστόλων, οι οποίοι που 
πλαισιώ νουν την Παναγία και χειρονομούν κατάπληκτοι κοιτώντας προς 
το ν  ουρανό. Εκεί παριστάνεται ο Χ ριστός καθισμένος σε στρογγυλή δόξα  
π ου  ανακρατούν τέσσερεις ιπτάμενοι άγγελοι. Το άνω τμήμα της 
παράστασης είναι κατεστραμμένο και δυσδιάκριτο.

Η  σύνθεσή  μας ανταποκρίνεται στο διαδεδομένο κατά τη μεταβυζαντινή 
περίοδο εικονογραφικό τύπο, με τη μετωπικά αποδοσμένη Παναγία, που 
δέεται με τα δυο χέρια υψ ω μένα.* 312 313 Α πό τον 12° αιώνα ο τύπος αυτός
συνυπάρχει με τον άλλο της δεξιάς στραμμένης Θεοτόκου. Τ ον 16°

”2 1 1

αιώ να η Π αναγία συνήθως φέρει το ένα χέρι στο στήθος.

31! Η Ερμηνεία (σ.112) αναφέρει τον τόπο ως «Βουνόν με πολλές ελαίες...»
Η απεικόνιση των ελαιόδενδρων στο τοπίο όπου εκτυλίσσεται η σκηνή είναι 
συνηθισμένη. Πρόκειται για ένα- βασικό εικονογραφικό στοιχείο του θέματος,
καθιερωμένο από τον 9° αιώνα (Γκιολές, Ανάληψις, σ.261).
312 Σχετικά με τον εικονογραφικό τύπο, βλέπε Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, σ.81, 
Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών της Μ ονής Βαρλαάμ, σ.135 - 9 και 
Σδρόλια, Μ ονή Πέτρας, σ. 184.
Γενικά για το θέμα της Ανάληψης βλέπε E.Dewald, “The Iconography of the 
Ascension”, AJA 19 (1915),σ.277 κε. A. Ξυγγόπουλος, Η τοιχογραφία της Ανάληψης 
εν τη αψίδι του Αγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης, ΑΕ 1938, σ.39 κε. Μ.Παναγιωτίδης, 
Η παράσταση της Ανάληψης στον τρούλο της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης (9ος 
αιώνας). Εικονογραφικό προβλήματα, ΕΕΠΣΘ ΣΤ' 2 (1974), σ.67-82.
Μουτσόπουλος - Δημητροκάλλης, Γεράκι, I, Θεσσαλονίκη 1981, σ.29-32. Ν.Γκιολές, 
Η  Α νάληψ ις του Χριστού βάσει των μνημείω ν της Α'χιλιετηρίδος, Αθήνα 1981.

313
Ο εικονογραφικός τύπος της δεξιά στραμμένης Θεοτόκου είναι διαδεδομένος σε 

ναούς του Αθω - στη Μονή Λαύρας (1537), στη Μονή Διονυσίου (1547), στο 
Παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου Λαύρας (1560), στη Μονή Δοχειαρίου (1568) 
(Millet, Athos, πιν. 120.4,196.1,259.4,232.2 αντίστοιχα) - της ΒΔ Ελλάδας - στη 
Ρασιώτισσα (Γούναρης, Ρασιώτισσα, πιν.33α), στη Μ εταμόρφωση της Βελτσίστας 
(Stavropoulou, Velisista, σ.88-9), - και της Θεσσαλίας τον 17° αιώνα - στον Άγιο 
Γεώργιο Ασπροκκλησιάς Καλαμπάκας και στους Αγίους Αποστόλους Σαρακίνας 
Τρικάλων, στο ναό Εισοδίων Θεοτόκου στον Πλάτανο Τρικάλων, στο Παρεκκλήσι 
των Τριών Ιεραρχών της Μονής Βαρλαάμ (Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι των Τριών 
Ιεραρχώ ν της Μ ονής Βαρλαάμ, πιν. 177, πιν.234, πιν.58 - 60 αντίστοιχα).
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Η παράσταση του Αγίου Βασιλείου έλκει το πρότυπό της 
από φορητές εικόνες.314 Συγχρόνως, έχει αναλογίες με συνθέσεις ναών 
του 16ου αιώνα,315 αλλά και του 17ου της Β Δ  Ελλάδας - Ά γιος Ν ικόλαος  
Βίτσας (1618-9), Μονή Μ εταμόρφωσης στο Δ ρυόβουνο (1 6 5 2 )316 - και 
της Θεσσαλίας: Παλαιό Καθολικό Μ ονής Μ εταμόρφω σης Μ ετεώρων, 
Άγιος Γεώργιος Αγράφων (1610), Μονή Πέτρας Α γράφω ν (1625 ), Μ ονή  
Γέννησης Θεοτόκου Νεράιδας (1651 ).31

Την Παναγία πλαισιώνουν δυο άγγελοι που κρατούν ανοιχτά ειλητά, 
όπου αναγράφεται χωρίο των Αποστολικών Π ράξεω ν. Η  απεικόνιση των 
ανοιχτών ειλητών εισάγεται στη βυζαντινή εικονογραφία του θέματος το 
14° αιώνα, ενώ εμφανίζεται συχνά στη δυτική τέχνη .318 319 320

Σπάνια είναι η απεικόνιση τεσσάρων ιπτάμενων αγγέλω ν -  δυο είναι ο 
συνήθης αριθμός -  που κρατούν τη δόξα του Χ ριστού, όπω ς συμβαίνει 
στη σύνθεση του μνημείου μας. Ο Dewald υποστηρίζει ότι ο ι τέσσερεις  
άγγελοι συνηθίζονται στην παλαιστινιακή εικονογραφία της σκηνής.31 
Συναντώνται στο Παρεκκλήσι του Αγίου Ν ικολάου Λ αύρας και στη 
Μεταμόρφωση της Βελτσίστας.321 Επιπλέον, ο ι άγγελοι στρέφ ουν προς 
το Χριστό και δεν είναι αντικινούμενοι. Π ρόκειται για στοιχείο γνωστό

Από την εικόνα του Α.Ρίτζου στο Τόκιο και του Ν.Ρίτζου στο Σεράγεβο 
(Χατζηδάκης, Εικόνες της Πάτμου, πιν.201 και 202 αντίστοιχα), από την εικόνα του 
Δωδεκάορτου της Λαύρας και την αντίστοιχη της Μονής Σταυρονικήτα (Chatzidakis, 
Th0ophane, εικ.43 και 80 αντίστοιχα).

315 Παρόμοια απεικόνιση συναντούμε σε ναούς της ΒΔ Ελλάδας, όπως στη Μονή 
Ντίλιου (1543) (Λίβα, Η  Μ ονή Ν τίλιου, εικ.40),στον Άγιο Νικόλαο Κράψης 
(1563)(Τούρτα, Αινοτοπίτες ζω γράφοι, σ.82, σημ.427) και του Άθω, όπως στη Μονή 
Σταυρονικήτα (1546) (Χατζηδάκης, Θεοφάνης, εικ. 102), στο Παρεκκλήσι του Αγίου 
Γεωργίου της Μονής Αγίου Παύλου (1555) (Millet, A thos, πιν. 188.2).

316 Τούρτα, Λινοτοττίτες ζωγράφοι, πιν.47α και σ.82 αντίστοιχα.
Στη Μονή Μεταμόρφωσης στο Δρυόβουνο ο αναλαμβανόμενος Χριστός 
απεικονίζεται ως τους μηρούς μέσα σε δόξα.
3Γ Σδρόλια, Μονή Πέτρας, σ. 183-6, εικ. 100, εικ.251.
318 Γκιολές, Ανόληψις, σ.321. Επίσης, Stavropoulou, Veltsista, σ.89, όπου και σχετικά 
παραδείγματα.

319
Dewald, Iconography of the Ascension, AJA 19 (1915), σ.277-319.

Κατά το μελετητή, οι δυο άγγελοι συνηθίζονται στη συριακή εικονογραφία της 
σκηνής. Πάντως, η βυζαντινή εικονογραφία χρησιμοποιεί και τους δυο τύπους.

320
Millet, Athos, την. 188.2.

321
Stavropoulou, Veltsista, σ.88-9 *
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στην τοπική εικονογραφία της Μ ακεδονίας από τον 15° αιώνα, που 
απαντά τον  17° αιώνα στον Αγιο Νικόλαο Μ αγαλειού στην Καστοριά.322 323

Η παράστασή μας λοιπόν, με τις λίγες ιδιομορφίες της, ακολουθεί σε 
γενικές γραμμές τον εικονογραφικό τύπο, που διαμορφώθηκε μέσα από 
φορητές εικόνες σε μνημεία της Β Δ  Ελλάδας και της Θεσσαλίας.

Π εντη κ οσ τή  (εικ.35)

Σε η μικυκλικό έδρανο παρατάσσονται οι δώδεκα Απόστολοι, 
χω ρισμένοι σε δυο ημιχόρια, με επικεφαλείς τους Πέτρο και Παύλο, σε 
αντικρυστή θέση διαλόγου. Οι στάσεις τους είναι ήρεμες. Οι 
ευαγγελιστές και ο Π αύλος κρατούν ευαγγέλια, ενώ οι υπόλοιποι κλειστά 
ειλητά.324 Στο κέντρο του ημικυκλίου απεικονίζεται η μορφή του 
Κ όσμου, όρθια ως τους μηρούς. Παριστάνεται γέροντας, με βασιλική 
ενδυμασία και μέσα σε μαντήλι κρατά δώδεκα κλειστά ειλητά.325 Το άνω 
μέρος της παράστασης είναι αρκετά κατεστραμμένο, γι' αυτό και δε 
διακρίνονται οι συνήθεις πύρινες γλώ σσες που κατεβαίνουν από τον 
ουρανό στα κεφάλια των Αποστόλων. Διακρίνονται όμως δυο 
συμμετρικά, διώροφα οικοδομήματα, με επάλληλα τοξωτά ανοίγματα το 
αριστερό και αντίστοιχα ορθογώνια το δεξί, τα οποία ενώ νονται μεταξύ 
τους με χαμηλότερο τοίχο. Μ προστά στα κτήρια προβάλλονται οι δυο 
όμιλοι των Α ποστόλω ν.

Η σύνθεσή μας ακολουθεί τον καθιερωμένο από τον 9° αιώνα 
εικονογραφικό τύπο,326 ο οποίος δεν έχει να  παρουσιάσει γενικά

322
Στην επιζωγράφιση του ιερού που χρονολογείται το 1654-7. Παϊσίδου, Οι 

τοιχογραφίες του 1 7ου αιώ να στους ναούς της Καστοριάς, σ.103,πιν.45α.

323
Η απεικόνιση του ημικυκλικού εδράνου εμπνέεται από το σύνθρονο. 

Βλ.ΒίανΓορουΙου, V eltsista .a .91, σημ.450.

Ο Παύλος κρατά ευαγγέλιο σε αναφορά με το συγγραφικό έργο των επιστολών 
του. Βλ. Αχειμάστου, Η  Μ ονή των Φιλανθρωπηνών, σ.159, σημ.797.

325
Σύμφωνα με την Ερμηνεία, σ.113.Τα κλειστά ειλητά συμβολίζουν την 

αποστολική δραστηριότητα των δώδεκα μαθητών, οι οποίοι, φωτισμένοι από το Άγιο 
Πνεύμα, κήρυξαν το λόγο του Κυρίου σ ' όλα τα έθνη, Βλ. και Αχειμάστου, ο.π., σ.95.

Για το θέμα, βλ. A.Grabar, Le schema iconographique de la Pentecote.oTo L ’ art 
de la  f in  de Γ  A ntiquite et du M oyen Age, I, Paris 1968, σ. 615-627. C. Walter, L ' 
iconographie des conciles dans la  tradition byzantine, Paris 1970, σ. 199-214, 234-5. 
Stavropoulou, Veltsista, σ.90 κε, όπου και άλλη σχετική βιβλιογραφία.
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σημαντικές παραλλαγές. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι η ημικυκλική 
διάταξη των μαθητών. Μια παραλλαγή του τύπου, στην οποία  
απεικονίζεται στο βάθος της σύνθεσης ένα συμμετρικό μνημειακό  
οικοδόμημα, απαντά ήδη από το 16° αιώνα.327 Ίδια διάταξη με 
αυτή της τοιχογραφίας μας συναντούμε σε μνημεία του 16ου αιώνα στη 
ΒΔ Ελλάδα328 και τον Αθω,329 αλλά και σε φορητές εικόνες.330 Τον 17° 
αιώνα απεικονίζεται στο Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών της Μ ονής  
Βαρλαάμ (163 7).331

Έ να άλλο κοινό στοιχείο των αθωνικών μνημείων332 * και των φορητών 
εικόνων που προαναφέραμε με την παράστασή μας, είναι η απεικόνιση  
της μορφής του Κόσμου ως κάτω από τη μέση σε απροσδιόριστο  
τοπίο. Η  προσωποποίηση του Κόσμου εμφανίζεται στη βυζαντινή  
τέχνη από τον 12° αιώνα και αντικαθιστά την παλαιότερη απεικόνιση των 
«λαών», «φυλώ ν» και «γλω σσώ ν».334

327Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κέρκυρας, σ.166.

328
Στο Παλαιό Καθολικό της Μονής Μεταμόρφωσης των Μετεώρων (1483) 

(Garidis, La peinture murale, σ.64, πιν.77), στη Μονή Φιλανθρωπηνών (1542) 
(Αχειμάστου, Η  Μονή των Φιλανθρωπηνών, πιν.58α), στη Μονή Ντίλιου (1543) 
(Λίβα, Η Μονή Ντίλιου,σ. 107-8), στη Μονή Βαρλαάμ(αδημοσίευτη).

3̂ 9 Στη Μονή Λαύρας (1535) (Millei^ithos,mvA 18.2), στη Μονή Σταυρονικήτα 
(1546) (Χατζηδάκης, Θεοφάνης, εικ.103), στη Μονή Διονυσίου (1547) (Millet, ο.π., 
πιν.196.1), στο Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου της Μονής Αγίου Παύλου (1555) 
(ο.π., πιν.188.1).

Στις δυο εικόνες του Δωδεκάορτου της Μονής Λαύρας και της Μονής 
Σταυρονικήτα (Chatzidakis,Theophane, πιν.42 και 81 αντίστοιχα), σε μια εικόνα του 
Βενέδικτου Εμπορίου (1606) στο Ινστιτούτο Βενετίας (Chatzidakis, leones, πιν.52), 
καθώς και σε μια φορητή εικόνα του 17ου αιώνα από το Παλαιό Μουσείο της 
Ζακύνθου (Μυλωνά, Μουσείο Ζακύνθου, σ.328-9).

331 Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών, σ.139-140, πιν.63.

332
Με εξαίρεση τη Μονή Διονυσίου.

Σε μνημεία της ΒΔ Ελλάδας ο Κόσμος απεικονίζεται σε βραχώδες τοπίο, ενίοτε 
με κάποιες παραλλαγές. Για παραδείγματα, βλ. Stavropoulou, Veltsista; σ.91 και 
Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, σ.83.

334 Stavropoulou, ο.π., σ.91, σημ.454, όπου και σχετική βιβλιογραφία και Λίβα, Η  
Μονή Ντίλιου,ο. 107.



Επίσης εντύπωση προκαλεί μια λεπτομέρεια: το χείλος του ημικυκλίου, 
κάτω από το οποίο προβάλλεται ο Κ όσμος στην παράσταση της Μ ονής

■ j - j e

Φ ιλανθρω πηνώ ν και του Παρεκκλησίου των Τριών Ιεραρχών της
Ο "2

Μ ονής Βαρλαάμ, κοσμείται με διακοσμητικό μοτίβο -  συνεχόμενα  
κλειστά ημικύκλια -  ίδιο με της σύνθεσής μας.

Π αρατηρούμε λοιπόν ότι η παράστασή μας ακολουθεί το κοινό, 
βυζαντινό  τύπο απεικόνισης και επηρεάζεται εμφανώς από τις 
αντίστοιχες συνθέσεις αθωνικών μνημείων, φορητών εικόνων, αλλά και 
μνημείω ν της Θεσσαλίας, χωρίς να  υιοθετεί δυτικότροπα στοιχεία και 
εικονογραφ ικές υπερβολές.

Α γγελική  Λ ειτουργία  (εικ .36-38)

Η σύνθεση  καταλαμβάνει τους πλευρικούς τοίχους της κόγχης του 
ιερού και το βόρειο και νότιο τοίχο του κυρίως ναού. Στον αριστερό 
πλευρικό τοίχο εικονίζεται ο Χ ριστός μπροστά στην Αγία Τράπεζα που 
φέρει κιβώ ριο, να  υποδέχεται ευλογώ ν δυο αγγέλους. Στο αριστερό του 
χέρι κρατά κλειστό ειλητό. Οι άγγελοι θυμιατίζουν το Χριστό και 
κρατούν κηροστάτες. Στο δεξί πλευρικό τοίχο παριστάνεται πάλι ο 
Χ ριστός με δυο αγγέλους να παίρνει ένα δισκάριο από το κεφάλι του

' Ι ' Ι Π

πρώτου, ο οποίος έχει σχήμα διακόνου. (εικ.36) Η παράσταση 
συνεχίζεται στο βόρειο τοίχο με την πομπή των αγγέλων που 
κατευθύνονται από δεξιά προς αριστερά.Οι μορφές είναι 
συνεπτυγμένες.Ο ι κεντρικές λιτανεύουν επιτάφιο, κρατώντας τον πάνω  
από τα κεφάλια τους. Έ νας έχει καλυμμένα τα χέρια, ενώ άλλοι κρατούν 
ριπίδια, ραβδία, λαμπάδες και θυμιατίζουν.(εικ.37) Η πομπή 
ολοκληρώ νεται στο νότιο τοίχο, με τους αγγέλους να κατευθύνονται 
προς το Χ ριστό, παρατεταγμένοι ο ένας πίσω από τον άλλο. Ο 
πρώ τος κρατά το σταυρό που συμβολίζει τη θυσία και ηγείται της 
πομπής. Α κολουθεί άγγελος που κρατά λαμπάδα, ένας με τον κάλαμο και 
το σπόγγο, άλλος με καλυμμένα χέρια και δυο που κρατούν λειτουργικά * * *

335

336

337

Αχειμάστου, Η  Μονή των Φιλανθρωττηνών, πιν.58α.

Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών, σ. 139-140, πιν.63.

Σχετική αναφορά γίνεται στην Ερμηνεία, σ. 127.
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άμφια, ο  ένας εκ των οποίων απεικονίζεται μετωπικός, (εικ.38) Πάνω  
από τα κεφάλια των αγγέλων πετούν εξαπτέρυγα χερουβείμ.338

Στη σκηνή απεικονίζεται η Μ εγάλη Είσοδος της Λειτουργίας του 
Μ εγάλου Βασιλείου, όπως τελείται το πρωί του Μ εγάλου Σαββάτου.339 
Το θέμα340 κατάγεται από το αυτοκρατορικό τυπικό και περνά στην  
εκκλησιαστική εικονογραφία τον 13° αιώνα.341 Γνωρίζει μεγάλη διάδοση  
τον 15° και 16° αιώνα.342 Στα μεταβυζαντινά μνημεία ο Χ ριστός  
παριστάνεται δυο φορές κάτω από το κιβώριο της Τράπεζας, σε αντίθεση  
με τα παλαιολόγεια, όπου απεικονίζεται μια φορά.343 344

Στην παράστασή μας ο Χ ριστός κρατά κλειστό ειλητό και ευλογεί, ενώ  
οι άγγελοι θυμιατίζουν, στοιχείο καθοριστικό στη διαμόρφωση  
του εικονογραφικού τύπου. Ό μ ο ια  απεικόνιση συναντούμε σ ε  
ορισμένα μνημεία της Β Δ  Ε λ λ ά δ α ς ,44 και του

ου

338
Προέρχονται από τον ύμνο " Οι τα χερουβείμ μυστικώς εικονίζοντες".

Το στοιχείο αυτό παρατηρείται συχνά σε ηπειρωτικές τοιχογραφίες του 16ου- 17
αιώνα και στα περισσότερα μνημεία των Αγράφων (Σδρόλια, Μονή Πέτρας, σ.125).
339

Ο Καβάσιλας (Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας, κεφ. ΚΕ, παρ.Ι,σ. 129-130) 
περιγράφει τη σκηνή της Μεγάλης Εισόδου: «Ο δε ιερεύς ...επί το θυσιαστήριον 
άγει, περιάγων επίτηδες εν τω ναώ δια του πλήθους σχολή και βάδην...και αυτός 
χωρεί πεμπόμενος υπό λαμπάσι και θυμιάμασι και ούτως έχων το θυσιαστήριον 
εισέρχεται».

340
Για το θέμα, βλ.Ι-D.Stefanescu, La peinture religieuse en Valachie et en 

Transylvanie depuis des origines jusqu au XIXe siecle, Texte-Album, Paris 
1930,1932,σ.307 κε. Ιδιου, L ’ illustration des liturgies dans Γ art de Byzance et de Γ  
Orient, Bruxelles 1936,σ. 73 κε. C. Walter, Art and Ritual o f  the Byzantine Church, 
Variorum Publications, London 1982, σ.218 κε. Χ.Κωνσταντινίδης, Ο Μελισμός. Οι 
συλλειτονργούντες Ιεράρχες μπροστά στην Αγία Τράπεζα με τα Τίμια Δώρα ή τον 
Ευχαριστιακό Χριστό, Αθήνα 1991,σ.81 κε.

341
Πρωιμότερη απεικόνιση έχουμε στο θόλο της Παναγίας Ολυμπιώτισσας (περί το 

1296) (Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών, σ.60-1).
1

Για παραδείγματα, βλ.βίανίΌροιιΙου, Veltsista, σ.39 και Τούρτα, Λινοτοπίτες 
ζωγράφοι,α.6%.

343 Τούρτα, ο.π., σ.68.

344
Στη Μονή Βαρλαάμ (Λίβα, Η  Μονή Ντίλιου, σ.20), στη Μονή Ελεούσας στο 

Νησί Ιωαννίνων (Stavropoulou, Veltsista, πιν.66α).
Αντίθετα, στη Μονή Ντίλιου (Λίβα, ο.π.,εικ.4) και στη Μεταμόρφωση της 
Βελτσίστας (Stavropoulou, ο.π., πιν.11) θυμιατίζει ο Χριστός.

70



1Α θω .345 Τ ον 17° αιώνα, ίδιο εικονογραφικό τύπο συναντούμε στον Ά γιο  
Ν ικόλαο Βίτσας και στον Ά γ ιο  Μ ηνά στο Μ ονοδένδρι,346 καθώς επίσης 
στη Μ ονή Πέτρας Αγράφων (1625)347και στο Π αρεκκλήσι των Τριών 
Ιεραρχών της Μ ονής Βαρλαάμ (1637).348

Χαρακτηριστικό είναι επίσης το στοιχείο του μετωπικού αγγέλου. Στη 
σύνθεσή μας κρατά λειτουργικά άμφια. Μ ετωπικός άγγελος 
απεικονίζεται σε μνημεία της Β Δ  Ελλάδας,349 καθώς και στη Μονή 
Δοχειαρίου, όπου παριστάνονται δυο μετωπικοί άγγελοι: ο ένας κρατά 
τον «αέρα» και ο δεύτερος ποτήριο.350 *

Διαπιστώ νουμε λοιπόν ότι η σύνθεση του Αγίου Βασιλείου υιοθετεί 
στοιχεία που εμφανίζονται τόσο στα μνημεία της Κρητικής όσο και της 
Β Δ  ελλαδικής σχολής.

Π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς  ν ό τ ι ο υ  τ ο ί χ ο υ  

Ε υα γγελισ μ ός (εικ .39)

Η σκηνή διαδραματίζεται στο εσωτερικό οικίας. Ο αρχάγγελος 
Γαβριήλ, σε στάση τριών τετάρτων, στέκεται ακίνητος, φέρνοντας το 
«ρήμα» Κυρίου προς τη Θ εοτόκο. Αυτή στέκεται όρθια απέναντι του, 
γέρνει ελαφρά το κεφάλι και με συστολή φέρει το δεξί χέρι, με ανοιχτή

345 Στη Μονή Λαύρας, στη Μονή Δοχειαρίου, στο Παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου 
Λαύρας, όπου ο Χριστός ευλογεί με τα δυο χέρια (Millet, Athos,mv.\ 18.2-3, 219.3 
και 256.2 αντίστοιχα)

346
Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.39β και 40α-β αντίστοιχα.

Στον Άγιο Μηνά στο Μονοδένδρι ο Χριστός ευλογεί με τα δυο χέρια.
347

Σδρόλια, Μονή Πέτρας, σ. 122-125, εικ.37-41.

348 Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών, πιν.21-24.
Εδώ ο Χριστός κρατά ανοιχτό ειλητό.

349 Συγκεκριμένα, στη Μονή Ντίλιου (Λίβα, Η  Μονή Ντίλιου, εικ.4.), στον Άγιο 
Νικόλαο Βίτσας και στον Ά γιο  Μηνά στο Μονοδένδρι, όπου παριστάνονται δυο 
μετωπικοί άγγελοι: ο ένας κρατά τον «αέρα» και ο άλλος ευλογεί (Τούρτα, 
Λινυτοπίτες ζωγράφοι, πιν.39β και 40α-β αντίστοιχα), στην Κοίμηση Ελαφότοπου 
(1646).(ο.π., σ.68) Στη Μεταμόρφωση της Βελτσίστας απεικονίζονται επίσης δυο 
μετωπικοί άγγελοι, όπου ο ένας κρατά ποτήριο και ο άλλος σταυρό. (Stavropoulou,
Veltsista, πιν. 10α, 1 Οβ) Σταυρό κρατά ο μετωπικός άγγελος και στο Παρεκκλήσι των 
Τριών Ιεραρχών της Μονής Βαρλαάμ (Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι των Τριών 
Ιεραρχών, πιν.21 -24).

m  Millet, Athos, πιν.218.2 και 219.3.
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καν στραμμένη την παλάμη προς τα έξω, στο ύψ ος του ώμου. Στο 
αριστερό χέρι κρατά το αδράχτι. Από τον ουρανό κατεβαίνει το Ά γ ιο  
Πνεύμα ως περιστέρι. Πίσω της ξεχωρίζει θρόνος χωρίς ερεισίνωτο, 
διακοσμημένος με πολυποίκιλτα μοτίβα. Τα αρχιτεκτονήματα που 
πλαισιώνουν τη σκηνή είναι ψηλά και ενώνονται μεταξύ τους με τοίχο 
που φέρει αβαθείς κόγχες. Η αίσθηση του εσωτερικού χώ ρου ενισχύεται 
από το αβακωτό δάπεδο στο οποίο πατούν οι μορφές. Δ εν  παραλείπεται 
η υδρία στο μέσο του δαπέδου.

Το επεισόδιο αναφέρεται στον ευαγγελιστή Λ ουκά.351
Η παράστασή μας ακολουθεί τον εικονογραφικό τύπο της όρθιας 

Παναγίας που διαλέγεται,352 ο οποίος συνηθίζεται στα έργα των 
κρητικών ζωγράφων.

Η Παναγία εικονίζεται όρθια σε φορητές εικόνες,353 * * στις οποίες

Ο Ευαγγελισμός στο σπίτι απεικονίζεται στο Δωδεκάορτο. Αναφέρεται στο 
«Κατά Λουκάν» (X,26-38), όπου προσδιορίζεται και ο τόπος του διαλόγου. Ο 
Ευαγγελισμός στο φρέαρ αναφέρεται στα Απόκρυφα: στο Πρωτοευαγγέλιο του 
Ιακώβου και του Ψευδοματθαίου (Tischendorf, Apocrypha, κεφ.ΧΙΙ, σ.21 κε) και 
ιστορείται στον Ακάθιστο Ύμνο. Βλέπε σχετικά, Lafontaine -  Dosogne, The Life o f  
the Virgin, σ.188 κε.

Ο τύπος της όρθιας Παναγίας που διαλέγεται πρωτοεμφανίζεται τον 6° αιώνα, 
καθιερώνεται όμως τον 9° με 11° αιώνα και αντιπροσωπεύει την ελληνιστική- 
βυζαντινή σκέψη. Από τον 12° αιώνα επανεμφανίζεται και ο παλαιότερος τύπος της 
Παναγίας που γνέθει. Απεικονίζεται όρθια ή καθιστή.Τον 14° με 16° αιώνα, η 
βυζαντινή και σλαβική εικονογραφία αντικαθιστά τον τύπο του 12ου αιώνα, όπου η 
Παναγία γνέθει, με τον τύπο της Θεοτόκου που διαλέγεται.(Μΐ11εΐ, Recherches> 
σ.67κε).

353
Στην εικόνα του Βυζαντινού Μουσείου (15ος αιώναq)(Holy Image-Holy 

Space#ικ.63),στην εικόνα της Μονής Αγίου Ιωάννη Θεολόγου στην Πάτμο (β'μισό 
15ου αιώνα)(απ.,εικ.48),στην εικόνα του Ν.Ρίτζου στο Σεράγεβο (Χατζηδάκης, 
Εικόνες της Πάτμον, πιν.202), στην εικόνα της Συλλογής Τσακύρογλου (αρχές 16ου 
αιώνα)(Εικόνες Συλλογής Γ.Τσακύρογλον,σ.26, εικ.12), σε δυο εικόνες του Ε.Τζάνε 
που βρίσκονται στο Βερολίνο (1640) και στη Μονή Παλιουρής (1678) 
(Βοκοτόπουλος, Επτά κρητικές εικόνες του 17ου αιώνα, Αμητός, I, Θεσσαλονίκη 
1987), πιν.15,1.2), καθώς και σε εικόνες του Θεόδωρου Πουλάκη: μια εικόνα 
Ιδιωτικής Συλλογής, την εικόνα του «Επί Σοι Χαίρει», την εικόνα της Συλλογής Μ.
Παϊ'δούση και την εικόνα της Μονής Αγίου Νικολάου Μετσόβου (ο.π., σ. 138-9, 
πιν.16.1 και Ρηγόπουλος. Ο αγιογράφος Θεόδωρος /7ου2άκ77ς·,σ.93-95,163- 
165,πιν.116,121,128, 129 αντίστοιχα). Στις εικόνες του Τζάνε και του Πουλάκη η 
Παναγία κρατά κλειστό βιβλίο. Επίσης, ο θρόνος στον οποίο κάθεται φέρει 
διακοσμητικά στοιχεία του μπαρόκ, που παραπέμπουν σε δυτικές επιρροές.
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επιπλέον κοινό  στοιχείο είναι η υδρία που κοσμείται με χρυσάνθεμα354 
και σε ορισμένες το αβακωτό δάπεδο, στοιχεία δυτικής επίδρασης.

Ίδια στάση έχει η Παναγία στο ναό της Θ εοτόκου στη Γαλάτα της 
Κ ύπρου (15 1 4 ),356 357 στον Οίκο ΕΓ του Ακάθιστου Ύ μνου στην Τράπεζα 
της Μ ονής Λ αύρας (1535), καθώς επίσης και σε σύγχρονα του Αγίου 
Β ασιλείου  μνημεία, όπως στη Μ ονή Μ εταμόρφωσης στο Δρυόβουνο  
(165  2),358 στον Ά γ ιο  Νικόλαο Μ αγαλειού στην Καστοριά (1654-7).359 
Στην παράστασή μας είναι αξιοπρόσεκτη η ενδυμασία του αγγέλου. 
Φ ορά χλαμύδα και λώρο, στοιχεία της αυτοκρατορικής στολής, τα οποία 
ήταν συνηθισμένα στη μακεδονική και σέρβική παλαιολόγεια  
εικονογραφία, άγνωστα όμως στον Ά θ ω  μέχρι τον 17° αιώνα, με 
εξαίρεση τη μικρογραφία του Vatopedinus 735 και την απεικόνιση του 
Οίκου Γ' του Ακάθιστου Ύ μνου στην Τράπεζα της Μ ονής της 
Λ αύρας.360

Δ ιαπιστώ νουμε λοιπόν ότι η παράστασή μας βασίζει το εικονογραφικό 
της πρότυπο κυρίως σε φορητές εικόνες, υιοθετώντας τα δυτικά στοιχεία

Το αγγείο συνδέεται με το θαύμα το σχετικό με το μάννα, που αναφέρεται στο 
βιβλίο της Εξόδου (Έξοδος,XVI, 13-34).Από την παλαιοχριστιανική περίοδο έγινε το 
σύμβολο που προεικονίζει την Ενσάρκωση και κατ' επέκταση την Παναγία και την 
παρθενική αγνότητά της. Στη σκηνή του Ευαγγελισμού, τόσο στα βυζαντινά όσο και 
στα δυτικά έργα, το αγγείο παριστάνεται γεμάτο λουλούδια, για να αποδώσει τον 
ανοιξιάτικο χαρακτήρα της γιορτής (H.Papastavrou, Le symbolisme de la colonne 
dans la scene de Γ Annonciation, AXAE περ. Δ ', τ.ΙΕ' (1989-90), σ. 145-6).

To αβακωτό δάπεδο απεικονίζεται στις εικόνες του Θεόδωρου Πουλάκη (βλ. 
ανωτέρω, παραπομπή 366).

Garidis, La Peinture murale, σ.288, πιν.228.
Ο Γαρίδης πιστεύει ότι στην Κύπρο συναντούμε στοιχεία από ρεύματα που 
αναπτύχθηκαν από τον 13° αιώνα, ως αποτέλεσμα της επαφής βυζαντινών και 
δυτικών καλλιτεχνών και ότι ορισμένα προσεγγίζουν εικονογραφικά πρότυπα που
καθιερώθηκαν στα τέλη του 15ου αιώνα στα Βαλκάνια.
357

Millet, Recherches, σ.82, πιν.30.

Τούρτα, Λινοτοττίτες ζωγράφοι, σ.72.
Και σ ’ αυτή την παράσταση ο θρόνος της Παναγίας φέρει μπαρόκ διακόσμηση.
359

Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, πιν.65β.

360 Millet, Recherches, σ.87, πιν.30.0 Ιάκωβος του Κοκκινόβαφου αιτιολογεί την 
αυτοκρατορική αμφίεση του αγγέλου, αφού είναι προάγγελος μιας βασιλικής 
έλευσης, της Έλευσης του Κυρίου.(Migne, P.G., 1.127, col.646). Βλέπε, επίσης ' 
Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, σ. 103.
Μάλιστα στο Οίκο Γ ' του Ακάθιστου Ύμνου στην Τράπεζα της Μονής της Λαύρας 
απεικονίζεται στατικός, όπως στη σύνθεση του Αγίου Βασιλείου.
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τους, αλλά συγχρόνως αντλεί στοιχεία και από την εικονογραφία των 
μνημείων της ευρύτερης περιοχής της Β Δ  Ελλάδας και της Μ ακεδονίας.

Γέννηση (εικ.40)

Κεντρικό πρόσωπο της σύνθεσης είναι η Π αναγία, που αναπαύεται σε  
στρωμνή; στο πλάτωμα που σχηματίζεται στη μέση του βουνού. Δίπλα  
της, μέσα στο σπήλαιο, βρίσκεται το βρέφος σ ε πλεκτή φάτνη. Αριστερά, 
πάνω από την Παναγία, έφιπποι μάγοι ανηφορίζουν στο βουνό. Στο 
αντίστοιχο δεξί μέρος της σκηνής, ένας άγγελος φέρει το χαρμόσυνο  
μήνυμα στο νεαρό βοσκό, ο οποίος εικονίζεται με την πλάτη στραμμένη  
στο θεατή, σε στάση έκπληξης. Κάτω αριστερά, σε πρώτο επίπεδο, 
κάθεται σκεφτικός ο Ιωσήφ με τη συντροφιά ενός  γεροβοσκού, ενώ κάτω  
δεξιά απεικονίζεται η σκηνή του λουτρού: η Μ αία με το βρέφος στην 
αγκαλιά και η Σαλώμη που ετοιμάζει το νερό.

Η παράστασή μας υιοθετεί σε γενικές γραμμές τον  εικονογραφικό τύπο 
που καθιέρωσε η κρητική ζωγραφική του 15ου αιώνα. Έ χει όμως 
ορισμένες ιδιαιτερότητες. Η θέση της ξαπλω μένης στο πλάι Παναγίας 
είναι αρχαϊκό στοιχείο και συναντάται σ ε  μνημεία της Μ ακεδονίας.36 
Επίσης, υπάρχουν αρκετά στοιχεία που φ έρουν δυτικές επιδράσεις. 
Πρώτα απ' όλα η πλεκτή φάτνη. Πρόκειται για  ένα  θέμα αγαπητό στους  
δυτικούς καλλιτέχνες.* 362 Ο Γαρίδης υποστηρίζει ότι συνήθως η πλεκτή  
φάτνη συνδυάζεται με τη γονατιστή Π αναγία και ότι δε συναντάται σε  
κρητικές συνθέσεις, παρόλο που σ ' αυτές υιοθετείται η στάση της 
γονατιστής Παναγίας.363 Στη βυζαντινή τέχνη εισάγεται τον 16° αιώνα364 
από τον Ο νούφριο στους Α γίους Α ποσ τόλους της Καστοριάς (1547).365 
Στη συνέχεια περνά σε μνημεία της Β Δ  Ελλάδας, όπω ς στη Ρασιώτισσα

Millet, Recherches,o. 101. Βλ. επίσης, Garidis, La peinture murale,oA6.
Αναφορές μνημείων κάνει και η Τούρτα (Λινοτοπίτες ζωγράφοι, σ.74, σημ.354).
362Για παραδείγματα, p^Berenson, Italian Pictures, Central Italian, II, πιν.240,752. 
Επίσης, Schiller, Ikonographie, I, πιν. 180,184,193.

^ G arid is , La peinture murale,a. 195.

364 Ξυγγόπουλος, Σχεδίασμα,σ, 122.

Πελεκανίδης, Καστόρια, πιν.194β και Γούναρης, Ρασιώτισσα, σ.37,πιν.5β. Τον 
Ονούφριο ακολουθεί ο Κατελάνος, που χρησιμοποίησε το μοτίβο στη Σέλτσανη της 
Αλβανίας (Garidis,ο.π.), στη Μονή Βαρλαάμ (1548) (Ξυγγόπουλος ο.π.,πιν.30,1) και 
στο Παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου της Μονής Λαύρας (1560) (Millet, Athos, 
πιν.258.3).
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της Κ αστοριάς (1553),366 στη Μεταμόρφωση της Βελτσίστας (1568),367 
σ τον Ά γ ιο  Νικόλαο Βίτσας (1618-9).368

Στοιχεία του Quattrocento είναι τα καλπάζοντα άλογα των έφιππων 
μάγω ν και τα γυμνά χέρια της θεραπαινίδας στο λουτρό.369 370 * Συναντιόνται 
σ ε  φορητές εικόνες και σε μνημεία της ΒΔ Ελλάδας.' Τον 17° αιώνα 
απεικονίζονται στον Ά γ ιο  Νικόλαο Βίτσας372 373 374 και στο Παρεκκλήσι των 
Τ ριώ ν Ιεραρχών της Μ ονής Βαρλαάμ.'

Έ να  άλλο δυτικό στοιχείο εντοπίζεται στο στιγμιότυπο του αγγέλου  
που  προαναγγέλλει το χαρμόσυνο γεγονός στο βοσκό: ο βοσκός 
εικονίζεται με την πλάτη στραμμένη στο θεατή. Παρόμοια απεικόνιση 
συνα ντούμ ε σε φορητές εικόνες: στην εικόνα της Βενετίας (β'μισό 15ου 
αιώ να),' σ ε  μια εικόνα της Συλλογής του Άγιου Γεωργίου των Ελλήνων 
της Βενετίας (α' μισό του 16ου αιώνα),375 καθώς και στην εικόνα του

366 Γούναρης, Ρασιώτισσα, πιν.24β
30V Stavropoulou, Veltsista,mv. 14α, όπου γίνεται εκτενής αναφορά στο ανωτέρω 
δυτικό δάνειο και στην απεικόνισή του σε μεταβυζαντινά μνημεία.
3 6 8

Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.43β. Εδώ αναπαράγεται πιστά από το 
Λινοτοπίτη ζωγράφο Μιχαήλ το πρότυπο της Βελτσίστας.

*69 Garidis, La peinture murale, σ.46.
Το θέμα του λουτρού αναφέρεται στο Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου (Tischendorf, 
Evangelia Apocrypha, XIX). Είναι γνωστό από την παλαιοχριστιανική εποχή και 
παρουσιάζει παραλλαγές που αφορούν κυρίως στην τοποθέτησή του μέσα στη 
σύνθεση, στη στάση του βρέφους, στον αριθμό των μαιών και στο σχήμα της 
κολυμβήθρας. Συναντάται επίσης στην Κρητική εικονογραφία. Βλ. σχετικά, 
P.Nordhagen, The Origin o f the Washing o f the Child in the Nativity Scene, BZ 54 
(1961), σ.333 κε. Θ.Παλιούρας, To λουτρό του Χριστού στην παράσταση της 
Γέννησης, Φιλολογικά 2 (1980),σ.39-50. V.Juhel, Le bain de Γ Enfant-Jesus. Des 
Origines ά la fin du douzicme siecle, CA 39 (1991), σ. 111-132. Στη μακεδονική 
εικονογραφία προτιμάται η απεικόνιση του ίδιου λουτρού. (Καλοκύρης, Η Γέννησις 
του Χριστού εις την βυζαντινήν τέχνην της Ελλάδος, σ.60) Για παραδείγματα, βλ.
Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, σ.74, σημ.355.
370

Χ)πως στην εικόνα της Βενετίας (β'μισό 15ου αιώνα) (Ν.Ζατζηδάκη. Από το 
Χάνδακα στη Βενετία, πιν. 12). Βλ. επίσης, Αχειμάστου, Η Μονή των Φιλανθρωπηνών, 
σ.56, σημ. 173, όπου αναφέρονται κι άλλες φορητές εικόνες με τα σχετικά θέματα.

Στη Μονή Φιλανθρωπηνών (Αχειμάστου, ο.π., πιν.35), στη Μονή Ντίλιου (Λίβα, 
Η Μονή Ντίλιου, εικ.16), στη Μεταμόρφωση της Βελτσίστας (Stavropoulou, 
Veltsista, πιν. 14α ).

372 Τούρτα Λινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.43β
373 Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών,ο. 110 -114, πιν.Ε'.
374 Ν.Ζατζηδάκη, Από το Χάνδακα στη Βενετία, πιν. 12
375 Chatzidakis, leones, πιν. 17.
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Μιχαήλ Αβράμη (α'μισό του 17ου αιώνα), που βρίσκεται στην Παναγία  
των Ξένων στην Κέρκυρα.376
Ίδια είναι η στάση του βοσκού στην παράσταση της Μ ονής  

Δοχειαρίου,377 378 ενώ στα μνημεία της Β Δ  Ελλάδας ποικίλλει: ανάλογη  
είναι μόνο στη Μονή Αγίου Βησσαρίωνος (Δούσικον) (1557).

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η παράστασή μας, παρόλο που μένει πιστή 
στα γνωστά πρότυπα, εμπλουτίζεται με πολλά δυτικά στοιχεία, συνήθη  
και σε άλλα μνημεία της περιοχής, ορισμένα από τα οποία προέρχονται 
από φορητές εικόνες.

Υ παπαντή (εικ .41)

Στην παράσταση του ναού του Α γίου Βασιλείου ακολουθείται ο  ίδιος 
εικονογραφικός τύπος με αυτόν του ναού της Μ εταμόρφω σης.379

Η διαφορά εντοπίζεται στο σύμπλεγμα του Συμεώ ν με το Χ ριστό. Ο  
Χριστός είναι στραμμένος προς το Συμεών κι όχι προς την Π αναγία .380 
Επίσης απεικονίζονται τα κλειστά βημόθυρα.

Στα βασικά σημεία της, η σύνθεσή μας έχει ω ς πρότυπο την 
παράσταση της Μ ονής Φ ιλανθρωπηνών,381 αφού ακολουθείται η ίδια

376. Ο Περίπλους των εικόνων, εικ. 13.

377 Millet, Athos, πιν.222.2.

378
Δεριζιώτης, Πρώτη «Επίσκεψις» της Αγιογραφίας του 16ου αιώνος εις την 

Θεσσαλίαν, Θεσσαλία, Β ', σ.419, εικ. 12.
Όσον αφορά σε άλλα μνημεία της ΒΔ Ελλάδας, στη Μονή Φιλανθρωπηνών ο βοσκός 
απεικονίζεται σε προφίλ (Αχειμάστου, Η  Μονή των Φιλανθρωττηνών, πιν.35 ), στη 
Μονή Ντίλιου (Λίβα, Η  Μονή Ντίλιον, εικ.59, στο νάρθηκα) και στο Παρεκκλήσι των 
Τριών Ιεραρχών της Μονής Βαρλαάμ (Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι των Τριών 
Ιεραρχών,σΛ 10 -114, πιν.Ε') κατ ενώπιον, ενώ στη Μεταμόρφωση της Βελτσίστας 
(Stavropoulou, Veltsista, πιν.14α.) και στον Αγιο Νικόλαο Βίτσας (Τούρτα,
Λινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.43β) παίζει φλογέρα καθιστάς.
379

Βλέπε στο ναό της Μεταμόρφωσης σχετικά με τον εικονογραφικό τύπο και τη 
βιβλιογραφία του θέματος, σ. 19-20.

380 'Οπως αναφέρει η Ερμηνεία, σ.87: «Και ο Άγιος Συμεών ο Θεολόγος βαστών τον 
Χριστόν ως βρέφος εις τας αγκάλας του, ο οποίος ευλογεί αυτόν».

381
Η Αχειμάστου αναφέρει ότι πρόκειται για τον ίδιο εικονογραφικό τύπο που 

χρησιμοποίησε ο Θεοφάνης στη Μονή Αναπαυσά και σε μια εικόνα από το τέμπλο 
του καθολικού της Μ.Μεγίστης Λαύρας. (Αχειμάστου, Η Μονή των Φιλανθρωπηνών, 
σ.58-59, πιν.38α)
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διάταξη στα πρόσωπα, ο Χριστός στρέφει προς το Συμεών και 
εικονίζονται τα βημόθυρα του ναού. Διαφέρουν όμως τα 
αρχιτεκτονήματα που οριοθετούν το βάθος της σκηνής.

Η συγκεκριμένη στάση του Χριστού συνηθίζεται σε φορητές εικόνες. 
Ό μ ο ια  απεικόνιση συναντούμε τον 15° αιώνα στο Παρεκκλήσι του 
αρχαγγέλου Μ ιχαήλ στον Πεδουλά της Κύπρου (1474),* 383 ενώ τον 17° 
στη Μ εταμόρφωση στο Δρυόβουνο (165 2)384 και στον Ταξιάρχη του 
Γυμνασίου στην Κ αστοριά (τέλη 17ου αιώνα).385

Διαπιστώ νουμε λοιπόν ότι η παράσταση δεν ξεφεύγει από τα γνωστά 
πρότυπα της περιοχής, παρόλο που απλουστεύει ορισμένα στοιχεία, όπως 
το λιτό αρχιτεκτονικό βάθος ή καινοτομεί σε άλλα, όπως η στάση του 
Χ ριστού, μιμούμενη κυρίως φορητές εικόνες.

Β ά π τισ η  (εικ .42)

Η  σύνθεση είναι αρκετά κατεστραμμένη. Διακρίνονται μόνο τα 
βασικά πρόσω πα - ο Π ρόδρομος, ο Χριστός και οι άγγελοι -  χωρίς 
παραπληρωματικά στοιχεία .386 387

Π αρουσιάζει δυο ιδιαιτερότητες σε σχέση με τον εικονογραφικό τύπο 
που ακολουθείται στη σκηνή του ναού της Μ εταμόρφωσης: η πρώτη 
είναι ότι ο Χ ριστός στέκεται με ανοιχτά πόδια σε πλάκα, απ' όπου 
βγαίνουν όφεις, σχεδόν σ ε στάση contrapposto και η δεύτερη είναι η

Στην εικόνα του Ν. Ρίτζου στο Σεράγεβο (150ς αιώνας) και στην εικόνα της 
Μονής Θεολόγου στην Πάτμο (τέλος 15ου αιώνα) (Χατζηδάκης, Εικόνες της Πάτμου, 
πιν.202 και πιν.24 αντίστοιχα). Επίσης, σε τρίπτυχο του 16ου αιώνα ιδιωτικής 
συλλογής στην Αθήνα, σε εικόνα του τέλους 16ου αιώνα της Ενορίας Σπηλιάς 
Κισσάμου στην Κρήτη, σε τρίπτυχο του τέλους του 16ου αιώνα ιδιωτικής συλλογής 
στην Αθήνα, σε εικόνα του 17ου αιώνα στο Μουσείο Ζακύνθου, στην εικόνα του 
Φιλόθεου Σκούφου (1669), που βρίσκεται στο Βυζαντινό Μουσείο (Χρ, 
Μπαλτογιάννη, Εικόνες Μήτηρ Θεού, εικ.11, 12, 13, 14, 15 αντίστοιχα).

383
Garidis, La peinture murale, σ.48, πιν.58.

384
Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, <5.11.

Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, πιν.61α. 
Στο ναό αυτό η διάταξη των προσώπων διαφέρει: ακολουθείται το συμμετρικό σχήμα
των δυο ζευγαριών και η Ά ννα απεικονίζεται πίσω από τον Συμεών.
38ό

Για την εικονογραφία της σύνθεσης, βλ. στο ναό της Μεταμόρφωσης, σ.21-22.

387 Την παλαιολόγεια εποχή αρχίζει η απεικόνιση του Χριστού ντυμένου και των 
φιδιών κάτω από τα πόδια του. Η παρουσία τους αιτιολογείται στα απόκρυφα 
ευαγγέλια και στη σχετική υμνολογία της Εκκλησίας, που αναφέρονται στη συντριβή
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αύξηση του αριθμού των αγγέλων σε τέσσερεις. Τα στοιχεία αυτά 
συναντούνται σε μνημεία του 16ου αιώνα στη Β Δ  Ελλάδα και στον 
Αθω.388 Τον 17° αιώνα απεικονίζονται στο Π αρεκκλήσι των Τριών 
Ιεραρχών,389 στη Μονή Πέτρας Αγράφων390 και σε ναούς της 
Καστοριάς: στον Ά γ ιο  Νικόλαο της αρχόντισσας Θ εολογίνας συμπίπτει 
η στάση του Χριστού,391 ενώ στην Παναγία του άρχοντα Αποστολάκη  
και στον Ταξιάρχη του Γυμνασίου ο αριθμός των αγγέλω ν.392 Ίδια είναι η 
στάση του Χριστού και στην παράσταση της Μ ονής του Α γίου Α νδρέα  
στο Μ εσοβούνι Βολιμών στη Ζάκυνθο.393

Η αφαιρετική λοιπόν τάση του ζωγράφου του ναού  του Αγίου  
Βασιλείου δεν τον απομακρύνει από τα σ ύγχρονό  του πρότυπα, που  
βρίσκονται κυρίως στο βορειοδυτικό ελλαδικό χώρο.

Έ γερσ η  Λ αζάρου (εικ.43)

Η παράσταση είναι δυσδιάκριτη και κατεστραμμένη στο άνω τμήμα 
της. Ο Χριστός, βαδίζοντας με ευρύ διασκελισμό, κατευθύνεται προς το 
Λάζαρο, που είναι καθισμένος μέσα σε σαρκοφάγο. Έ νας νέος  
μεταφέρει την πλάκα του τάφου. Απεικονίζεται πίσω από τη σαρκοφάγο, 
σε αντίθεση με τη συνηθισμένη θέση, που είναι μπροστά απ' αυτή. Στα 
πόδια του Χριστού είναι γονατισμένες ο ι αδελφ ές του Λαζάρου: η 
Μαρία σέρνεται στο έδαφος με καλυμμένα τα χέρια κάτω από το μαφόρι 
της, ενώ η Μ άρθα πίσω της, κοιτάζει ικετευτικά τον  Κ ύριο. Η  ομάδα των 
μαθητών που ακολουθούν το Χριστό, καθώς και τω ν Ιουδαίων που

κεφαλών δρακόντων από το Χριστό. (Βλέπε σχετικά, Σδρόλια, Μονή Πέτρας, σ.199, 
παρ.158).

388
Στη Μονή Ντίλιου (Λίβα, Η Μονή Ντίλιου, πιν.76),στο Παρεκκλήσι του Αγίου 

Νικολάου της Μονής Λαύρας (Millet, Athos, πιν.258.1 και Garidis, La peinture 
murale, σ.192, την. 196). Στη Μονή Φιλανθρωπηνών (Δάκαρης, Οδηγός Νήσου 
Ιωαννίνων, εικ.13) και στο Παλαιό Καθολικό της Μονής Ξενοφώντος (Garidis, ο.π., 
σ. 161, πιν. 163), παρατηρείται μόνο η αύξηση του αριθμού των αγγέλων.

389 Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών, πιν. 51.

390
Σδρόλια, Μονή Πέτρας, σ. 199-201, εικ.106. Εδώ, οι τέσσερεις άγγελοι 

παριστάνονται ανά ζεύγη και όχι παρατακτικά.

391
Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, πιν.68α.

m ο . π πιν.46 και πιν.61 β αντίστοιχα.
393

Μυλωνά, Μουσείο Ζακύνθου, σ.162.
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απεικονίζονται σε δεύτερο επίπεδο ανάμεσα στα βουνά, είναι 
δυσδιάκριτες.

Η σύνθεση  ακολουθεί την εικονογραφική παράδοση του θέματος στη 
Μ ακεδονία .394 395 Χαρακτηριστικό αυτού του τύπου είναι ο καθισμένος 
Λ ά ζα ρος στη σαρκοφάγο. Τέτοια απεικόνιση συναντούμε σε μνημεία του 
14ου 395 και του 15ου αιώνα στη Μ ακεδονία.396
Τ ον 16° αιώνα όμοια παράσταση έχουμε στον Άγιο Δημήτριο στα 

Π αλατίτσια (1570 ),397 398 ενώ τον 17° αιώνα στο Παρεκκλήσι της Σύναξης 
τω ν Τ αξιαρχώ ν στη Μ ονή Τιμίου Π ροδρόμου (1634), στους Αγίους 
Α να ργύρους της Κλειδωνιάς Κόνιτσας (1660-6)399 και στον Ά γ ιο  
Ν ικ όλα ο της αρχόντισσας Θ εολογίνας στην Καστοριά (1663).400

Κ αταλήγουμε λοιπόν ότι ο ζωγράφος του μνημείου μας αντλεί το 
πρότυπό του από την εικονογραφία των ναώ ν της ευρύτερης περιοχής της 
Μ ακεδονίας και της Β Δ  Ελλλάδας.

Για την εικονογραφία του θέματος, βλ. Millet, Recherches,a.232 κε. Επίσης, 
K.Wessel, Erweckung des Lazarus,-RbK ΙΙ,σ.388-414.

395
Όπως στον Ά γιο  Νικόλαο Ορφανό (Τσιτουρίδου, Ο Άγιος Νικόλαος Ορφανός, 

σ.93, πιν.23), όπου αναφέρονται κι άλλα σχετικά παραδείγματα.

396 Όπως στην Παναγία Ελεούσα στη Μεγάλη Πρέσπα, στον Προφήτη Ηλία στο 
Dolgaec, στον Ά γιο Νικόλαο στη Βεύη, στην Ανάληψη στο Leskoec (Subotic, L ’ 
icole d ’ Ohrid,σχ. 16, 33, 69 και 78 αντίστοιχα), στον Άγιο Νικόλαο της μοναχής 
Ευπραξίας στην Καστοριά (Πελεκανίδης, Καστόρια, πιν. 184° και Garidis, La peinture 
murale, σ.70,πιν.84), στους Αγίους Αναργύρους στα Σέρβια (Ξυγγόπουλος, 
Σχεδίασμα, πιν. 17.3), στο επιστύλιο τέμπλου από το ναό της Αγίας Αννας στη Βέροια 
(Παπαζώτος, Βυζαντινές εικόνες της Βέροιας, πιν.86). Βλ. επίσης, Τούρτα, 
Λινοτοπίτες ζωγράφοι, σ.79, σημ.402 και Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες τον 17ου αιώνα 
στους ναούς της Καστοριάς, σ. 104-5, σημ.993, όπου αναφέρονται και παλαιολόγεια 
παραδείγματα.

39' Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, σ.79.
398 Στρατή, Το Παρεκκλήσι της Σύναξης των Ταξιαρχών, Κληρονομιά 15, 
τχ.Β'( 1985), σ.221.

399 Τριανταφυλλόπουλος, Μνημειά Κλειδωνιάς, Ηπειρωτικά Χρονικά 19 (1975), 
εικ.52.

'"'"Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, πιν.68β.
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Μ εταμόρφω ση (εικ.44)

Η παράσταση είναι μισοκατεστραμμένη στο άνω τμήμα της και 
ακολουθεί τον ίδιο εικονογραφικό τύπο μ' αυτόν του ναού της 
Μ εταμόρφωσης.401 Εδώ σώζεται ακέραια η κάτω ζώνη, στην οποία  
απεικονίζεται η πτώση των Α ποστόλω ν.402 Ο Πέτρος, γονατιστός, 
στηρίζει το δεξί χέρι του στη γη και φέρει το αριστερό στο μέτωπο, 
θαμπωμένος από τη λάμψη του Χ ριστού. Ο Ιωάννης παριστάνεται κατά  
την πτώση του, με έντονα συσπειρω μένο το σώμα. Ο  Ιάκω βος 
απεικονίζεται στην πιο ασυνήθιστη στάση: γονατιστός προς τα δεξιά, 
στρέφει το κεφάλι του προς τα πάνω, με έντονη αντικίνηση, μη 
μπορώντας να αντικρύσει το Χριστό.

Τα πιο κοντινά παράλληλό τους βρίσκονται σε άλλα μνημεία της 
• Άρτας. Οι στάσεις και των τριών έχουν αναλογίες με αυτές της Μ ονής  

Σέλτσου. (εικ.126) Επιπλέον, η στάση του Πέτρου μοιάζει με αυτή του  
αποστόλου του Αγίου Α θανασίου στο Π ολύδροσο (εικ .81), ενώ του  
Ιωάννη με την αντίστοιχη στον ανωτέρω ναό και στον Ά γιο Γεώργιο στα  
Πιστιανά.(εικ.92) Ο Ιάκωβος παριστάνεται γονατιστός στη σύνθεση της 
Μ εταμόρφωσης Άρτας (εικ.6), με τη διαφορά ότι εκεί στρέφει προς τα 
αριστερά.

Η στάση του Πέτρου, που είναι πιο συνηθισμένη συναντάται σε αρκετά  
μεταβυζαντινά μνημεία της Β Δ  Ε λλάδας,403 αλλά και της Κ ύπρου.404 Τ ον  
17° αιώνα απεικονίζεται στο Π αρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών της  
Μ ονής Βαρλαάμ405 και σε ναούς της Καστοριάς: στην Π αναγία του  
άρχοντα Αποστολάκη και στην Π αναγία Κουμπελίδικη.406

401Για τον τύπο, βλ. σχετικά στη σύνθεση του ανωτέρω ναού, σ.22-23.
402

Ο ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρει τη σειρά των Αποστόλων (Κατά Λουκάν, Θ ', 
28-36).

403
Στη Μονή Μυρτιάς(1491) (Garidis,£o peinture murale,a. 113,πιν.119), στη Μονή 

Αναπαυσά (1527)(Αχειμάστου, Η  Μονή των Φιλανθρωπηνών, πιν.70α), στη Μονή 
Φιλανθρωπηνών (1542) (ο.π.,πιν.48α), στη Ρασιώτισσα (1553) (Γούναρης, 
Ρασιώτισσα, πιν.25β).

404 Garidis, La peinture murale, σ.289, πιν.226.
405

Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών, πιν.52.

406 Πάίσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, πιν.46β και
64β αντίστοιχα.

*
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Η απεικόνιση του Ιωάννη φαίνεται ότι έχει ως πρότυπο φορητές *
εικόνες,407 ενώ συγχρόνω ς εντοπίζεται στον Ά γ ιο  Σω ζόμενο της 
Κ ύπρου,408 αλλά και στη Μ ονή Α ναπαυσά.409

Η  πιο σπάνια στάση του Ιακώβου παριστάνεται στη σύνθεση του 
Π αρεκκλησίου του Αγίου Ν ικολάου στη Μ ονή Λαύρας (1560).410

Διαπιστώ νουμε λοιπόν ότι ο ζωγράφος του Αγίου Βασιλείου ακολουθεί 
σ ε μεγάλο βαθμό τα εικονογραφικά πρότυπα της ευρύτερης Β Δ  Ελλάας, 
προσπαθώ ντας παράλληλα να  καινοτομήσει, όπου αυτό είναι δυνατό.

Β α ΐοφ όρ ος (εικ .45)

Η  παράσταση είναι κατεστραμμένη στο άνω και δυσδιάκριτη στο δεξί 
μέρος της. Κ εντρικός άξονας είναι ο Χριστός, καθισμένος σε λευκόφαιο 
μουλάρι. Ευλογεί και κοιτάζει μπροστά τον όμιλο των Εβραίων, που τον 
υποδέχονται με ενθουσιασμό. Το ζώο σκύβει το κεφάλι προς τα κάτω, 
ενώ  ένα παιδί στρώνει το χιτώ να του στα πόδια του μουλαριού για να  
πατήσει πάνω. Πίσω από το Χ ριστό εικονίζεται συνεπτυγμένη η ομάδα  
των Α ποστόλω ν με επικεφαλής τον Ανδρέα, που μοιάζει να  συνομιλεί με 
τον Π έτρο.411 * * * * Το βάθος της σύνθεσης με το τείχος και τα κτήρια της 
Ιερουσαλήμ δε διακρίνεται.

Η σύνθεση του Α γίου Β ασιλείου , όσον αφορά το κεντρικό τμήμα της 
που είναι πιο ευδιάκριτο, δεν  ακολουθεί τον καθιερωμένο στους ναούς

J 1 Λ

της Β Δ  Ελλάδας εικονογραφικό τύπο. Φαίνεται ότι ανάγει το πρότυπό

Την εικόνα του Ν.Ρίτζου, που βρίσκεται στο Σεράγεβο (Χατζηδάκης, Εικόνες της 
Πάτμου, πιν.202) και την εικόνα της Εκκλησίας του Σωτήρος από το Γαλατά 
Κωνσταντινούπολης του 1600 (Οι Πύλες του Μυστηρίου, πιν.64).

408 Garidis, Lapeinture murale, σ.289, πιν.226.

409 Αχειμάστου, Η  Μονή των Φιλανθρωιτηνών, πιν.70α.
410 Millet, Alhos, πιν.259.1.

411 Οι δυο απόστολοι συνομιλούν στην αντίστοιχη σκηνή της εικόνας της Συλλογής
Κανελλοπούλου (τελευταίο τέταρτο 15ου αιώνα) ( Holy Image -  Holy Space, πιν.60),
των εικόνων της Πάτμου και του Σεράγεβου (Χατζηδάκης, Εικόνες της Πάτμου, 
αρ.39 και 202 αντίστοιχα), μιας κρητικής εικόνας στη Σπηλιά Κισσάμου (τέλος 16ου-  
αρχές 17ου αιώνα) (Βοκοτόπουλος, Μια πρώιμη κρητική εικόνα της Βαϊοφόρου στην 
Λευκάδα, ΛΧΑΕ περ.Δ',τ.Θ'( 1977-1979), σ.319-320, όπου αναφέρονται κι άλλα 
παραδείγματα), καθώς και στην εικόνα από τη Μονή Λειμώνος (β'μισό Που αιώνα) 
(Γούναρης, Εικόνες της Μονής Λειμώνος Λέσβου, εικ.47).

4,7 Τα περισσότερα μεταβυζαντινά μνημεία ακολουθούν τον κρητικό εικονογραφικό 
τύπο.Βλσχετικά,στη σκηνή του Αγίου Αθανασίου στο Πολύδροσο.(σ.133-135,
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της στην παλαιολόγεια εποχή, παρόλο που ο ζωγράφος την αποδίδει 
συνοπτικά, παραλείποντας τα πλούσια σε γραφικές λεπτομέρειες 
δευτερεύοντα επεισόδια.413

Η στάση του Χριστού που κοιτάζει μπροστά είναι γνωστή σε  
έργα της παλαιολόγειας περιόδου, τόσο της Α νατολής,414 όσο  και 
της Δύσης.415 Αργότερα, συναντάται στον Άγιο Γεώργιο στην Έ μπαρο  
Κρήτης (1436-7),416 417 στον Ά γ ιο  Σωζόμενο στη Γαλάτα της Κύπρου  
(1513), αλλά και στη Μ ονή Ξενοφώντος στον Ά θ ω  (1 5 4 4 -5 )4,7 Επίσης, 
απεικονίζεται σε φορητές εικόνες του 15ου και 16ου αιώ να,418 ενώ  τον  
17° αιώνα στην εικόνα του Βίκτορος,419 * * σε μια σλάβικη εικόνα του

εικ.83) Γενικά για το θέμα, βλ. E.Lucchesi -Pali, “Einzung in Jerusalem”, RbK II, 
σ.22-30. Επίσης, Doula Mouriki, The Theme of the Spinario in Byzantine Art, AXAE 
περ.Δ', τ.6 (1970-2), σ.53-66.
J'3 Στην παράστασή μας εικονίζεται ένα μόνο παιδί που στρώνει το χιτώνα του στα 
πόδια του όνου. Μόνο τα Απόκρυφα κείμενα αναφέρουν την παρουσία παιδιών κατά 
την είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα (Tischendorf, Apocrypha, Acta Pilati A, I, 3, 
σ.218). Για την παρουσία των ζωηρών παιδικών ομίλων σε παλαιολόγειες 
τομογραφίες, βλ. Αχειμάστου, Η  Μονή των Φιλανθρωπηνών, σ.69

Για παραδείγματα, βλέπε Millet, Recherches, εικ. 251, 252, 255, 261, 264.
Ιδια είναι η στάση του Χριστού στο ψηφιδωτό του Αγίου Μάρκου στη Βενετία (12ος 
αιώνας) (Παγκόσμιος Ιστορία Τέχνης, Ο βυζαντινός κόσμος, τ.4, εικ. 77),στην 
Περίβλεπτο (γ' τέταρτο 14ου αιώνα) και στην Παντάνασσα του Μυστρά (1430) 
(Chatzidakis, Mystras, πιν.52 και 67 αντίστοιχα).

Όπως στο έργο του Guido da Siena (13ος αιώνας), που βρίσκεται στην 
Πινακοθήκη της Siena (Berenson, Italian Pictures o f  the Renaissance, Central Italian 
and North Italian Schools, II, πιν.22). Επίσης, στην ψηφιδωτή εικόνα της Opera del 
Duomo της Φλωρεντίας (αρχές 14ου αιώνα) (D.Talbot-Rice -  M.Hirmer, The Art o f  
Byzantium, London 1959, πιν. XXXVII και Γούναρης, Ρασιώτισσα, σ.41).

416
Borboudakis, Kreta, εικ. 132.

Εδώ, ο Πέτρος εικονίζεται δεξιά του Χριστού, δίπλα στο άλογο.
417

Garidis, La peinture murale, πιν.226 και 162 αντίστοιχα.

418
Όπως στην εικόνα της Συλλογής Κανελλοπούλου (τελευταίο τέταρτο 15ου αιώνα) 

(Holy Image- Holy Space, πιν.60) και στην εικόνα του Ν.Ρίτζου στο Σεράγεβο 
(Χατζηδάκης, Εικόνες της Πάτμου, πιν.202), στην εικόνα του επιστυλίου του 
τέμπλου του Καθολικού της Μονής Παντοκράτορα στον Άθω (Ιό05 αιώνας)(£/κόνες 
της Μονής Παντοκράτορα, σ. 156, εικ.81).

419
Βοκοτόπουλος, Επτά Κρητικές εικόνες του 17 αιώνα, Αμητός, I, Θεσσαλονίκη

1987, πιν. 18,1-2.
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Α γίου Ευσταθίου,420 στην εικόνα από τη Μ ονή Λειμώ νος Λέσβου.421
Σύγχρονη παράσταση με την οποία παρουσιάζει ομοιότητα η σύνθεσή 

μας είναι αυτή της Μ ονής Κοίμησης Θεοτόκου στη Ρεντίνα Αγράφων 
(1662), τόσο  ως προς το σύμπλεγμα Ανδρέα - Πέτρου, όσο και ως προς 
τη στάση του Χ ριστού.422 423 *

Π αρατηρούμε λοιπόν ότι η σύνθεση ακολουθεί τις παλαιότερες 
αποδόσεις του θέματος, όπως εκφράζονται σε μνημεία και φορητές 
εικόνες.

Π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς  δ υ τ ι κ ο ύ  τ ο ί χ ο υ

Γ έννηση Π α να γία ς (εικ.46)

Η Ά ν ν α , κεντρικό πρόσωπο της σύνθεσης, αναπαύεται καθισμένη 
στην κλίνη, που βρίσκεται τοποθετημένη στα αριστερά. Έ χει το σώμα 
της καλυμμένο με τα σκεπάσματα, ενώ τα χέρια της πέφτουν απαλά πάνω  
σ' αυτά. Τη σκηνή συμπληρώ νει προς τα δεξιά ένα μεγάλο ελλειψοειδές 
τραπέζι. Ε ίναι στρω μένο με κεντητό τραπεζομάντιλο, πάνω στο οποίο 
υπάρχουν φρούτα και εδέσματα. Διακρίνονται επίσης τα τρία προοπτικά 
αποδοσμένα πόδια του τραπεζιού. Πίσω από το τραπέζι, σε δεύτερο 
επίπεδο, εικονίζονται δυο θεραπαινίδες. Η πρώτη στρέφεται προς την 
Α ννα  κρατώντας μικρό σκεύος. Η δεύτερη κοιτάζει πίσω της με έντονη 
αντικίνηση, ενώ προτείνει στη λεχώ μια λεκάνη με εδέσματα. Στο 
προσκέφ αλο της Ά ν ν α ς  κάθεται ο Ιωακείμ, ο οποίος κρατά στοργικά το 
βρέφος και το φιλά. Η σκηνή πλαισιώνεται από δυο ψηλά κτήρια, που

423ενώ νονται μεταξύ τους με ανάλαφρη στοά.
Η παράστασή μας περιλαμβάνει μόνο τα απαραίτητα πρόσωπα, 

ενώ στερείται δευτερευόντω ν επεισοδίων. Α κολουθεί το πρότυπο της

420
Millet, Recherches, πιν.262.

421
Γούναρης, Εικόνες της Μονής Λειμώνος Λέσβου, εικ.47.

422
Σδρόλια, Μονή Πέτρας, σ.203.

423 Αναφορά του θέματος γίνεται στον Ψευδοματθαίο (IV,ί) και στο
Πρωτευαγγέλιο (Υ,2).
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κρητικης ζωγραφικής, όπως αυτό διαμορφώθηκε κατά τον 15° αιώνα.424
Τον 17° αιώνα, κατά το κρητικό πρότυπο η σύνθεση παριστάνεται σε  

μνημεία της ΒΔ Ελλάδας - στον Αγιο Ν ικόλαο Βίτσας (1618-9),425 στον  
Ά γ ιο  Νικόλαο του άρχοντα Θωμανού στην Καστοριά (163 9)426 - και της 
Θεσσαλίας - στη Μονή Προφήτη Ηλία στον Τύρναβο (1632-46),427 428 στο 
Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών της Μ ονής Βαρλαάμ (1637), στη 
Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου Νεράιδας (1651), στη Μ εταμόρφωση  
Καρύτσας και στη Μονή Κοίμησης Ρεντίνας (16 6 2 ) στα Άγραφα.429

Η παράστασή μας παρουσιάζει αναλογίες στα βασικά της σημεία με τις 
συνθέσεις των ανωτέρω μνημείων: στη στάση και θέση της Παναγίας, 
στην απεικόνιση του Ιωακείμ που κρατά το βρέφος430 και του γεμάτου με

Σύμφωνα μ' αυτό, στο κέντρο της σύνθεσης εικονίζεται ένα ορθογώνιο τραπέζι. 
Η λεχώ στο κρεβάτι -  που ήταν ο πόλος της παλαιολόγειας σύνθεσης- μετατίθεται 
από το κέντρο στο πλάι αριστερά. Ο αριθμός των παρατακτικά τοποθετημένων 
θεραπαινίδων περιορίζεται (συνήθως τρεις), ενώ ο σκηνικός χώρος δηλώνεται από 
δυο κτήρια στα πλάγια, το οποία ενώνει τείχος (Ν. Χατζηδάκη, «Γέννηση Παναγίας- 
Γέννηση Προδρόμου, Παραλλαγές και αποκρυστάλλωση ενός θέματος στην κρητική 
εικονογραφία του 15ου -16ου αιώνα, ΔΧΑΕ περ.Δ', 11 (1982-3),σ.163, όπου και η 
σχετική βιβλιογραφία για το θέμα). Συναντάται σε τοιχογραφίες μνημείων της 
Κρήτης του 15ου αιώνα - στο Βαλσαμόνερο, στην Παναγία Κερά στην Κριτσά, στο 
Σκλαβεροχώρι (ο.π., εικ.15, 20, 17 αντίστοιχα) - καθώς και στο ναό της Κάτω 
Μερόπης Πωγωνίου της ίδιας εποχής (ο.π., εικ.18). Για την εικονογραφία της 
Γέννησης της Παναγίας, βλ. επίσης J. Lafontaine- Dosogne, lconographie de Γ  
enfance de la Vierge dans Γ Empire Byzantin et en Occident, I, Bruxelles 1964 σ.89- 
121 και της Ιδίας, Iconography of the Cycle o f the Life o f the Virgia The Kariye 
Djami,4, Studies in the Art o f  the Kariye Djami, Princeton, New Jersey 1975, σ.163 
κε.

Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι,πιν.70β.

426
Πελεκανίδης, Καστόρια, πιν.244α και Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του Ι7°° αιώνα 

στους ναούς της Καστοριάς, πιν.78β.

4ΓΤούρτα, ο.π.,πιν.122α .
428

Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών, σ.101-4,πιν.49.

429
Σδρόλια, Μονή Πέτρας, σ. 170.

430
Ο Ιωάννης παριστάνεται καθιστάς, στάση γνωστή από την παλαιολόγεια εποχή. 

Απεικονίζεται στην παράσταση της Ασίνου τον 12° αιώνα (Λίβα, Η  Μονή Ντίλιου, 
σ.121,σημ.21). Η Lafontaine (Lafontaine- Dosogne, lconographie de Γ enfance de la 
Vierge,q.99) πιστεύει ότι η μορφή εισάγεται στη σκηνή της Γέννησης από τον 14° 
αιώνα. Καθιστάς ο Ιωακείμ κοντά στην Ά ννα απεικονίζεται στο ναό της Αγίας 
Σοφίας στο Μυστρά (Millet, Mistra, πιν. 133.1).
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εδέσ ματα  και σκεύη τραπεζιού.431
Ο μοιότητες επίσης παρατηρούνται και με δυο φορητές εικόνες432 που 

φ έρουν την υπογραφή του Θεόδωρου Πουλάκη (β'μισό του 17ου αιώνα): 
στην εικόνα  του «Επί σοι Χαίρει» που βρίσκεται στο Μ ουσείο 
Μ πενάκ η 433 και στην εικόνα που προέρχεται από το ναό των 
Δ ελαπορτάτω ν της Κεφαλληνίας,434 όπου εκεί η Ά ν ν α  απεικονίζεται 
σ κ επα σ μ ένη , όπως ακριβώς και στη σύνθεση που εξετάζουμε.

Μ ε τα παραπάνω έργα όμως παρατηρούνται και διαφορές: στη σύνθεσή  
μας παραλείπεται η σκηνή του λουτρού και η γονατιστή θεραπαινίδα. 
Επίσης, διαφοροποιήσεις εντοπίζονται και σε επιμέρους στοιχεία. 
Α ναλυτικά  αναφέρουμε τα εξής :

Σ την παράστασή μας ο Ιωακείμ απεικονίζεται πίσω από την Άννα, ενώ  
στα υπόλοιπα  μνημεία του 17ου αιώνα μπροστά από το κρεβάτι, με 
εξαίρεση  το Π αρεκκλλήσι των Τριών Ιεραρχών της Μ ονής Βαρλαάμ.435

Ίδια θέση έχει και σε αθωνικά μνημεία: στη Μονή Ξενοφώντος και στο Παρεκκλήσι 
του Αγίου Γεωργίου της Μονής Αγίου Παύλου, όπου τις τοιχογραφίες φιλοτέχνησε ο 
Αντώνιος (M illet,/i^os, πιν. 182.3 καιπιν. 189.1 αντίστοιχα).

431
Η ύπαρξη του τραπεζιού δίπλα στην κλίνη ακολουθεί παλαιολόγειο 

πρότυπο.Παριστάνεται στην Περίβλεπτο της Αχρίδας (Millet- Frolow, Yougoslavie, 
III, πιν. 1,2), στο Poganovo (Grabar, Bulgarie,την.LIVa). Η απεικόνιση του τραπεζιού 
με εδέσματα αποδίδεται σε επίδραση της εθιμοτυπίας της αυτοκρατορικής αυλής 
(Lafontaine, Iconography of the cycle of the life of the Virgin, σ.176).

Παλαιότερες φορητές εικόνες με καθιστή την Άννα αναφέρει η Χατζηδάκη 
(Χατζηδάκη, Γέννηση Παναγίας- Γέννηση Προδρόμου, ΔΧΑΕ περ.Δ', 11 (1982-3) 
σ.127-178,αρ.7-14).

433
Ρηγόπουλος, Ο αγιογράφος Θεόδωρος Πουλάκης, πιν.54.

Βοκοτόπουλος, Επτά κρητικές εικόνες του 17ου αιώνα, Αμητός, I, Θεσσαλονίκη 
1987 πιν. 16.2.
Το ύφασμα που της σκεπάζει τα πόδια και η στάση των χεριών κατά μήκος του 
σώματος, συναντιόνται σε μνημεία από τον 12° αιώνα, όπως στο Nerezi και τη 
Theraponte (Lafontaine- Dosogne, lconographie de 1 ’ enfance de la Vierge, πιν.XXI, 
εικ.40), στη Μονή της Χώρας (Underwood, Kariye, II, εικ.98), στην εικόνα του 
Βυζαντινού Μουσείου του 15ου αιώνα (Χατζηδάκη, Γέννηση Παναγίας- Γέννηση 
Προδρόμου, ΔΧΑΕ περ.Δ', 11 (1982-3), εικ.3). Το σφιχτά στρωμένο κάλυμμα του 
κρεβατιού θεωρείται από το Γαρίδη δυτικό στοιχείο και απεικονίζεται στην 
τοιχογραφία του Συμεών Αυξέντη στον Αγιο Σωζόμενο στη Γαλάτα της Κύπρου
(1513) (Garidis, Lapeinture murale, σ.288, εικ.225).
435

Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών, σ. 101-4, πιν.49.
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Στην ίδια θέση -  πίσω από το κρεβάτι- παριστάνεται στο βόρειο τοίχο  
της Τράπεζας της Μονής Εσφιγμένου στον Ά θω  (τέλος Ιό01’ αιώνα - 
επιζωγράφιση του 18 1 0),436όπου όμως δεν κρατά το βρέφος.

Στη σύνθεσή μας ο αριθμός των θεραπαινίδων μειώνεται στις δυο.437 
Ίδιος είναι ο αριθμός των γυναικών σε μια εικόνα των αρχών του 16ου 
αιώνα από τη Συλλογή Κ ανελλοπούλου,438 καθώς επίσης σ ε μια 
άλλη από την Εκκλησία του Α γίου Γεωργίου της Βενετίας (τέλη 17ου 
αιώνα).439

Αξιοπρόσεκτη είναι επίσης η απεικόνιση του κεντημένου  
τραπεζομάντιλου, με το οποίο είναι στρωμένο το μεγάλο τραπέζι. 
Θεωρείται από το Χατζηδάκη δυτική επίδραση.440 Σώζεται σε  
παλαιολόγεια έργα,441 ενώ τον 17° αιώνα στον Ά γ ιο  Ν ικόλαο Β ίτσας,442 443 
στη Μονή Προφήτη Ηλία στον Τύρναβο, στον "Αγιο Ν ικόλαο του  
άρχοντα Θωμανού στην Καστοριά,444 καθώς και σε δυο φορητές εικόνες  
του Βυζαντινού Μ ουσείου.445

Ταβλάκης, Το εικονογραφικό πρόγραμμα στις τράπεζες των Μονών του Αγίου 
Όρους; σ.145, εικ.128.

437
Η παρουσία των θεραπαινίδων απηχεί έθιμα της αυλής. Οι θέσεις και οι στάσεις 

τους ποικίλουν. Η προσφορά δοχείων ως δώρων σε μια γέννηση αποτελεί συνήθη 
χειρονομία και φαίνεται να ήταν έθιμο στα βυζαντινά χρόνια (Lafontaine, 
Iconography of the cycle of the life o f the Virgin, σ. 176).

438
Χατζηδάκη, Γέννηση Παναγίας- Γέννηση Προδρόμου, ΔΧΑΕ περ.Δ', 11 

(1982-3) σ.152, εικ.13.

ο.π., σ. 152.
440 Chatzidakis, Thiophane, σ.332.
441

Στο ψηφιδωτό της Μονής της Χώρας (Underwood, Kariye Djami,II, εικ.98) και 
στο ναό Παναγίας Κεράς στην Κριτσά (αρχές 14ου αιώνα) (Χατζηδάκη, Γέννηση 
Παναγίας- Γέννηση Προδρόμου, ΔΧΑΕ  περ.Δ', 11 (1982-3), σ.167, εικ.20).

442
Τούρτα, Αινοτοτάτες ζωγράφοι, πιν.70β.

443 ο.π., πιν.122α.
444

Πελεκανίδης Καστόρια, πιν.244α και Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα 
στους ναούς της Καστοριάς, 7πν.78β.

Σε μια εικόνα με τέσσερεις σκηνές από τη ζωή της Παναγίας του α ' μισού του 
17ου αιώνα (Βυζαντινό Μουσείο Τ 307) (Χατζηδάκη, Γέννηση Παναγίας- Γέννηση 
Προδρόμου, ΔΧΑΕ περ.Δ', 11 (1982-3), σ. 153) και σε μια άλλη του τέλους του 17ου 
αιώνα (Βυζαντινό Μουσείο Τ 2502) (ο.π., σ.153, εικ.14).
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Α πό την παράθεση λοιπόν όλων των ιδιαιτέρων στοιχείων της σύνθεσής 
μας, διαπιστώνουμε ότι αυτή σχετίζεται σε πολλά σημεία με σύγχρονός 
της φορητές εικόνες, αλλά και με την απεικόνιση της σκηνής σε μνημεία 
της Β Δ  Ελλάδας.

Κ οίμ η ση  (εικ .47)

Η παράσταση είναι κατεστραμμένη στο κάτω μέρος της. Σώζεται τμήμα 
του Χ ριστού, ο οποίος στρέφει το κεφάλι προς τα αριστερά446 και κρατά 
σπαργανω μένη την ψυχή της Παναγίας. Πλαισιώνεται από τέσσερεις 
αγγέλους, που σεβίζουν προς αυτόν με τα χέρια καλυμμένα κάτω από τα 
ενδύματα. Π άνω εικονίζεται η σκηνή της Μ ετάστασης της Παναγίας. Η 
Θ εοτόκος κάθεται σε θρόνο με το σώμα σε συστροφή και περιβάλλεται 
από κυκλική δόξα, την οποία  κρατούν δυο ιπτάμενοι άγγελοι σε νεφέλες. 
Εκατέρωθέν της εικονίζονται άλλοι δυο ιπτάμενοι άγγελοι που ανοίγουν 
τις πύλες του ουρανού για να  δεχτεί την αναλαμβανόμενη Παναγία.447 
Δεξιά κι αριστερά της Μ ετάστασης παριστάνονται δυο σκηνές του βίου 
της Π αναγίας, οι οποίες είναι δυσδιάκριτες. Ταυτίζονται με την Εύρεση 
της Τιμίας Ζώνης και την Α ναγγελία  του Θανάτου στη Θ εοτόκο από τον 
άγγελο αντίστοιχα.448

Η σύνθεση δεν ακολουθεί το συνηθισμένο στα μεταβυζαντινά χρόνια 
συνοπτικό τύπο, αλλά περιλαμβάνει και τα συμπληρωματικά επεισόδια, 
τα οποία αναφ έραμε.449

Η σκηνή της Μ ετάστασης συναντάται από τον 13° αιώνα σε σέρβικά 
μνημεία. Στα περισσότερα συνοδεύεται από το επεισόδιο της Παράδοσης

Για τη στάση του Χριστού, βλέπε στην αντίστοιχη σύνθεση στο ναό της 
Μεταμόρφωσης, σ.26-27.

447
Οι ιπτάμενοι άγγελοι που κρατούν τη δόξα της Θεοτόκου εμφανίζονται στην 

εικονογραφία της Μετάστασης από τον 14° αιώνα. Απεικονίζονται στην Περίβλεπτο 
του Μυστρά (Millet, Misira, πιν. 116.4) και στο Staro NagoriSino (Millet, La 
peinture du Moyen Age en Yougoslavie, III, πιν.99.2).

Τα επιμέρους επεισόδια από το βίο της Παναγίας επαναλαμβάνονται στη 
σύνθεση του ναού της Παρηγορήτισσας, όπου θα σχολιαστούν, (σ. 114-117) αφού η 
κακή κατάσταση διατήρησής τους στο ναό του Αγίου Βασιλείου δεν το επιτρέπει.

449
Σχετικές αναφορές γίνονται στα Απόκρυφα Κείμενα (Tischendorf, Apocalypses 

Apocryphae, Lipsiae 1866, σ.95-123).

87



της Ζώνης στο Θωμά.450
Ανάλογη απεικόνιση της Μετάστασης, στην οποία περιλαμβάνεται η 

Παράδοση της Ζώνης, συναντούμε και σε μνημεία του ελλαδικού χώρου. 
Για πρώτη φορά εμφανίζεται στον Ά γ ιο  Ν ικόλαο του Κυρίτζη στην 
Καστοριά (14ος αιώνας).451

Στο ναό του Αγίου Βασιλείου η σκηνή της Μ ετάστασης δεν 
περιλαμβάνει το στιγμιότυπο της Παράδοσης της Ζώνης στο Θωμά. Το 
ίδιο παρατηρείται στη Μονή Ντίλιου,452 στις Μ ονές Κ ουτλουμουσίου και 
Διονυσίου στον Ά θ ω ,453 καθώς και στο ναό  της Α γίας Π αρασκευής στα 
Πιστιανά. (εικ .108)

Ό σον αφορά στο κεντρικό τμήμα της σύνθεσης, αξιοσημείω το είναι 
το γεγονός ότι οι άγγελοι προσκλίνουν στο Χ ριστό με καλυμμένα χέρια. 
Αυτή η απεικόνιση προέρχεται από έργα της παλαιολόγειας περιόδου.454

* Σπανιότερα συναντάται σε μεταβυζαντινά μνημεία, με πιο κοντινό τον  
Αγιο Γεώργιο στα Πιστιανά (εικ.97). Επίσης, στη Μ ονή Γέννησης  
Θεοτόκου στη Νεράιδα Αγράφων (1651 )455 και στη Μ ονή  
Μ εταμόρφωσης στο Δρυόβουνο (1652).456

Στο τμήμα λοιπόν της παράστασης που σώζεται, διαπιστώ νουμε ότι ο 
ζωγράφος του μνημείου μας αρέσκεται στις πλούσιες συνθέσεις της

. Στο ναό της Ανάληψης στη Zica (1219-1235) (Millet, Lapeinture du Moyen Age 
en Yougoslavie, I, πιν.54.4), στον Άγιο Κλήμη Αχρίδας (1295), όπου εικονίζεται και 
ο Απόστολος Θωμάς (ο.π., III, πιν.12.2), στον Ά γιο Νικήτα στο Cucer (1309-1314) 
(ο.π., III, πιν.45.3), στο ναό του Αγίου Γεωργίου στο Staro Nagoricino (1318), όπου 
υπάρχει το στιγμιότυπο με το Θωμά που συνοδεύεται από τον άγγελο (ο.π., III, 
πιν.99.2), στον Ά γιο Νικόλαο στο Ljuboten (1337), όπου κι εδώ επαναλαμβάνεται η 
απεικόνιση του Αποστόλου (ο.π., IV, πιν.5.12) και τέλος στο Mateic (1356-1360), 
όπου η παράσταση είναι αρκετά κατεστραμμένη (ο. π., IV, πιν.49.100 και την. 51.103).

451
Πελεκανίδης, Καστόρια, πιν.159α.

Επίσης, συναντάται στη Μονή Βαρλαάμ, στον Άγιο Δημήτριο στα Παλατίτσια, στον 
Αγιο Αθανάσιο Κλειδωνιάς (1617), στον Αγιο Νικόλαο Βίτσας (1618-9), στη Μονή 
Θεοτόκου στο Μεγαλόβρυσο της Αγιάς (1639). (Τούρτα, Αινοτοπίτες ζωγράφοι, σ.85)
452 Λίβα, Η Μονή Ντίλιου,ζικ.56.

453 Millet, Λ/Αοί, πιν.163.1 και 197.2 αντίστοιχα.
454 ,

Απεικονίζεται στον Άγιο Νικήτα στο CuCer και στο Staro Nagoricino. (Millet,
La peinture du Moyen Age en Yougoslavie, I I I , πιν.45.3 και 99.1 αντίστοιχα)

455
Σδρόλια, Τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς των Θεσσαλικών Αγράφων, 

Θεσσαλία, Β ', σ.405, εικ.6.

456
Τούρτα, Αινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.125β.
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πα λαιολόγειας περιόδου του ευρύτερου βαλκανικού χώρου, απόηχος των 
οποίω ν θα μπορούσε να  χαρακτηριστεί το έργο του.

Ε ισ ό δ ια  (εικ.48)

Η πομπή κατευθύνεται προς τα αριστερά, όπου βρίσκεται ο αρχιερέας 
Ζαχαρίας. Ή ρεμος, εξέρχεται από την πύλη του φράγματος του 
θυσιαστηρίου και υποδέχεται τη μικρή Παναγία προτείνοντας τα χέρια 
του στοργικά. Η  Παναγία, η οποία δεν έχει ανεβεί ακόμη στο 
πλατύσκαλο, συνοδεύεται από τους γονείς της: η Ά ννα προηγείται 
ελαφρώ ς του Ιωακείμ, που βρίσκεται δίπλα της. Ακολουθεί ο 
συνεπτυγμ ένος όμιλος των θυγατέρων των Εβραίων, που κρατούν 
λαμπάδες.457 Πάνω και αριστερά της σύνθεσης απεικονίζεται η Παναγία, 
καθισμένη σ ε  καθέδρα που στέφεται με κιβώριο, τη στιγμή που δέχεται 
τροφή από τον  άγγελο.458 Το βάθος της σκηνής καλύπτεται από ψηλό 
τοίχο, ο οπ ο ίος  καταλήγει σε ογκώδες κτήριο, που ορθώνεται πίσω από 
τον όμιλο τω ν παρθένων. Το συμπαγές φράγμα του θυσιαστηρίου 
στεγάζεται μ ' ένα  ανάλαφρο κιβώριο.

Η  παράστασή μας ακολουθεί τον εικονογραφικό τύπο που καθιερώθηκε 
στο β' μισό του 15ου αιώνα από την κρητική σχολή459 και διαδόθηκε τον 
16° αιώνα σ ε μνημεία της Β Δ ,460 της κεντρικής Ελλάδας461 * και του

Κατά το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου (VII.2) «ίνα μη στραφή η παις εις τα οπίσω 
και αιχμαλωτιστεί η καρδία αυτής εκ ναού κυρίου».
Στη σύνθεσή μας ο αριθμός των παρθένων δε διακρίνεται. Επικρατέστερος είναι ο
αριθμός επτά, αλλά όχι πάγιος (Lafontaine -Dosogne, The Life of the Virgin ,σ.180).
458 Η σκηνή είναι συνοδευτική των Εισοδίων, σύμφωνα και με την Ερμηνεία, σ.144.

Χατζηδάκης, Θεοφάνης, σ.68. Βασίζεται σε συνοπτικό τύπο, όπως αυτός 
διαμορφώθηκε στα τέλη του 10ου αιώνα στη μικρογραφία του Μηνολογίου του 
Βασιλείου Β' (Lafontaine -Dosogne, Iconographie de Γ enfance de la Vierge, εικ.80). 
Συναντάται σε μια κρητική εικόνα του Σινά (β' μισό 15ου αιώνα) (Γ.Μ.Σωτηρίου, 
Εικόνες της Μονής Σινά, Α ', πιν.236), στη Μονή Μυρτιάς από τον Ξένο Διγενή 
(1491) (Ορλάνδος, Τα βυζαντινά μνημεία της Αιτωλοακαρνανίας, ΑΒΜΕ Θ' (1961). 
πιν.9), στην Κάτω Μερόπη Πωγωνΐου (Βοκοτόπουλος, ΑΑ 24(1969), Β2 Χρονικά, 
πιν.260α-β).
Ο εικονογραφικός αυτός τύπος αντιδιαστέλλεται από το λεγόμενο «μακεδονικό», 
όπου την Παναγία συνοδεύουν οι παρθένες και ακολουθούν οι Θεοπάτορες 
(Lafontaine-Dosogne, The Life of the Virgin,o.l80 κε).

Στη Μονή Φιλανθρωπηνών (Αχειμάστου, Η  Μονή των Φιλανθρωπηνών, πιν.32α) 
και στη Μονή Ντίλιου (Αίβα, Η Μονή Ντίλιου, εικ.53).

461
Όπως στην Παλαιοπαναγιά στη Στενή Εύβοιας (Λιάπης, Μνημεία Εύβοιας, 

πιν.Θ').
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Ά θ ω .462 Τον 17° αιώνα συνεχίζει να βρίσκει απήχηση στους ναούς του 
βορειοδυτικού ελλαδικού χώρου. Έτσι, συναντάται στον Άγιο Ν ικόλαο  
Βίτσας (1618-9),463 στον Προφήτη Ηλία στον Τύρναβο (1632-46),464 
στον Ά γ ιο  Νικόλαο του άρχοντα Θωμανού στην Καστοριά (1639),465 
στη Μ ονή Μεταμόρφωσης στο Δ ρυόβουνο (1652),466 στην Κοίμηση  
Θ εοτόκου στη Ζέρμα Κόνιτσας (1656).467

Η παράστασή μας ακολουθεί το εικονογραφικό πρότυπο των ναώ ν που  
προαναφέραμε. Διαφέρει στο ότι η Παναγία δεν έχει ανέβει στο  
πλατύσκαλο.

Χαρακτηριστική είναι η διάταξη του θέματος των Εισοδίων και της 
Γέννησης της Παναγίας εκατέρωθεν της Κ οίμησης στο να ό  του Α γίου  
Βασιλείου. Ίδια διάταξη παρατηρείται στη Μ ονή Σέλτσου και σε  
ορισμένα μνημεία της βόρειας Ελλάδας,468 γεγονός που υποδηλώ νει ότι 

• ίσως ο ζωγράφος του Αγίου Βασιλείου αντέγραψε το εικονογραφικό  
πρόγραμμα από κάποιον από τους αναφ ερόμενους ναούς.

Στο Καθολικό της Μονής Λαύρας, όπου δεν απεικονίζεται το κιβώριο κάτω από 
το οποίο κάθεται η Παναγία στη σκηνή που την τρέφει ο άγγελος (Millet, Athos, 
πιν.130.2) και στην Τράπεζα της ίδιας Μονής (ο.π., πιν.141.2 και Ταβλάκης, Το 
εικονογραφικό πρόγραμμα στις Τράπεζες των Μονών του Αγίου Όρους, σ.67, εικ.26), 
όπου απεικονίζεται στο νότιο σκέλος του ανατολικού τοίχου της. Σ ' αυτή την 
παράσταση, η Άννα οδηγεί την Παναγία, ενώ δίπλα της στέκεται ο Ιωακείμ. Επίσης, 
η σκηνή της τροφής της Παναγίας από τον άγγελο παραλείπεται.

4^  Τούρτα, Αινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.71α.

464 ο.π., σ.128,199-200.

465
Πελεκανίδης, Καστόρια, πιν.244β και Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες τον 17ου αιώνα 

στους ναούς της Καστοριάς, σ. 127, πιν.79α.

m  Τούρτα, Αινοτοπίτες ζωγράφοι, σ. 128,
467 ο.π.,σ.128,207-8.

468
Στο Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου της Μονής Αγίου Παύλου στον Ά θω  

(Millel, Athos, πιν.189.1-2), στον Άγιο Νικόλαο του άρχοντα Θωμανού στην 
Καστοριά (Πελεκανίδης, Καστόρια, πιν.244β και Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου 
αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, σ.127, πιν.79“ ), στη Μονή Προφήτη Ηλία στον 
Τύρναβο (Τούρτα, Αινοτοπίτες ζωγράφοι, σ.128, 199-200), στη Μονή
Μεταμόρφωσης στο Δρυόβουνο (ο.π., σ.128), στην Κοίμηση Θεοτόκου στη Ζέρμα 
Κόνιτσας.(ο.π. σ. 128,207-8). Για τη θέση των σκηνών του βίου της Παναγίας στο 
εικονογραφικό πρόγραμμα, βλέπε Lafontaine-Dosogne, The life o f the Virgin, σ.166, 
179.
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Μ υσ τικός Δείπνος (εικ.49) i

Η  παράσταση είναι πολύ κατεστραμμένη. Ο Χριστός αμυδρά  
διακρίνεται μετωπικός στο κέντρο του ελλειπτικού τραπεζιού, ενώ οι 
μαθητές που τον περιτριγυρίζουν καλύπτουν τα τρία τέταρτα της 
επιφ άνειάς του και κάθονται σ ε ξεχωριστά κιβωτιόσχημα έδρανα. Ο 
Ιούδας πρέπει να  ταυτιστεί με τη μορφή που κάθεται στη δεξιά άκρη του 
τραπεζιού, αφού απλώνει το χέρι προς τα εδέσματα. Αποδίδεται με 
δύσμ ορφ ο προφίλ και ξεχω ρίζει από την υπόλοιπη ομάδα των 
Α ποσ τόλω ν. Λεπτομέρειες της σκηνής δε διακρίνονται.

Η  σύνθεση  ακολουθεί την εικονογραφική παράδοση του 14ου αιώνα.
Ο  Χ ριστός απεικονίζεται σ τον άξονα  της σύνθεσης, στοιχείο που  
αποτελεί δυτική επίδραση.469 * * Ό μω ς συγχρόνως αποδίδεται μετωπικός, 
στάση γνωστή από την παλαιολόγεια περίοδο (13** -  αρχές 14ου 
αιώ να).4 0 Ό μ οια  απεικονίζεται τον 16ο αιώνα σε μνημεία της Β Δ  
Ελλάδας. 4,1 Τον 17° αιώνα παριστάνεται στον 'Αγιο Ν ικόλαο Βίτσας,472 * 
σ το ν  Ά γ ιο  Ν ικόλαο του άρχοντα Θωμανού, στον Ά γ ιο  Ν ικόλαο της 
αρχόντισσας Θ εολσγίνας στην Κ αστοριά4 °  και στον Ά γιο Α θανάσιο στο  
Π ολύδροσο, (εικ.84)

Σπάνια είναι η παράσταση των μαθητών που καταλαμβάνουν τα τρία 
τέταρτα του τραπεζιού. Μ άλιστα, οι μαθητές που βρίσκονται στα άκρα  
της ομήγυρης έχουν στραμμένη την πλάτη στο θεατή, στοιχείο που

Βλέπε σχετικά Stavropoulou. Veltsista σ.58, όπου γίνεται σχετική ανάλυση και 
παράθεση παραδειγμάτων*. Επίσης, στη σκηνή του Αγίου Γεωργίου στα Πιστιανά 
(σ. 148-149, εικ.95), όπου η παράσταση είναι ευκρινής και σχολιάζεται πληρέστερα ο 
εικσνογραφικός τύπος.

Συναντάται στον* Ά γιο Νικόλαο Ορφανά (Τσιτουρίδσυ, Άγιος Νικόλαος 
Ορφανός, πιν.32), στο Χιλανδάρι (Millet, Athos. πιν.68.1), στο Staro Nagoricino 
(Millet - Frolow, La peinture du Moven Age en Yougoslavie, ΙΠ, πιν.83.1). O 
Γούναρης ισχυρίζεται ότι η στάση αυτή έχει καταγωγή συροπαλαισπνιακή και ότι 
είναι γν ωστή στη Δύση από τον 11° αιώνα (Γούναρης. Άγιος Ιωάννης Θεολόγος. 
σ.21). Η Τσιτουρίδου θεωρεί την απεικόνιση σπάνια (Τσιτουρίδου, ο.π., σ.109).

4 ΐι
Στη Μονή Ντίλιου (Λίβα. Η  Μονή Ντϋ,ιον. εικ.20), στο Παρεκκλήσι του 

θεολόγου της Μαυριώτισσας (Γούναρης, Αγιος Ιωάννης θεολόγος, πιν.9β).

472
Τούρτα. Λινοτοζττζς ζατ/ράοοι, σ.98-99, πιν.55.

* Παϊσίδου. Οι τοιχογραφίες τοο 1 αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, πιν.59β και 
69° αντίστοιχα.
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παραπέμπει σε δυτικά πρότυπα.474Το ίδιο παραχηρείται στη σύνθεση της 
Μεταμόρφωσης της Βελτσίστας (1568),475 στην Παναγία του άρχοντα  
Αποστολάκη (1605-6) και στον Αγιο Νικόλαο του άρχοντα Θωμανού  
(1639) στην Καστοριά,476 477 στο ναό Αγίων Αναργύρων στην Κλειδωνιά  
(1660-6).

Πρωτότυπη είναι η απεικόνιση του Ιούδα στο δεξί άκρο του τραπεζιού, 
αποκομμένου από τους υπόλοιπους μαθητές. Σ' όλα τα μεταβυζαντινά  
μνημεία ο Ιούδας είναι ενσωματωμένος με τους άλλους μαθητές. Ίδια 
θέση με του Αγίου Βασιλείου κατέχει στη σκηνή του Α γίου Αθανασίου  
στο Πολύδροσο, (εικ.84) Οι συνθέσεις των δυο ναώ ν πρέπει να  
επηρεάστηκαν από την εικόνα του Βενέδικτου Εμπορίου (1606), όπου ο 
Ιούδας απεικονίζεται απομονωμένος, στο δεξί άκρο του πιόσχημου  
τραπεζιού.478

Ο ζωγράφος μας λοιπόν προσπαθεί να συγκεράσει στοιχεία της 
παλαιολόγειας εποχής και της δυτικής εικονογραφίας, ώστε να  πετύχει 
ένα πρωτότυπο αποτέλεσμα.

Σταύρω ση (εικ.50)

Η παράσταση σώζεται με μεγάλες αλλοιώσεις. Στο κέντρο  
τοποθετείται ο Εσταυρωμένος. Το ψηλόλιγνο σώμα του Χριστού  
καμπυλώνεται σε χαλαρό τόξο και αποδίδεται αρμονικά. Σε δεύτερο 
επίπεδο και με μικρότερες διαστάσεις παριστάνονται οι σταυροί των δυο 
ληστών: του Δυσμά στα αριστερά που μετανόησε και του Γέστα στα 
δεξιά, η μορφή του οποίου έχει αποκολληθεί, όπως και το άνω τμήμα του 
Χριστού. Στο αριστερό μέρος της σύνθεσης και σε πρώτο επίπεδο 
εικονίζονται η Παναγία και οι φίλες της. Ό μως δε διακρίνεται ο ακριβής

474 Για την απεικόνιση των μορφών με στραμμένη την πλάτη στο θεατή και τη δυτική 
προέλευση της, βλ. Stavropoulou, Veltsista, σ.59, σημ.228, όπου αναφέρονται 
παραδείγματα έργων δυτικών καλλιτεχνών.

ο.π., πιν.17β. Εδώ, ο Χριστός δεν αποδίδεται μετωπικός, αλλά σε στάση τριών 
τετάρτων.

Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, πιν.49α και 
59β αντίστοιχα. Στην παράσταση της Παναγίας του άρχοντα Αποστολάκη ο Χριστός 
απεικονίζεται στα αριστερά του τραπεζιού.

477 Τριανταφυλλόπουλος, Μνημεία Κλειδωνιάς, Ηπειρωτικά Χρονικά 19 (1975), 
πιν.52.
478 Chatzidakis, leones, σ. 101-2, πιν.50 και D. and Τ. Talbot-Rice, Icons and their 
history, σ.75, πιν.66.
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αριθμός των γυναικώ ν.479 Υποβαστάζουν την Παναγία τη στιγμή που ι
είναι έτοιμη να  λιποθυμήσει. Δεν απεικονίζεται αναίσθητη στο έδαφος, 
όπως συνηθίζεται στη δυτική τέχνη.480 *

Σε αντιστοιχία μ ' αυτόν τον όμιλο, παριστάνονται στα δεξιά ο Ιωάννης, 
που ανακρατεί το κεφάλι του με το δεξί χέρι σε ένδειξη θλίψης, ο 
εκατόνταρχος Λ ογγίνος και ένας στρατιώτης με στραμμένη την πλάτη 
στο θεατή.

Η σύνθεσή μας ακολουθεί τον εικονογραφικό τύπο της Κρητικής 
ζωγραφικής, όπως τον εισήγαγε ο Θεοφάνης στη Μ .Μ εγίστης Λαύρας.482 * 
Χαρακτηριστικό του είναι η συμμετρική διάταξη των προσώπων 
εκατέρωθεν του κεντρικού σταυρού. Η απεικόνιση των δυο σταυρών των 
ληστώ ν σε μικρότερη διάσταση και η τοποθέτησή τους σε δεύτερο 
επίπεδο, ώστε να  εξαρθούν το βάθος και η προοπτική, θεωρείται από το

Λ
Χατζήδάκη γοτθικό στοιχείο.

Ο Ιωάννης αναφέρει ότι ήταν δυο γυναίκες (Κατά Ιωάννην, 19,25).Τα Απόκρυφα 
(ο.π.,α.303) και η Ερμηνεία (σ.108) μιλούν για πολλές γυναίκες, οι οποίες 
ακολούθησαν την Παναγία. Ο όμιλος των γυναικών εικονίζεται σε παλαιολόγειες και 
ιταλικές συνθέσεις (Millet, Recherches, σ.440,449, mv.471-2,474,466,482 και 
Garidis, La peinture murale, σ.194).

480
Είναι πια κοινώς παραδεκτή η βυζαντινή προέλευση του θέματος της λιποθυμίας 

της Παναγίας, που παρουσιάζεται από τον 11° αιώνα στη Μαυριώτισσα της 
Καστοριάς (Πελεκανΐδης, Καστόρια, πιν.71α). Αυτό υποστηρίζει ο Πελεκανίδης (ΑΕ 
1978, σ.152 κε), αλλά και ο Millet, ο οποίος αναθεώρησε παλαιότερη άποψή του για 
την ιταλική προέλευση του θέματος (Millet, L’ art des Balkans, σ.282 κε). Η 
λιποθυμία της Παναγίας παριστάνεται κατά τα δυτικά πρότυπα σε μεταβυζαντινά 
μνημεία, όπως στη Μεταμόρφωση της Βελτσίστας (Stavropoulou, Veltsista,o.80-1, 
πιν.26-29), στην Παναγία του άρχοντα Αποστολάκη (Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 
17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, σ.68-9), στον Άγιο Νικόλαο Βίτσας (Τούρτα, 
Λινοτοττίτες ζωγράφοι, σ. 110-1, πιν.61α). Στα ανωτέρω μνημεία υπάρχουν αναφορές 
σε ιταλικά έργα που έχουν υιοθετήσει τον τύπο της λιπόθυμης στο έδαφος Παναγίας.

Μια αντρική μορφή, με τα νώτα στο θεατή, αναμεσα στους στρατιώτες 
συναντούμε στη Μονή Βαρλαάμ (Garidis, La peinture murale, πιν.35).

482
Millet, Athos, tciv. 129.2.

Ανάλογα απεικονίζεται η σκηνή και στη Μονή Σταυρονικήτα (1546) (Χατζηδάκης, 
Θεοφάνης, εικ.98).
Για το θέμα της Σταύρωσης, βλ. βιβλιογραφία στην αντίστοιχη σκηνή της 
Μεταμόρφωσης, σ.28.

Χατζηδάκης, Θεοφάνης, σ.72. Βλέπε επίσης, Παϊσίδου, ο.π., σ.83, όπου * 
αναφέρονται και σχετικά παραδείγματα από τον ελλαδικό χώρο, την Κύπρο και τη 
Βουλγαρία.
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Η διάταξη των σταυρών - σύμφωνα με την οποία αυτός του Χριστού  
αποτελεί τον κεντρικό άξονα της σύνθεσης - είναι αντιπροσωπευτική της 
βυζαντινής προοπτικής και συναντάται σε κρητικές εικόνες ήδη από τον  
15° αιώνα, όπως στην εικόνα του Ανδρέα Παβία (β ' μισό 15ου αιώνα) και 
σ' αυτή της Συλλογής Λομβέρδου (γύρω στο 1500), η οποία φέρει την  
ψευδή υπογραφή του Εμμ.Λαμπάρδου.484 Η ίδια διάταξη επιλέγεται 
συχνά από τους αγιογράφους που ιστορούν μνημεία του βορειοδυτικού  
ελλαδικού χώρου.485

Στην παράστασή μας ο Ιωάννης φέρει το ένα χέρι στο πρόσωπο. Η 
στάση αυτή, ως ένδειξη θλίψης, είναι κοινή στα μεταβυζαντινά έργα.486 
Τον 17° αιώνα συναντάται στην Παναγία της συνοικίας των Α γίω ν  
Αναργύρων στην Καστοριά487 και στο Π αρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών 
της Μ ονής Βαρλαάμ 488

Μπροστά από τον Ιωάννη, σε πρώτο επίπεδο, απεικονίζεται η 
ρωμαλέα μορφή του Λογγίνου. Παριστάνεται όρθιος, δεξιά του σταυρού, 
όπως συνηθίζεται στην ορθόδοξη εικονογραφία.489 Π ρέπει να  σημειωθεί 
ότι, εκτός από το μανδύα που καλύπτει το κεφάλι του, φέρει και έξεργο

484 Chatzidakis, Les dibuts, πιν.ΚΑ',1 και Stavropoulou, Veltsista, σ.80, σημ.375.
Οι εικόνες αυτές είναι πολυπρόσωπες και περιλαμβάνουν πολλά επιμέρους 
στιγμιότυπα, γνωστά στη δυτική ζωγραφική. Τη χρησιμοποιούν ως πρότυπά τους 
μεταγενέστεροι ζωγράφοι, όπως ο κρήτας Γ. Μαργκαζίνης (1647) (Chatzidakis, 
leones, πιν.70.2) και οι αδελφοί Μόσχοι (μέσα 17ου αιώνα) (Καλοκύρης, Βυζαντινοί
Εκκλησίαι της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, σ. 160).
485

Όπως ο ζωγράφος της Μονής Ντίλιου. (Λίβα, Η Μονή Ντίλιου, σ.82-86, εικ.33) Ο 
ζωγράφος Μιχαήλ, που ιστόρησε τον Αγιο Νικόλαο Βίτσας (Τούρτα, Λινοτοπίτες 
ζωγράφοι, σ.110, πιν.61α), αν και αντιγράφει τη σύνθεση της Μεταμόρφωσης της 
Βελτσίστας, απεικονίζει τους σταυρούς κατά τη βυζαντινή προοπτική: κύριος άξονας 
είναι ο σταυρός του Χριστού και μικρότεροι οι σταυροί των ληστών. Αντίθετα, στη 
σκηνή της Μεταμόρφωσης (Stavropoulou, Vel(sista,o.80-1, πιν.26-29), και του 
Αγίου Δημητρίου της Βελτσίστας (Σταυροπούλου -  Μακρή, Πρώτες ειδήσεις για 
τοιχογραφίες του 16ου αιώνα στον Άγιο Δημήτριο Βελτσίστας, Ηπειρωτικά Χρονικά 
24 (1982), σ. 180-1 και Ιδίας, La crucifixion, σ.241-257) λείπουν οι κάθετοι άξονες 
και ο Χριστός χάνεται στο βάθος του πίνακα, αφού ο Φράγκος Κονταρής εισάγει ένα 
νέο εικονογραφικό τύπο στη σκηνή, επηρεασμένο από τη δυτική τέχνη.

486 Απεικονίζεται στην εικόνα του Ν.Ρίτζου στο Σεράγεβο (Χατζηδάκης, Εικόνες της 
Πάτμου, πιν.202), αλλά και σε μνημεία της ΒΔ Ελλάδας, όπως στη Μονή Ντίλιου 
(Λίβα, Η Μονή Ντίλιου, εικ.33), στη Μεταμόρφωση της Βελτσίστας (ο.π.), στους 
Άγιους Αποστόλους Καστοριάς (Γούναρης, Ρασιώτισσα, πιν.8α-β), στη Μονή
Βαρλαάμ (Garidis, Lapeinture murale, πιν.35).
4Η' Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, πιν.57β. 
m  Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών, πιν.Ζλ

Ξυγγόπουλος, Οι παραστάσεις του εκατόνταρχου Λογγίνου και των μετ'αυτού 
μαρτυρησάντων δυο στρατιωτών, ΕΕΒΣ 30 (1960-1), σ.54 κε.
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- 490φω τοστέφανο.
Ά λλ α  δευτερεύοντα επεισόδια και λεπτομέρειες, που θα προσέδιδαν 

αφηγηματικό χαρακτήρα στη σύνθεση, δεν απεικονίζονται. Ο ζωγράφος 
περιορίζεται στη συνοπτική απόδοση του πλούσιου Κρητικού 
εικονογραφικού προτύπου.

Ό ρ α μ α  Π αχω μ ίου  (εικ.51)

Η  παράσταση είναι δυσδιάκριτη. Ο Ο ρλάνδος διασώζει μια στοιχειώδη 
περιγραφή της.490 491 492 Στο κέντρο απεικονίζεται ολόσωμος, μετωπικός ο 
μ ονα χός Παχώμιος και αριστερά ο άγγελος, ο οποίος φέρει 
μοναχικό σχήμα. Ο άγιος απεικονίζεται στον εικονογραφικό τύπο της 
στατικής, χωρίς αντικινηση μορφής.

Η  διάταξη του ζεύγους αγγέλου -  Παχωμίου είναι όμοια με της 
παράστασης στον Ά γ ιο  Γεώργιο του Μ ουζεβίκη (1657-63) και στον 
Ά γ ιο  Ν ικ όλα ο της αρχόντισσας Θ εολογίνας (1663) στην Καστοριά, με 
τη διαφορά ότι στη δεύτερη ο άγιος Π αχώμιος αντιστρέφει έντονα προς 
τον  άγγελο .493 * * Στη Μ εταμόρφωση της Άρτας, (εικ.20-21) όπου οι μορφές 
απεικονίζονται σε στηθάρια, η διάταξή τους είναι αντίστροφη με του 
Α γίου Βασιλείου.

Η στάση, η κίνηση και η ενδυμασία του Λογγίνου -  το όνομά του αναφέρεται στα 
Απόκρυφα (Acta Pilati, Β,χ,Ι) -  διαμορφώνεται από τους πρώιμους Κρητικούς 
ζωγράφους (Μπαλτογιάννη, Οι Πύλες τον Μυστήριον, σ.187, εικ.4, όπου και σχετικά 
παραδείγματα).
490 Ο φωτοστέφανος καθιερώνεται σε αρμενικά, συριακά και καππαδοκικά 
χειρόγραφα πριν από τον 10ο αιώνα. Η απεικόνισή του είναι σπάνια στους 
μέσο βυζαντινούς χρόνους. Από τον 12° αιώνα, ο φωτοστέφανος καθιερώθηκε, αφού ο 
εκατόνταρχος θεωρήθηκε άγιος (Ξυγγόπουλος, Οι παραστάσεις του εκατόνταρχου 
Λογγίνου και των μετ'αυτού μαρτυρησάντων δυο στρατιωτών, ΕΕΒΣ 30 (1960-1), σ. 
σ.60). Ό μοια απεικόνιση συναντούμε στη Μονή Σταυρονικήτα (Χατζηδάκης, 
Θεοφάνης, εικ.98), στη Ρασιώτισσα (Γούναρης, Ρασιώτισσα, πιν.31β ), στον Άγιο 
Νικόλαο Βίτσας (Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, σ. 110-1, πιν.61α), στην Παναγία της 
συνοικίας των Αγίων Αναργύρων στην Καστοριά (Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17°° 
αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, πιν.57β), στο Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών 
της Μονής Βαρλαάμ (Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών, πιν.Ζ').

491
Ορλάνδος, Τα βυζαντινά μνημεία της Άρτας ΑΒΜΕ Β ' (1936), σ.128.

Η σκηνή φέρει επιζωγραφίσεις και χρήζει συντήρησης.
492

Για τον εικονογραφικό τύπο, βλέπε στο ναό της Μεταμόρφωσης στην Αρτα 
(σ.47-48), όπου αναφέρονται και σχετικά παραδείγματα.

493
Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες τον 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, πιν.169 α-β

και 171 β αντίστοιχα.
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\ Το υπόλοιπο τμήμα της σύνθεσης δε διακρίνεται και δεν είναι δυνατόν 
να σχολιαστεί.

Π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς  β ό ρ ε ι ο υ τ ο ί χ ο υ

Κ ρίση Α ρχιερέω ν (εικ.52)

Η παράσταση είναι κατεστραμμένη ιδιαίτερα στο άνω μέρος της.
Από αριστερά, έρχεται ο Χ ριστός με δεμένα χέρια και κατευθύνεται προς  
τους αρχιερείς. Ο πρώτος εικονίζεται καθιστός σ ε ψηλό έδρανο, με 
σταυρωμένα τα πόδια. Α κουμπά σε ράβδο -  δηλωτική του αξιώ ματος του  

• -  και στρέφει στα δεξιά, όπου ο δεύτερος αρχιερέας, όρθιος διαρρηγνύει 
τα ιμάτιά του. Το Χριστό ακολουθεί ο όχλος των Ιουδαίων. Οι δυο 
πρώτοι μάλιστα χειρονομούν έντονα, προσπαθώντας να  πείσ ουν τους  
αρχιερείς για την ενοχή του Χ ριστού, ως ψευδομάρτυρες.

Η σκηνή ακολουθεί παλαιολόγεια πρότυπα, γνωστά στους ναούς της 
ΒΔ Ελλάδας, συνοψίζοντας τα γεγονότα που έλαβαν χώ ρα στις 
διαδοχικές εξετάσεις του Χριστού από τον Ά ν ν α  και τον Κ αϊάφα.494

Η πρωτοτυπία της έγκειται στο ότι ο αρχιερέας που διαρρηγνύει τα 
ιμάτιά του δεν είναι ο πλησιέστερος στο Χριστό, όπως συμβαίνει σ ' όλα  
τα μνημεία του βορειοδυτικού ελλαδικού χώ ρου, αλλά ο  πρώ τος από 
δεξιά. Ως εκ τούτου, αυτός ταυτίζεται με τον Καϊάφα, σύμφ ω να με τη 
διήγηση του Ιωάννη και του Μ ατθαίου.495 Έ τσι, η απεικόνιση έρχεται σε  
αντίθεση με την Ερμηνεία,496 497 που αναφέρει ότι ο  Ά ν ν α ς  διέρρηξε τα 
ιμάτιά του, στοιχείο που καθιερώθηκε στην εικονογραφία των 
μεταβυζαντινών ναώ ν της Β Δ  Ελλάδας. 97 Την ίδια διάταξη με αυτή της

Όπως στο PoloSko, στο Mali Grad, στον Άγιο Αθανάσιο του Μουζάκη (Τούρτα, 
Λινοτοπίτες ζωγράφοι, σ.103, σημ.653).

νΜ Κατά Ιωάνην, ιη', 13-24 και Κατά Ματθαίον, κστ',65.
Ο Ιωάννης αναφέρει ότι ο Άννας εξέτασε πρώτος το Χριστό, ο δε Ματθαίος ότι ο 
Χριστός εξετάστηκε μόνο από τον Καϊάφα, ο οποίος διέρρηξε τα ιμάτιά του.
m Ερμηνεία, σ. 105.
497

Στη Μονή Φιλανθρωπηνών (Αχειμάστου, Η  Μονή των Φιλανθρωπηνών, 
πιν.50β), στη Μονή Βαρλαάμ (Αχειμάστου, ο.π., πιν.83β), στον Άγιο Δημήτριο 
(Σταυροπούλου, Πρώτες ειδήσεις για τοιχογραφίες του 16ου αιώνα στον Άγιο 
Δημήτριο Βελτσίστας, Ηπειρωτικά Χρονικά 24 (1982), σ. 181, πιν.29) και στη 
Μεταμόρφωση της Βελτσίστας (Stavropoulou, Veltsista, πιν.21α), στον Άγιο 
Νικόλαο Βίτσας (Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.57β), στην Παναγία του άρχοντα 
Αποστολάκη και στην Παναγία των Αγίων Αναργύρων στην Καστοριά (Παϊσίδου, Οι 
τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, πιν.50β και 56β αντίστοιχα). 
Σ' αυτά τα μνημεία ο Άννας απεικονίζεται όρθιος, να διαρρηγνύει τα ιμάτιά του. Στη
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σκηνής του Α γίου Βασιλείου έχουν οι αρχιερείς και στους άλλους ναούς 
της Άρτας που σώζεται η παράσταση: στη Μ ονή Θεοτόκου Κορωνησίας 
και στον Ά γ ιο  Γεώργιο στα Πιστιανά, με τη διαφορά ότι σ' αυτούς και οι 
δυο αρχιερείς είναι καθιστοί, σύμφωνα με τον εικονογραφικό τύπο της 
Κρητικής ζωγραφικής. Σε ορισμένα παλαιολόγεια μνημεία η διάταξη των 
αρχιερέων γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο με αυτή του Α γίου Βασιλείου.498

Στο Π αλαιό Κ αθολικό της Μ ονής Αγίου Στεφάνου στα Μετέωρα 
(α 'μ ισό 17ου αιώνα) οι αρχιερείς απεικονίζονται όρθιοι και ο Καϊάφας, 
στα δεξιά, διαρρηγνύει τα ιμάτιά του.499
Η λιτή λοιπόν σύνθεση του μνημείου μας παρουσιάζει εξάρτηση από την 

εικονογραφική παράδοση της παλαιολόγειας περιόδου, ούσα πιστή στις 
ευαγγελικές περικοπές και παραλείποντας λεπτομέρειες και 
δευτερεύοντα επεισόδια.

Α π όνιψ η  το υ  Π ιλάτου  (εικ.53)

Στο αριστερό μέρος της σύνθεσης εικονίζεται ο Π ιλάτος καθισμένος σε 
κυβικό θρόνο σ' ένα  χτιστό στη βάση του οικοδόμημα, που φέρει 
τέσσερεις κίονες και στέγη.500 Φορά λευκό ένδυμα και τον 
χαρακτηριστικό πίλο. Σκύβει ελαφρά για να  «νίψει τας χείρας του» με το 
νερό  που του χύνει ένας υπηρέτης. Ο πρόσθιος στα δεξιά κίονας του 
οικοδομήματος προβάλλει προοπτικά σε πρώτο επίπεδο και χωρίζει τη 
σκηνή σε δυο μέρη. Α πομονώ νει έτσι το Χ ριστό -  που εικονίζεται στα 
δεξιά με δεμένα χέρια και δορυφορούμενος από δυο στρατιώτες -  από τα 
δρώμενα στο αριστερό μέρος. Ο Χριστός φορά ακάνθινο στεφάνι και 
πράσινο μανδύα, σ ε  αντίθεση με την ευαγγελική μαρτυρία ότι τον 
περιέβαλαν με κόκκινο ρούχο.501 Κάτω δεξιά, σε πρώτο επίπεδο,

Μονή Ντίλιου ο αρχιερέας που ξεσκίζει τα ιμάτιά του ταυτίζεται με τον Καϊάφα, 
σύμφωνα με την αναφορά των ευαγγελιστών. (Λίβα, Η Μονή Ντίλιου, εικ.23)

498 Στο Staro Nagoricino και το Chilandar, όπου η σκηνή αναπτύσσεται σε δυο 
πίνακες (Σωτηρίου, Η Μακεδονική σχολή και η λεγάμενη σχολή Μιλούτιν, ΔΧΑΕ 
περ.Δ', Ε '(1969), σ.1-30, πιν.7α,7β αντίστοιχα), καθώς και στους Αγίους Αποστόλους
στο Pec (Stavropoulou, Veltsista, σ.67, σημ.287).
499

Vitaliotis, Saint Etienne, σ. 183-187, πιν.87,89.
Στο ναό, η σκηνή της Κρίσης των Αρχιερέων είναι ενοποιημένη με αυτή της 
Απόνιψης του Πιλάτου.

Το χτιστό οικοδόμημα του βήματος αναφέρεται στο «Κατά Ματθαίον», κζ'.19 
και στο Acta Pilati, A, IX, σ..245.

501 “Κατά Μάρκον”, ιε'.17.

9 7



παριστανεται -  αρκετα δυσδιάκριτα- ο οχλος των Ιουδαίων, που
- * 502χειρονομούν έντονα.

Η σύνθεση δεν ακολουθεί ούτε τον παλαιολόγειο εικονογραφικό τύπο 
που διαδόθηκε στα μνημεία της Β Δ  Ελλάδας, ούτε τον τύπο που εισήγαγε 
ο Θεοφάνης στη Μονή του Αναπαυσά και της Λ αύρας και επικράτησε 
στους αθωνικούς ναούς.503

Ο κίονας που χωρίζει τη σύνθεση σε δυο μέρη, η στάση του Χριστού  
που φρουρείται από δυο στρατιώτες, η παρουσία του όχλου, είναι 
στοιχεία που μας παραπέμπουν στη χαλκογραφία του J.Sadeler «Ιδέ ο 
άνθρωπος» (τέλη 16ου αιώνα),504 έργο που χρησιμοποίησε ως πρότυπό 
του ο ζωγράφος του Αγίου Βασιλείου.

Η διάταξη του κίονα ως κεντρικού άξονα που  διασπά το χώρο, θυμίζει 
έντονα τη σκηνή της Μ αστίγωσης του Χ ριστού του Pierro de la 
Francesca, στο Ουρμπίνο (150ς αιώνας).505

Στοιχείο παλαιολόγειας καταγωγής στη σύνθεση  είναι η παρουσία του  
υπηρέτη, που χύνει νερό στον Πιλάτο. Υ πηρέτης κι όχι στρατιώτης 
απεικονίζεται στα μνημεία της Β Δ  Ελλάδας.506

Πρόκειται λοιπόν για μια σκηνή που παρουσιάζει στενή εξάρτηση από  
τη δυτική εικονογραφία, παραστάσεις της οποίας ο ζωγράφος του ναού  
αρέσκεται να αντιγράφει συχνά και με πιστότητα.

Ο Ορλάνδος αναφέρει ότι ο Χριστός φορά πράσινο μανδύα και στην παράσταση της 
Μονής Κορωνησίας (Ορλάνδος, Τα βυζαντινά μνημεία της Αιτωλοακαρνανίας, 
ΑΒΜΕ Θ ', σ.42). Σήμερα η σκηνή δε διακρίνεται, αφού είναι καλυμμένη με αιθάλη.

3ΜΒρίσκονται έξω από το πραιτώριο, για να μη μολυνθούν εν όψει του Πάσχα («Κατά 
Ιωάννην»,ιη'.28).

Αναλυτική αναφορά στους ναούς της ΒΔ Ελλάδας, του Αθω και των προτύπων 
τους γίνεται στο ναό του Αγίου Γεωργίου Πιστιανών (σ. 159-160).

504
Ρηγόπουλος, Ο αγιογράφος Πουλάκης, πιν.62.

505 Bertelli, Pierro de la Francesca, πιν.6.

SM Στη Μονή Φιλανθρωπηνών (Αχειμάστου, Η  Μονή των Φιλανθρωκηνών, πιν.53α), 
στη Μονή Ντίλιου (Λίβα, Η Μονή Ντίλιου, εικ.26), στη Μονή Βαρλαάμ (ο.π.,α.65), 
στη Μεταμόρφωση της Βελτσίστας (Stavropoulou, Veltsista, πιν.20), στη Μονή 
Ζάβορδας (Μιχαηλίδης, Νέα στοιχεία ζωγραφικού διακόσμου δυο μνημείων της 
Μακεδονίας, AAA IV (1971), σ.341-355, εικ.9), στον Ά γιο Νικόλαο Βίτσας και στον 
Άγιο Μηνά στο Μονοδένδρι (Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.58β κα πιν.59 
αντίστοιχα).
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Ε λ κ ό μ ενο ς  (εικ.54)

Η παράσταση είναι αρκετά κατεστραμμένη. Σε γυμνό, άδεντρο τοπίο 
εικονίζεται ο Χριστός, που βαδίζει προς τα δεξιά κουρασμένα, 
ση κώ νοντας στον αριστερό ώμο του το σταυρό, που σέρνεται στη γη. 
Σ τρέφει και κοιτά πίσω του το Σίμωνα τον Κυρηναίο, που σπεύδει να  τον  
βοη θή σει υποστηρίζοντας τον πεσμένο σταυρό. Προπορεύονται 
στρατιώ τες που τραβούν το Χ ριστό, έχοντάς τον δεμένο από το λαιμό. 
Στο αριστερό μέρος της σκηνής και σε δεύτερο επίπεδο παριστάνεται η 
έφιππη πομπή του Πιλάτου, που συνοδεύει τον Κύριο στο Γολγοθά. 
Δ ε διακρίνονται πεζοί Ιουδαίοι. Το βάθος της σκηνής καλύπτει η πόλη  
της Ιερουσαλήμ, κλεισμένη στο τετραπύργιο κάστρο της και δεξιά η 
Π αναγία  με τη συνοδεία της.

Η  παράσταση του Χριστού, που σηκώ νει ο ίδιος το σταυρό του 
μαρτυρίου, είναι πρωτότυπη για τα μνημεία του ΒΔ ελλαδικού χώρου και 
του Ά θ ω .507 Α ντλεί το πρότυπό της από τη χαλκογραφία του J. Sadeler 
« Η  ά νοδ ος  εις τον Γολγοθάν» (τέλη 16ου αιώνα).508 Αυτή πρέπει να  
αντιγράφει τη φορητή εικόνα του Ν . Τζαφούρη (β' μισό του 15ου αιώνα), 
που βρίσκεται στο Μ ητροπολιτικό Μ ουσείο της Νέας Υόρκης.509 Ίδια 
παράσταση συναντούμε και σ ' έναν άλλο ναό της Άρτας, τον Ά γ ιο  
Α θα νάσιο  στο Π ολύδροσο (εικ .86).

Στη σύνθεσή μας ο Χ ριστός σύρεται δεμένος από το λαιμό. Το 
στοιχείο  αυτό προέρχεται από την τέχνη της Καππαδοκίας.510 Συναντάται 
στην εικόνα  του Τζαφούρη,511 καθώς και στις τοιχογραφίες της Μ ονής 
Φ ιλανθρω πηνώ ν,512 της Μ ονής Ν τίλιου ,513 της Μ εταμόρφωσης της

Μια θεολογική ερμηνεία του θέματος επιχειρεί ο Χρυσόστομος, ο οποίος 
αναφέρει ότι «ο Χριστός σηκώνει το σταυρό ως τρόπαιο ενάντια στην τυραννία του 
θανάτου. Όπως οι νικητές, κρατά στους ώμους του το σύμβολο της νίκης» (Migne, 
P.G.,Ομιλίες, 85.1).

m  Ρηγόπουλος, Ο αγιογράφος Πουλάκης, πιν.63.
509 Holy Image- Holy Space, πιν.52 και Chatzidakis, Les debuts, σ.187, πιν.ΙΘ'.
Στην εικόνα παριστάνονται μόνο οι στρατιώτες και παραλείπεται η έφιππη κουστωδία 
του Πιλάτου.

^ M ille t ,  Recherches, σ.363,372.

511 Holy Image- Holy Space, πιν.52. και. Chatzidakis, Les debuts, σ.187, πιν.ΙΘ'.

5,7 Αχειμάστου, Η Μονή των Φιλανθρωπηνών, πιν. ΙΟβ.
513 Λίβα, Η Μονή Ντίλιου, σ.72-76, εικ.30.
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Βελτσίστας514 και ορισμένων μνημείων του Αθω.515 
Το Χριστό ακολουθούν έφιπποι στρατιώτες στο Γολγοθά μαζί με τον  

Πιλάτο, για να τοποθετήσουν την επιγραφή στο σταυρό του.516 Η 
παρουσία της έφιππης κουστωδίας του Πιλάτου στην παράσταση του 
Ελκόμενου έγινε ταυτόχρονα στη δυτική και βυζαντινή εικονογραφία τον  
14° αιώνα.517 518 Μετά τον 15° αιώνα το θέμα των εφίππων παριστάνεται σε

f  1 A

ανεξάρτητη σκηνή και κατά τον ίδιο τρόπο διαδίδεται η απεικόνιση  
του τον 16° αιώνα.519 Τον 17° αιώνα η έφιππη κουστωδία, 
ενσωματωμένη στη σκηνή του Ελκόμενου, απεικονίζεται σε να ούς της 
Β Δ  Ελλάδας, αφού αποτελεί στοιχείο της ντόπιας εικονογραφίας. 
Έτσι, παριστάνεται στον Ά γ ιο  Ν ικόλαο Βίτσας (1618-9) και στον Ά γ ιο  
Μ ηνά στο Μ ονοδένδρι (1619-20),520 στην Παναγία της συνοικίας των 
Αγίων Αναργύρων στην Καστοριά (1634),521 522 στον Ά γιο Ν ικόλαο  
Πρασιάς Αγράφων (17ος αιώνας).52

514
Stavropoulou, Veltsista, πιν.22.

ί0 Στις Μονές Κουτλουμουσίου, Διονυσίου και Δοχειαρίου. (Millet, Athos, πιν. 162.2, 
200.1 και 216.1 ανντίστοιχα)

Σχετική αναφορά κάνει ο Ιωάννης (XIX, 19): «έγραψεν δε και τίτλον ο Πιλάτος 
και έθηκεν επί του σταυρού, ην δε γεγραμμένον Ιησούς ο Ναζωραίος ο Βασιλεύς των 
Ιουδαίων” .

517
Για το λόγο αυτό δεν έχει διευκρινιστεί η καταγωγή του θέματος. Ο Γαρίδης 

κάνει λόγο για δυτική επίδραση όσον αφορά στην απεικόνιση των εφίππων στη 
σκηνή του Ελκόμενου, (Garidis, La peinture mur ale,<5.71,121,17 6-7) ενώ o Subotic 
πιστεύει ότι η έφιππη κουστωδία, ενσωματωμένη στην εν λόγω σκηνή, απεικονίστηκε 
για πρώτη φορά στη Decani. (Subotic, L * ecole d* Ohrid, σ.99-100) Για το θέμα, βλ. 
επίσης Grabar, Bulgarie, σ.320 και Stavropoulou, Veltsista, σ.72-74, όπου 
αναφέρονται παραδείγματα δυτικών και βυζαντινών απεικονίσεων.

518 Απεικονίζεται στον Άγιο Νικόλαο Μαγαλειού στην Καστοριά (1505). 
(Πελεκανίδης, Καστόρια, πιν. 168α, 169α) Θεωρείται εικονογραφικό θέμα του 
«εργαστηρίου της Καστοριάς». Ο Γαρίδης πιστεύει ότι η εικονογραφία της 
Καστοριάς και των κεντρικών Βαλκανίων επηρέασε τη ζωγραφική του 16ου αιώνα 
στη Μολδαβία. (Garidis, Contacts, σ.563 κε)
519 Παριστάνεται σε μνημεία της ΒΔ Ελλάδας, όπως στη Μονή Φιλανθρωπηνών, 
(Αχειμάστου, Η Μονή των Φιλανθρωπηνών, σ.83-6, πιν.54) στη Μονή Ντίλιου και 
στη Μονή Βαρλαάμ, (Λίβα, Η  Μονή Ντίλιου,σ.69-72, εικ.29) στον Άγιο Δημήτριο και 
στη Μεταμόρφωση της Βελτσίστας. (Stavropoulou, Veltsista, σ.72-74, πιν.23) Στα 
αθωνικά μνημεία η έφιππη συνοδεία του Πιλάτου παραλείπεται.
520 Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.59 και 60α αντίστοιχα.
Η κουστωδία συνοδεύεται και από πεζούς Ιουδαίους.
521

Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, πιν.57α.

522
Σδρόλια, Μονή Πέτρας, σ.213-6.
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Η  απεικόνιση της Π αναγίας και της συνοδείας της, που θρηνούν εξ 
αποστάσεω ς το Χριστό, είναι μοναδική στους ναούς του νομού της 
Ά ρ τα ς. Η  παρουσία της Θεοτόκου ως επικεφαλή των γυναικών 
εισάγεται στην εικονογραφία από τον Duccio και αποτελεί συνηθισμένο  
στοιχείο των καλλιτεχνών του Trecento.* 524 Από την παλαιολόγεια  
περίοδο συναντάται σε μνημεία των Βαλκανίων.525 * * Τον 16° αιώνα, ο 
όμιλος απεικονίζεται σε μνημεία του Άθω και της Β Δ  Ελλάδας.

Η  σύνθεση του Αγίου Β ασιλείου συνδυάζει λοιπόν στοιχεία της δυτικής 
εικονογραφίας, αλλά και της καλλιτεχνικής παράδοσης της Β Δ  Ελλάδας.

Η  επ ί του  Σ τα υ ρ ού  Π ροσήλω σις (εικ.55)

Σε κεκλιμένο προς τα δεξιά σταυρό, που αποτελεί το διαγώνιο άξονα  
της σύνθεσης, κείτεται ύπτιος ο Χριστός. Τα χέρια του έχουν ήδη 
καρφωθεί στην οριζόντια κεραία του σταυρού, ενώ ένας γονατιστός 
στρατιώτης σηκώ νει το σφυρί και ετοιμάζεται να  καρφώσει το αριστερό 
του πόδι στην κατακόρυφη κεραία. Το δεξί πόδι του Χριστού είναι ακόμα 
σε άνετη, ελεύθερη στάση. Φορά γκριζόλευκο περίζωμα και φέρει 
ακάνθινο στεφάνι. Τα μάτια του είναι ανοιχτά, σε ένδειξη πως είναι 
ζωντανός. Πίσω από το σταυρό με δυσκολία διακρίνονται -  αφού το 
βάθος είναι κατεστραμμένο — τρεις στρατιώτες με ευρύ διασκελισμό. Ο 
ένας έχει τεντω μένα τα χέρια  του μπροστά, σαν να  προσπαθεί να  
τραβήξει το σταυρό. Κ άτω ' και δεξιά της σύνθεσης απεικονίζονται 
τέσσερεις ανδρικές μορφές, γονατισμένες ή καθισμένες στο έδαφος, σε 
κυκλική διάταξη, να  κοιτούν ένα  λευκό ύφασμα στη μέση. Ο ένας φορά

Ο Νικόδημος ταυτίζει τις γυναίκες που ακολουθούν την Παναγία με τη Μάρθα, 
τη Μαρία Μαγδαληνή και τη Σαλώμη (Tischendorf, Arocrypha, σ.303).

524 Millet, Recherches, σ.376, 378.

525 Όπως στον Άγιο Κλήμη Αχρίδας και στο Nagoncino (Millet-Frolow, 
Yougoslavie, III, πιν.8.2 και 90.1 αντίστοιχα), στο Berende και στους Αγίους 
Αποστόλους στο Pec (Αχειμάστου, Η  Μονή των Φιλανθρωπηνών, σ.85, σημ.643).

ί26 Στη Μ.Μεγίστης Λαύρας, στις Μονές Κουτλουμουσίου, Διονυσίου, Δοχειαρίου. 
(Millet, Athos, πιν. 127.1,162.2, 200.1, 216.1 αντίστοιχα)
52' Στη Μονή Φιλανθρωπηνών (Αχειμάστου, Η Μονή των Φιλανθρωπηνών, πιν. 1 Οβ), 
στη Μονή Ντίλιου (Λίβα, Η  Μονή Ντίλιον, εικ.30), στη Μεταμόρφωση της 
Βελτσίστας (Stavropoulou, Veltsista, πιν.22), στη Μονή Ελεούσας στο Νησί 
Ιωαννίνων (ο.π, πιν.68°).
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πίλο στο κεφάλι, ενώ οι άλλοι δυο κάλυμμα ανατολίτικης προέλευσης. 
Πρόκειται για τη σκηνή του «άρραφου» χιτώνα του Χ ριστού.528

Το εικονογραφικό θέμα της Προσήλωσης του Χ ριστού στο σταυρό δε 
συναντάται σε άλλους ναούς της Αρτας, αλλά και της ευρύτερης 
περιοχής. Η παράστασή μας αντλεί το πρότυπό της από τη χαλκογραφία  
του J.Sadeler «Η επί του Σταυρού Προσήλωσις» (τέλη 16ου αιώνα).529 Η 
ίδια σκηνή περιλαμβάνεται στο κάτω μέρος μιας φορητής εικόνας της 
Σταύρωσης του Γ. Μαργκαζίνη, που χρονολογείται το 1647.530 Στα δυο 
αυτά έργα η κλίση του σταυρού είναι προς τα αριστερά,531 ενώ δεν 
περιλαμβάνεται η σκηνή του «άρραφου» χιτώνα. Η κλήρωση του χιτώνα 
του Χριστού απεικονίζεται συνήθως στη σκηνή της Σταύρωσης σε 
μνημεία της ΒΔ Ελλάδας 532 και του Ά θω 53 κατά τον 16° αιώνα. 
Έτσι, η απεικόνιση του επεισοδίου στη σύνθεση της Π ροσήλω σης του 

* Χριστού στο Σταυρό ίσως έγινε εκ παραδρομής.
Πρόκειται λοιπόν για μια σύνθεση με καθαρά δυτική προέλευση, αφού 

αντιγράφει χαλκογραφία του 16ου αιώνα, γεγονός αγαπητό και αρκετά 
συχνό στο ναό του Α γίου Βασιλείου.

Ε πιτάφ ιος Θ ρή νος (εικ.56)

Η διάταξη της σκηνής στα βασικά σημεία της είναι παρόμοια  μ' αυτή 
του ναού της Μ εταμόρφωσης.534 * Διακρίνεται καλύτερα η κοκκινωπή

528
«Κατά Ιωάννην», ιθ ', 23-24.

529
Ρηγόπουλος, Ο αγιογράφος Πουλάκης, σ. 132-3, πιν.64.

530 Chatzidakis, leones, πιν.70.2.

531
Ισως ο ζωγράφος αντέγραψε ανάποδα το ανθίβολο.

Στη Μονή Ντίλιου (Λίβα, Η Μονή Ντίλιου, εικ.33), στη Ρασιώτισσα (Γούναρης, 
Ρασιώτισσα, πιν.32α), στον Αγιο Δημήτριο (Σταυροπούλου, Πρώτες ειδήσεις για 
τοιχογραφίες του 16ου αιώνα στον Αγιο Δημήτριο Βελτσίστας, Ηπειρωτικά Χρονικά 
24 (1982), σ.81) και στη Μεταμόρφωση Βελτσίστας (Stavropoulou, Veitsistajm.26- 
29), στον Άγιο Νικόλαο Βίτσας (Τούρτα, Αινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.61α),στη Μονή 
Βαρλαάμ (Garidis, La peinture murale,πιν.35) και στο Νέο Καθολικό της Μονής 
Μεταμόρφωσης Μετεώρων (Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών, 
εικ.153).

533 Στη Μονή Λαύρας (Millet, Athos, πιν.129.1-2) και στη Μονή Σταυρονικήτα
(Χατζηδάκης, Θεοφάνης, εικ.98).

534
Βλέπε σχετικά στην αντίστοιχη σκηνή του ναού της Μεταμόρφωσης, σ.33-37.
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σαρκοφ άγος, που φέρει φυτικό κόσμημα στις πλάγιες πλευρές της. 
Π άνω σ ' αυτή, σε λευκό σεντόνι, είναι ξαπλω μένος ο νεκρός Χριστός. Η 
Π αναγία, καθισμένη σε θρονί, αγκαλιάζει το Χ ριστό, ενώ η Μαγδαληνή 
ολοφ ύρεται πάνω από το άψυχο σώμα του. Μ υροφόρες πλαισιώνουν την 
Π αναγία και άλλη μια βρίσκεται πίσω από τον Ιωάννη, που ασπάζεται το 
χέρι του Ιησού. Ο Ιωσήφ δεν αγγίζει τα πόδια του Χριστού, παρά μόνο τη 
σαρκοφ άγο και τη σινδόνη με το δεξί του χέρι. Στο βάθος, ο Νικόδημος 
στηρίζεται στη σκάλα και ακουμπά το χέρι του στο μάγουλο, σε ένδειξη 
θλίψης και απόγνωσης. Μ προστά από τη σαρκοφάγο εικονίζεται μια 
υδρία με τα αρώματα για την ταφή του Χριστού.

Η σύνθεση  δεν ακολουθεί συγκεκριμένο εικονογραφικό τύπο. 
Δ ανείζεται στοιχεία τόσο από την παλαιολόγεια παράδοση της Βόρειας 
Ελλάδας, ό σ ο  και από φορητές εικόνες. Η Π αναγία που αγκαλιάζει το 
Χ ριστό, η Μ αγδαληνή που ολοφύρεται στο κέντρο της σύνθεσης, ο 
Ν ικόδημος που στηρίζεται στη σκάλα, ο Ιωάννης που ασπάζεται το χέρι 
του Ιησού, η απεικόνιση της υδρίας μπροστά από τη σαρκοφάγο -  
σ ύμ βολο  του καθαρμού - είναι στοιχεία της παλαιολόγειας 
εικονογραφίας, όπω ς εμπλουτίζεται τον 14° αιώνα.536 537 * *

Η σύνθεσή  μας παρουσιάζει ομοιότητες σε αρκετά σημεία με την 
εικόνα του Ε μμανουήλ Λαμπάρδου (αρχές 17ου αιώνα), που βρίσκεται 
στο Β υζαντινό  Μ ουσείο. Και στα δυο έργα η Παναγία κάθεται σε 
θρονί, ο Ιωσήφ αγγίζει τη σινδόνη, ο Ν ικόδημος ακουμπά το χέρι στο 
μάγουλο και η υδρία βρίσκεται μπροστά από τη σαρκοφάγο.

Επίσης, έχει αναλογίες σε επιμέρους στοιχεία της με μνημεία τουCTQ
Ά θ ω  και της Β Δ  Ελλάδας: στη Μ ονή Μ εταμόρφωσης Βελτσίστας,

Πρόκειται για τον «ερυθρό λίθο», όπου κατά την παράδοση απόθεσαν μετά την 
Αποκαθήλωση το σώμα του Χριστού, το σαβάνωσαν και το μύραναν. Ο λίθος 
φυλαγόταν ως αντικείμενο λατρείας αρχικά στην Έφεσο και αργότερα στην 
Κωνσταντινούπολη (Millet, Recherches, σ.498 κε).

Στοιχεία του τύπου συναντώνται ήδη από τον 12° αιώνα στο Nerezi, στους 
Αγίους Αναργύρους Καστοριάς (Σωτηρίου, Ενταφιασμός -  Θρήνος, ΔΧΑΕ περ.Δ', Ζ' 
(1973-4), σ. 139-147, πιν.49.1,49.4 αντίστοιχα), στην Περίβλεπτο της Αχρίδας (1295)( 
Millet-Frolow, Yougosla\>ie, III, πιν.9.3), στο Καθολικό της Μονής Βατοπεδίου 
(αρχές 14ου αιώνα) (Σωτηρίου, ο.π., πιν.50.3).

537
Οι Π ύλες του Μ υστηρίου, εικ.9.

Στη Μονή Ξενοφώντος (Millet, Athos, πιν. 173.1 και Garidis, Lapein ture murale, 
πιν.165) και στη Μονή Σταυρονικήτα (Χατζηδάκης, Θεοφάνης, πιν. 100), ο Ιωάννης 
ασπάζεται το χέρι του Χριστού.

Stavropoulou, Veltsista, πιν.32
539
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στον Ά γ ιο  Νικόλαο Βίτσας και στον Ά γ ιο  Μ ηνά στο Μ ονοδένδρι,540 
στη Μ ονή Κατουσίου στο Ανθηρό Α γράφω ν541 είναι κοινή η στάση του 
Ιωάννη που ασπάζεται το χέρι του Χ ριστού, ενώ στην Παναγία του 
άρχοντα Αποστολάκη στην Καστοριά εικονίζεται η υδρία.542

Ό σον αφορά στη στάση του Νικόδημου, αυτή είναι κοινή στον Ά γιο  
Αθανάσιο στο Πολύδροσο (εικ.88) και στον Ά γιο Γεώργιο στα Πιστιανά  
(εικ.104). Στο δεύτερο ναό απεικονίζεται και η υδρία.543 * *

Πρόκειται λοιπόν για μια ενδιαφέρουσα σκηνή, που συνδυάζει στοιχεία  
από την εικονογραφία της παλαιολόγειας περιόδου και των φορητών 
εικόνων, πετυχαίνοντας ένα ικανοποιητικό αισθητικό αποτέλεσμα.

Α νάσταση (εικ.57)

Η παράσταση είναι δυσδιάκριτη. Ο αναστημένος Χ ριστός πατά πάνω  
στην πλάκα του μισοανοιγμένου μνήματος. Π ροβάλλεται μέσα σ ε διπλή 
ωοειδή δόξα, στη στάση του contrapposto. Φορά ένα ανάλαφρο  
περίζωμα, φέρει έξεργο φωτοστέφανο και ευλογεί με το δεξί του χέρι, 
ενώ με το αριστερό κρατά το αναστάσιμο λάβαρο. Στο κάτω μέρος της 
σύνθεσης διακρίνονται τέσσερεις στρατιώτες με σιδερόφρακτα κράνη, 
δόρατα και ασπίδες. Στα δεξιά, ο  ένας κείτεται στο έδαφος κοιμώ μενος, 
ενώ ο άλλος στέκεται όρθιος με ευρύ διασκελισμό και την πλάτη  
γυρισμένη στο θεατή. Σηκώνει τη στρογγυλή ασπίδα του ψηλά, για  να  
προστατευθεί από την εκθαμβωτική λάμψη του Χ ριστού. Α ριστερά, ο  
ένας στρατιώτης είναι πεσμένος στο έδαφος, σε αναπαυτική στάση: 
στηρίζεται στο δεξί του χέρι και φέρει το αριστερό στο μέτωπο, γιατί δεν  
μπορεί να  αντικρύσει το Χ ριστό με γυμνούς οφθαλμούς. Γονατιστός ο  
τέταρτος, φορά φωτοστέφανο, τείνει τα χέρια του προς τον αναστημένο

Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.9,62α-β.

541
Σδρόλια, Τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς των Θεσσαλικών Αγράφων,

Θεσσαλία, Β ', σ.408, εικ.9.

542
Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, πιν.51α.

Στον Άγιο Αθανάσιο η κλίμακα παραλείπεται, ενώ στον Άγιο Γεώργιο ο 
Νικόδημος έχει περασμένο το κεφάλι του μέσα σ ' αυτή, όπως στην εικόνα του 
Λαμπάρδου.
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Ιησού και τον κοιτάζει με δέος.544 Η  μορφή ταυτίζεται με το Λογγίνο.545 
Στο βάθος αριστερά και σε μικρότερη κλίμακα, παριστάνεται η Παναγία 
με τις Μ υροφόρες, που έρχονται να  επισκεφτούν το νεκρό Χριστό 
φ έρνοντας μύρα.

Ο  εικονογραφικός τύπος της Ανάστασης εμφανίζεται στη Δύση τον 11° 
αιώ να.546 Μ έσω των βενετοκρατούμενων Ιόνιων νησιών περνά στους 
ορθόδοξους αγιογράφους κυρίως με τη μορφή της χαλκογραφίας. Η  
ευρεία  διάδοσή της οφείλεται επίσης στη δυτικότροπη εικόνα της 
Α νάστασης που βρισκόταν πάνω από την είσοδο του Παναγίου Τάφου 
και που αντιγραφόταν σε ενθύμια προσκυνητών, με αποτέλεσμα να  γίνει 
υπόδειγμα  για πολλούς ζωγράφους.547 Ο Παλιούρας τοποθετεί το χρόνο  
εισαγω γής του θέματος στην ορθόδοξη εικονογραφία τον 15° αιώνα, 
βασ ιζόμ ενος σε μια δυτικότροπη εικόνα του Ανδρέα Ρίτζου.548 
Α ναθεω ρεί έτσι την άποψη των Χατζηδάκη549 και Ξυγγόπουλου550,που 
πίστευαν ότι η δυτικού τύπου Ανάσταση απεικονίστηκε στην Ανατολή  
για  πρώτη φορά σε μια εικόνα του Ηλία Μ όσκου το 1657, η οποία είχε 
ως πρότυπο μια χαλκογραφία του Cornells Cort (1569). Το θέμα δεν 
απουσιάζει και από μικρογραφίες χειρογράφων του 16ου αιώνα, όπως του 
κώδικα του Ν ικολάου Τουρριανού (1564)551 και του Μαρκιανού κώδικα 
του Γεω ργίου Κ λόντζα (1592).552 * * *

Η ενδυμασία και οι στάσεις των στρατιωτών δηλώνουν δυτική επίδραση (Garidis, 
La peinture murale, σ.42,44,99).

545
Συχνά ο Λογγίνος φέρει και ασπίδα. Για τον τρόπο απεικόνισης του Λογγίνου 

στην τέχνη, βλέπε Ξυγγόπουλος, Αι παραστάσεις του εκατόνταρχου Λογγίνου και 
των μετ' αυτού μαρτρησάντων δυο στρατιωτών, ΕΕΒΣ  30 (1960-1), σ.54 κε. Επίσης, 
Κωστάντιος, Καπεσοβίτες ζωγράφοι, σ. 86-88.

546 Παλιούρας, Η δυτικού τύπου Ανάσταση του Χριστού, Δωδώνη Ζ ' (1978), σ.387, 
όπου αναφέρονται και παραδείγματα.
547 ο.π., και Μυλωνά, Μουσείο Ζακύνθου, σ.314-5.
548 Παλιούρας, ο.π., σ.395 και Chatzidakis, Les debuts, σ. 176-7, π ιν .Η '.
549

Χατζηδάκης, Μεταβυζαντινές τοιχογραφίες στη Ζάκυνθο, Ζυγός, τχ.6 (1956), 
σ.16.

550 Ξυγγόπουλος, Σχεδίασμα, σ.245-6.
Παλιούρας, Η δυτικού τύπου Ανάσταση του Χριστού, Δωδώνη Ζ ' (1978), πιν.6.

552
ο.π., πιν.4.

Η Τούρτα σημειώνει ότι η απεικόνιση της Δυτικής τύπου Ανάστασης συναντάται
παλαιότερα σε ψαλτήρια με παρασελίδια διακόσμηση, όπως το Chludov (Τούρτα, 
Λινοτοπίτες ζωγράφοι, σ .118, σημ.838).
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Η σύνθεση του Αγίου Βασιλείου δε βασίζεται σε συγκεκριμένο  
πρότυπο. Απλώς συνδυάζει στοιχεία κυρίως από φορητές εικόνες, τα 
οποία ο ζωγράφος εκφράζει με το δικό του απλουστευτικό τρόπο. Τέτοιες 
φορητές εικόνες είναι αυτή του Ηλία Μ όσκου (1657),553 του Β ίκτορος, 
του ιερέα από το Χάνδακα (1660-1697).554 Επίσης επηρεάζεται από μια 
φορητή εικόνα του τέλους του 17ου αιώνα από το Π αλιό Μ ουσείο  
Ζακύνθου.555

Η δυτικού τύπου Ανάσταση συναντάται σε μνημεία του 16ου αιώνα  
στην Κύπρο,556 ενώ η παρουσία της σε ναούς του 17ου αιώνα της Β όρειας  
και Δυτικής Ελλάδας είναι περιορισμένη. Απεικονίζεται στη Μ ονή  
Μεταμόρφωσης στο Δρυόβουνο (1652),557 στο ναό της Ζω οδόχου Π ηγής 
στο Αρχοντοχώρι Ξηρομέρου (1669 ),558 στη Μ ονή Κ οίμησης στη 
Ρεντίνα Αγράφων (1662),55 στη Μ ονή Σκοπιώτισσας στη Ζάκυνθο  
(1699),560 μνημεία από τα οποία άντλησε στοιχεία ο ζω γράφος του ναού  
μας.

Πρόκειται λοιπόν για μια ασυνήθιστη παράσταση, την οποία προτιμούν  
οι καλλιτέχνες που αναζητούν την πρωτοτυπία και είναι πρόθυμοι να  
δεχτούν τις επιδράσεις της δυτικής τέχνης.

Ψ ηλάφηση του  Θ ω μ ά (εικ .58)

Κεντρικός άξονας της σύνθεσης είναι ο  Χριστός. Στέκεται σ ε σκαλοπάτι 
όρθιος, ακίνητος, σχεδόν άκαμπτος και απλώς γέρνει το κεφάλι του στα  
αριστερά με περιπάθεια. Σηκώνει διαγώνια το χέρι του με σχεδόν

!η Παλιούρας, Η δυτικού τύπου Ανάσταση του Χριστού, Δωδώνη Ζ ' (1978), πιν.1.
5SJ Χατζηδάκης, Έλλ,ηνες ζωγράφοι μετά την Άλωση, σ.194, πιν.53.
5}S Μυλωνά, Μουσείο Ζακύνθου, σ.314-5.
Στην εικόνα η σαρκοφάγος είναι ανοιχτή και μέσα και φύρω απ' αυτή απεικονίζονται 
τρεις άγγελοι.

Στον Άγιο Σωζόμενο (1513) και στον Αρχάγγελο ( ή Παναγιά Θεοτόκος) (1514) 
στη Γαλάτα, στην Κοίμηση Θεοτόκου στο Κούρνταλι (αρχές 16ου αιώνα) 
(Παλιούρας, Η δυτικού τύπου Ανάσταση του Χριστού, Δωδώνη Ζ ' (1978), σ.394).

557
Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, σ.118.

558
Παλιούρας, ο.π., σ.391, πιν.2.

559 Σδρόλια, Μονή Πέτρας, σ.383.
Χατζηδάκης, Μεταβυζαντινές τοιχογραφίες στη Ζάκυνθο, Ζυγός, τχ.6 

(1956),σ. 16.
Ο Χατζηδάκης πιστεύει ότι η τοιχογραφία της Ζακύνθου έχει ως πρότυπο τη φορητή 
εικόνα του Ηλία Μόσκου. Βλέπε και Μυλωνά, Το καθολικό της Μονής της Παναγίας 
της Σκοπιώτισσας στη Ζάκυνθο, ΑΕ 1984, σ.96-110.
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θεατρική κίνηση, ενώ με το αριστερό συγκρατεί το υπόλευκο ρούχο του. 
Φέρει ανάγλυφ ο φωτοστέφανο. Οι ομάδες των Α ποστόλω ν είναι 
δυσδιάκριτες με εξαίρεση τους κορυφαίους: το Θωμά, που πλησιάζει από 
αριστερά, ήρεμος, με ανάλαφρο βήμα και αγγίζει την πληγή και τον 
Π έτρο στα δεξιά, που προτείνει τα χέρια χαμηλά, σε στάση ικεσίας. Η 
σκηνή προβάλλεται σ' ένα  επίπεδο, τριμερές κτήριο με επικλινείς στέγες, 
εκ των οποίω ν η κεντρική στέφεται με τρούλο. Ο Χ ριστός και οι δυο 
όμιλοι αντιστοιχούν στα τρία κλίτη του. Στο βάθος διακρίνονται 
εκατέρω θεν του κεντρικού κτηρίου δυο ψηλότερα οικοδομήματα, τα 
οποία δε συνδέονται οργανικά με την παράσταση.

Η σύνθεσή μας ακολουθεί τον εικονογραφικό τύπο που διαμορφώθηκε 
στην παλαιολόγεια  εποχή561 και συναντάται σε μνημεία του 15ου 
αιώνα.562 Τ ον 16° αιώνα υιοθετείται και από τους κρήτες ζωγράφους του 
Ά θω .563

Η παράστασή μας παρουσιάζει κοινά στοιχεία με την αντίστοιχη στο 
ναό της Μ εταμόρφω σης της Βελτσίστας.564 Συγκεκριμένα: ο Χριστός 
εικονίζεται σε στάση contrapposto, χωρίς να  καμπυλώνει το σώμα του, 
με τη διαφορά ότι στη Μ εταμόρφωση της Βελτσίστας είναι και 
μετωπικός. Οι μαθητές είναι διατακτικοί και συγκροτημένοι και δε 
φέρουν φω τοστέφανους.565 Το παρόμοιο στις δυο σκηνές τριμερές 
αρχιτεκτόνημα, από το οποίο παραλείπονται οι θύρες, υποδηλώνει 
ότι η σκηνή εκτυλίσσεται σε εξωτερικό χώ ρο.566 Διαφορά με την

Σύμφωνα μ ' αυτόν τον τύπο ο Χριστός απεικονίζεται ευθυτενής, κατ' ενώπιον, 
ήρεμος και υψώνει το δεξί χέρι για να φανεί η πληγή από το λογχισμό. Βλ. για το 
θέμα, Millet, Recherches, σ.578. Ηυγγόπουλος, Νέαι προσωπογραφίαι της Μαρίας 
Παλαιολογίνας, ΑΧΑΕ περ.Δ', Δ'(1964-5), σ.62. Stavropoulou, Veltsista, σ.102-3.

562
Για παράδειγμα στην Περίβλεπτο του Μυστρά (Ξυγγόπουλος, ο.π., σ.56), στον 

Άγιο Νικήτα στο Cucer (Millet-Frolow, Yougoslavie, III, πιν.31.1), στο Staro 
Nagoricino ώ  π.,πιν.97.1), στο Mateic (Millet- Velmans, Yougoslavie, IV, πιν.43.8). 
Βλ. επίσης, Stavropoulou, Veltsista, σ. 103, όπου υπάρχουν αναφορές και για φορητές 
εικόνες με το ίδιο θέμα.

563 Για παραδείγματα, βλ. Stavropoulou, ο.π., σ.103, σημ.519.
564 0 

ο.π., πιν.36 .

Χωρίς φωτοστέφανους απεικονίζονται επίσης στη Μονή Μυρτιάς (Garidis, La 
peinture murale, σ.72,πιν.180), στη Μονή Φιλανθρωπηνών (Αχειμάστου, Η  Μονή 
των Φ ΰανθρω πηνώ ν, πιν.78α),στον Ά γιο Νικόλαο Βίτσας (Τούρτα, Λινοτοπίτες 
ζωγράφοι, πιν.66α), σε αντίθεση με τη σκηνή στη Μεταμόρφωση Άρτας και στον 
Άγιο Μηνά στο Μονοδένδρι. Βλ. σχετικά στο ναό της Μεταμόρφωσης, σ.40-41.

^  Το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη διήγηση του ευαγγελιστή Ιωάννη 
(Κατά Ιωάννην, κ \  26). Ανάλογη απεικόνιση συναντούμε και σε αθωνικά μνημεία:
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παράσταση της Βελτσίστας υπάρχει στο ότι στη σκηνή του Αγίου 
Βασιλείου το κεντρικό κλίτος του οικοδομήματος στεγάζεται με τρούλο, 
όπως συμβαίνει σε άλλα μνημεία της ΒΔ Ελλάδας.567

Ο ίδιος εικονογραφικός τύπος χρησιμοποιείται και στην παράσταση του 
Αγίου Νικολάου στα Καλύβια Ελαφότοπου.568

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο ζωγράφος του Α γίου Βασιλείου ακολουθεί 
το κρητικό πρότυπο, που είναι αρκετά διαδεδομένο στα μνημεία της 
ευρύτερης περιοχής.

Μ ε μ ο ν ω μ έ ν ο ι  ά γ ι ο ι

Η άνω ζώνη, η οποία περιλαμβάνει χριστολογικές και θεομητορικές 
παραστάσεις, χωρίζεται από τη μεσαία με διακοσμητική ταινία, που 
αποτελείται από εναλλασσόμενα σκουρόχρω μα και ανοιχτόχρωμα  
τετραγωνίδια. Η μεσαία ζώνη εκτείνεται στο βόρειο και νότιο τοίχο. 
Αρχίζει και τελειώνει στο τέμπλο, έξω από το ιερό. Π εριλαμβάνει 
μετάλλια αγίων μαρτύρων, που συνδέονται μεταξύ τους με 
περιελισσόμενες κλιματίδες και φύλλα κισσού. Οι μορφές είναι αρκετά 
κατεστραμμένες και οι επιγραφές τους αδιάγνωστες. Κ ρατούν στο δεξί 
χέρι σταυρό ή ειλητό και έχουν το αριστερό σε στάση δέησης (εικ.59,60). 
Όλοι φέρουν έξεργους φωτοστέφανους. Το στοιχείο  αυτό είναι 
χαρακτηριστικό γνώ ρισμα της τοπικής σχολής στη Β Δ  Ελλάδα από το 
16° αιώνα569 και εντοπίζεται και σ ε άλλους να ού ς  της Ά ρτας και της

στις Μονές Λαύρας, Μολυβοκκλησιάς και Δοχειαρίου (Millet, Athos, πιν.119.3, 
154.2, 223.2 αντίστοιχα). Βλ. επίσης Stavropoulou, Veltsista, όπου γίνονται και 
αναφορές φορητών εικόνων.
Αντίθετα, στο ναό της Μεταμόρφωσης Αρτας απεικονίζονται οι κλεισμένες θύρες, 
όπου Kat σχετικά παραδείγματα, (σ.40-41)

Στη Μονή Μυρτιάς (Garidis, La peinture murale, σ.72,πιν.180), στη Μονή 
Φιλανθρωπηνών (Αχειμάστου, Η Μονή των Φιλανθρωπηνών, πιν.78α),στη Ζάβορδα, 
στη Μονή Βαρλαάμ και στον Άγιο Νικόλαο Κράψης (αδημοσίευτες, βλ. 
Stavropoulou, Veltsista, σ.103, όπου και σχετική βιβλιογραφία).

568 Stavropoulou, ο.π,, σ. 104.

Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, σ.220.
Κατά τον Ορλάνδο, η διακόσμηση των έξεργων φωτοστεφάνων μιμείται τα 
μεταλλικά πρότυπα των φορητών εικόνων (Ορλάνδος, Τα βυζαντινά μνημεία της 
Αρτας, ΑΒΜΕ Β ', σ. 128).
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ευρύτερης περιοχής.570
Στην κάτω  ζώνη, στο νότιο τοίχο μέσα στο ιερό, εικονίζονται τρεις 

ιεράρχες, εκ των οποίων ο μεσαίος πρέπει να  ταυτιστεί με το Διονύσιο  
τον Α ρεοπαγίτη .571 * 573 (εικ.61) Π ρος τα δυτικά, παρεμβάλλεται θύρα που 
οδηγεί στο  νότιο παρεκκλήσι του Α γίου Γρηγορίου. Στη συνέχεια  
ξεχω ρίζει το κεφάλι αταύτιστου αγίου και ακολουθούν οι άγιοι 
Θ εόδω ρος ο  Τήρων και Μ ηνάς. Φ έρουν έξεργο κομβίο στο στήθος και 
κρατούν σταυρό στο δεξί χέρι. Και οι δυο εικονίζονται στον τύπο του 
μάρτυρα. (εικ .62) Οι άγιοι της νότιας πλευράς συμπληρώνονται με 
τους Δ α μ ια νό  και Κοσμά, Αντώνιο και δυο αταύτιστους. Ο άγιος 
Α ντώ νιος φορά μοναχικά ρούχα. Κ ρατά στο αριστερό χέρι την 
ποιμαντική ράβδο και στο δεξί ανοιχτό ειλητό.

Στη δυτική πλευρά του ναού απεικονίζεται ένας άγιος κατεστραμμένος. 
Εκατέρω θεν της θύρας της εισόδου οι δυο αρχάγγελοι. Και στους δυο 
σώ ζεται η συντομογραφία Α ΡΧ  , αλλά όχι και το όνομά τους. Ο 
αριστερός παριστάνεται σε προφίλ. Γέρνει το κεφάλι του με περιπάθεια 
στα δεξιά και ακουμπά στη ρομφαία που κρατά στο αριστερό του χέρι. 
Φ ορά στρατιωτική στολή, που αφήνει γυμνό το χέρι από το βραχίονα και 
κάτω και μάλλον ταυτίζεται με το Γαβριήλ, (εικ .63) Δεξιά, εικονίζεται ο 
άλλος αρχάγγελος, μετωπικός, με αυστηρή και σοβαρή έκφραση, (εικ.64) 
Λ όγω  της στάσης τους, μάλλον ταυτίζεται με το Μιχαήλ, αν κρίνουμε και 
από τους να ού ς  της Βόρειας Ελλάδας, που έχουν την ίδια απεικόνιση.574 *

570 Όπως στην Παρηγορήτισσα, στη Μονή Κορωνησίας, στη Μονή Κάτω Παναγιάς 
{Ορλάνδος, ο.π., σ.34-36), αλλά και στον Ά γιο Ζαχαρία στο Γράμμο και τη 
Μεταμόρφωση στο Δρυόβουνο (Τούρτα, ο.π., πιν.120β και σ.220).

571 Σύμφωνα με την Ερμηνεία, σ.154.

5'2 Ερμηνεία, σ.157. Ο άγιος Μηνάς παριστάνεται στον ίδιο τύπο και στη 
Μεταμόρφωση της Βελτσίστας (Stavropoulou, Veltsista, πιν.48α ). Ο άγιος Θεόδωρος 
ο Τήρων μπορεί να απεικονίζεται και στον τύπο του στρατιωτικού αγίου, όπως στη 
Μονή Φιλανθρωπηνών (Αχειμάστου, Η  Μ ονή των Φιλανθρωπηνών, σ.106, πιν.67α ), 
στη Μονή Ντίλιου (Λίβα, Η  Μονή Ν τίλιου,σΛ 16,εικ.46), στη Ρασιώτισσα (Γούναρης,
Ρασιώτισσα, σ. 149, πιν.41α ).
573

Ό μοια απόδοση συναντούμε στη Μονή Ντίλιου (Λίβα, ο.π., εικ.74) και στη 
Μεταμόρφωση της Άρτας, σ.49.

574 Στον Ά γιο Νικόλαο Μαγαλειού της Καστοριάς, (Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, 
πιν.120α ) καθώς επίσης στην Παναγία του Χαβιαρά (1598) και στον Άγιο Νικόλαο 
(Σπυρίδων) της βλάχικης συνοικίας στη Βέροια (1617). (Παπαζώτος, Η  Βέροια και οι 
ναοί της, πιν.95α και 102β αντίστοιχα)
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Η συχνή παράσταση των δυο αρχαγγέλω ν στην είσοδο του ναού
σχετίζεται με το φυλακτικό και αποτροπαϊκό τους ρόλο.575
Δίπλα στον αρχάγγελο Μ ιχαήλ εικονίζεται η αγία Μ αρίνα αρκετά
κατεστραμμένη.

Στο βόρειο τοίχο, από δυτικά προς ανατολικά, απεικονίζονται οι αγίες 
Βαρβάρα, Αικατερίνη και Παρασκευή. Ό λες κρατούν σταυρό στο δεξί 
χέρι και έχουν καλυμμένο με το ρούχο τους το αριστερό. Δίπλα, 
παριστάνονται ο Άγιος Παντελεήμων, ένας αταύτιστος και ο Ά γιος  
Μ ερκούριος, ο οποίος φορά στρατιωτική ενδυμασία και ένα ιδιότυπο 
κράνος. Στρέφει αριστερά, σκύβοντας ελαφρά και κρατά ζυγίζοντας στα  
χέρια του ένα βέλος. Άείπει η ασπίδα, αλλά εικονίζεται η φαρέτρα. 
(εικ.65)

Στη συνέχεια απεικονίζονται οι άγιοι Θ εόδωρος ο Στρατηλάτης και 
Δημήτριος. Και οι δυο φέρουν στο στήθος πήλινα έξεργα κομβία, που  
μιμούνται μεταλλικά εγκόλπια. Το κομβίο κοσμείται στη μέση με ρόδακα  
και στην περιφέρεια φέρει την επιγραφή « Η Α ΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Ι[ΗΣΟΥ]Σ  
ΘΕΟΣ ΤΩ Ν ΟΛΩΝ ».(εικ.66) Α κολουθούν ένας αταύτιστος άγιος που  
ευλογεί και κρατά ευαγγέλιο με στάχω ση, οι άγιοι Κ ω νσταντίνος και 
Ελένη και άλλοι δυο αταύτιστοι. Ό λ ω ν  σώζεται μόνο το άνω μέρος. 
(εικ.67) Οι ισαπόστολοι Κ ω νσταντίνος και Ελένη εικονίζονται στον  
καθιερωμένο από τη βυζαντινή παράδοση τύπο, σε επίσημη στάση, 
κρατώντας στη μέση σταυρό που προεξέχει. Φ ορούν αυτοκρατορικά  
ενδύματα και βαρύτιμα στέμματα. Η  κόμη της αγίας είναι κοντή και δε 
φορά καλύπτρα.576
Μ έσα στο ιερό απεικονίζεται ο  Σ ίλβεστρος, πάπας Ρώμης. Είναι 
μετωπικός, ευλογεί και κρατά κλειστό ευαγγέλιο με το καλυμμένο κάτω  
από το πολυσταύριο φ ελόνιο χέρι του. Η  απεικόνισή του είναι γνωστή  
από την παλαιολόγεια εποχή577 και συναντάται και σ ε μεταβυζαντινά  
μνημεία, όπως στον Ά γ ιο  Ν ικόλαο Β ίτσας.578

Στην ίδια θέση απεικονίζονται στη Μονή Αναπαυσά (Chatzidakis, Theophane, 
εικ.4), στη Μονή Δοχειαρίου ( Millet, Athos, πιν.239.3) και σε ναούς της Καστοριάς, 
όπως στον Ταξιάρχη Μητροπόλεως, στο Παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη στη 
Μαυριώτισσα, στον Άγιο Νικόλαο του άρχοντα Θωμανού (Πελεκανίδης, Καστόρια, 
πιν.ΜΟα, 215“-β, 246β αντίστοιχα).

Σχετικά με την απεικόνιση της αγίας με μοναχική καλύπτρα, βλέπε στην 
παράσταση της Μεταμόρφωσης, σ.49-50.
577

Για παράδειγμα, απεικονίζεται στο ναό του Χριστού Βέροιας (Πελεκανίδης, 
Καλλιέργης, πιν.71).

578
Τούρτα, Λινοτοτάτες ζωγράφοι^ σ.62, πιν.35α.
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III. Ο ναός της Παρηγορήτισσας

Α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή

Ο μεγαλειώδης ναός της Π αρηγορήτισσας χτίστηκε από τον Νικηφόρο  
Κ ομνηνοδούκα και τη γυναίκα του Ά ννα Παλαιολογίνα Καντακουζηνή. 
Α νήκει στον οκταγωνικό -  σταυροειδή εγγεγραμμένο τύπο. Εξωτερικά 
έχει ογκώδες κυβικό σχήμα και στην ανατολική πλευρά του 
προσκολλώ νται πέντε τρίπλευρες ψηλές κόγχες. Φέρει πλούσιο  
κεραμοπλαστικό διάκοσμο. Εσωτερικά, ο κυρίως ναός είναι τετράγωνος, 
χωρίς στηρίγματα. Ο τρούλος στηρίζεται σε οκτώ παραστάδες, πάνω στις 
οποίες πατάνε κίονες σε τρεις επάλληλες σειρές, αφήνοντας τον 
εσω τερικό χώρο αδιάσπαστο. Στη βόρεια και νότια πλευρά του κυρίως 
ναού  προστέθηκαν δυο παρεκκλήσια, των Ταξιαρχών και του 
Π ροδρόμου, τα οποία επικοινω νούν με το νάρθηκα της δυτικής πλευράς, 
δημιουργώντας περίστωο. Στη βάση του τρούλου, στα μεγάλα τόξα των 
καμαρών, υπήρχε γλυπτή διακόσμηση, τα θέματα και η τεχνική της 
οποίας υποδηλώ νουν δυτική επίδραση. Εσωτερικά, στα άνω μέρη έφερε 
ορθομαρμάρω ση, η οποία όμω ς δε σώζεται. Στον τρούλο υπάρχει το 
επιβλητικό ψηφιδωτό του Π αντοκράτορα και ολόσωμων Προφητών, ενώ  
στα σφαιρικά τρίγωνα απεικονίζονται οι ευαγγελιστές. Ο ναός  
χρονολογείται στα τέλη του 13ου αιώ να.579

Για το ναό, βλέπε Α. Ορλάνδος, Η  Παρηγορήτισσα της Άρτας, Αθήναι 1963. 
Επίσης, ΑΔ (1919), σ.61-82, ΑΔ 21(1966), σ.295, ΑΔ 23(1968), σ.299, ΑΔ 24(1969), 
σ.256, ΑΔ 29 (1973-4), σ.605, ΑΔ 32(1977), σ.161,164, ΑΔ 34(1979), σ.253, ΑΔ 
43(1988), σ.313 κε. Γ. Λαμπάκης, Περιηγήσεις ημών ανά την Ελλάδα, ΔΧΑΕ (1903), 
σ.71 κε. Σ. Λάμπρος, Ειδήσεις -  Ν έος Ε)Ληνομνήμων, τχ. 13 (1916), σ.483. Το Έργον 
(1954), σ.62, (1959),σ.180, (1960),σ.245, (1962),σ. 181, (1963),σ.194,
(1964),σ.162, (1966),σ.170. Π ΑΕ (1959),σ. 241,254, (1961),σ.230, (1962),σ.180-1, 
(1963),σ.219, (1964),σ. 183, (1965),σ.226-7, (1966),σ.195. Σεραφείμ Ξενόπουλος, 
Δοκίμιον , Ηπειρωτική Εστία 6 (1957),σ.212 και 7 (1958),σ.743,745.
G.Daux, Chronique des fouilles et decouvertes archeologiques en Grece enl963, 

Epire, Arta, BCH  88 (1964), σ.771. Ιδιου, Chronique des fouilles et decouvertes 
archeologiques en Grece enl964, Epire, Arta, BCH  89 (1965), σ.768. Ιδιου, 
Chronique des fouilles et decouvertes archeologiques en Grece enl965, Epire, Arta, 
B C H  90(1966), σ.843
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Ζ ω γ ρ α φ ι κ ό ς  δ ι ά κ ο σ μ ο ς

Τοιχογραφίες σώζονται στην κόγχη του ιερού, όπου παριστάνονται η 
Πλατυτέρα, όρθια στον τύπο της Βλαχερνήτισσας και οι σεβίζοντες  
άγγελοι. Επίσης, εικονίζονται Προφήτες και οι συλλειτουργούντες  
Ιεράρχες. Οι τοιχογραφίες αυτές φιλοτεχνήθηκαν από το μοναχό Α νανία  
το 1558.580 Οι τοίχοι και οι παραστάδες του κυρίως ναού  καλύπτονται 
από τοιχογραφίες που ανήκουν σε δυο επάλληλα στρώματα. Το ίδιο 
συμβαίνει και στο τέμπλο, όπου κατά τόπους εμφανίζεται και τρίτο 
στρώμα. Το πρώτο στρώμα του κυρίως ναού θα πρέπει να  είναι σύγχρονο  
με αυτό του ιερού. Το δεύτερο περιλαμβάνει μια ζω φ όρο με κυκλικά  
μετάλλια αγίων σε προτομή, ολόσω μους αγίους και δυο συνθέσεις: της 
Ανάστασης, που απεικονίζεται στο τυφλό αψίδωμα πάνω από τη βόρεια  

• θύρα του κυρίως ναού και της Κοίμησης της Θ εοτόκου, που βρίσκεται 
στο ημικύκλιο πάνω από τη βασιλική πύλη. Τη σκηνή της Κ οίμησης 
περιβάλλει μαρμάρινο τόξο με ανάγλυφη διακόσμηση και επιγραφή, 
όπου αναφέρονται οι κτήτορες του ναού.

Αναλυτικότερα, στην κάτω ζώνη εικονίζονται κατά παράταξη, χωρίς 
διαχωριστικά ερυθρά πλαίσια, μεμονω μένοι άγιοι, όλοι όρθιοι και κατ' 
ενώπιον. Στο νότιο τοίχο, αρχίζοντας από τη νοτιοανατολική πλευρά, 
εικονίζονται οι άγιοι Δημήτριος, Γεώργιος, Π αντελεήμω ν, Σπυρίδων, 
Θεόδωρος, Νέστωρ, Μ ηνάς και Λουκάς, (εικ .69). Στη νοτιοδυτική  
παραστάδα ο άγιος Π έτρος και οι αγίες Αικατερίνη και Π αρασκευή. 
Εκατέρωθεν της εισόδου της δυτικής πλευράς, οι αρχάγγελοι Μ ιχαήλ και 
Γαβριήλ και στη βορειοδυτική παραστάδα οι αγίες Β αρβάρα  και 
Κυριακή και ο  άγιος Π αύλος. Στο βόρειο τοίχο παριστάνονται ο ι άγιοι 
Ιωάννης ο Θεολόγος, Ευθύμιος, Σάββας «ο ηγιασμένος», Α ντώ νιος, 
Κωνσταντίνος και Ελένη, ενώ στη βορειοανατολική παραστάδα ο άγιος 
Βησσαρίων, ο Προφήτης Η λίας και μάλλον ο άγιος Α βέρκιος.

Στην άνω ζώνη εικονίζεται ρυθμική σειρά κυκλικώ ν μεταλλίω ν, που  
συνδέονται μεταξύ τους με ελικοειδείς φυτικούς πλοχμούς. Ο ι άγιοι 
προβάλλονται σε προτομή και σ ε ποικίλες στάσεις.

Στη συνέχεια, θα αναλύσουμε τις δυο συνθέσεις του ναού .

580 Σύμφωνα με τη σωζόμενη επιγραφή (Ορλάνδος, Παρηγορήτισσα, σ.131 -2). Οι 
τοιχογραφίες του ναού φέρουν σχεδόν όλες ευδιάκριτες επιγραφές.
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Α νάσταση  (εικ.70)

Επιγραφή: Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ο Χ ριστός, περιβαλλόμενος από νεφέλες σε σχήμα ανεστραμμένου 
τριγώνου, πατά πάνω σε ορθογώνια κλειστή σαρκοφάγο. Φορά γαλάζιο 
χιτώνα και κόκκινο ιμάτιο. Μ ε το δεξί χέρι ευλογεί, ενώ με το αριστερό 
κρατά το λάβαρο της νίκης. Κάτω εικονίζονται οι φρουροί στρατιώτες. 
Φ ορούν κοντούς σιδερόφρακτους χιτώνες, κράνη και κρατούν δόρατα

CQ 1
και στρογγυλές ασπίδες. Ά λλοι κοιμούνται κι άλλοι είναι καθιστοί ή 
όρθιοι, έντρομ οι από το συμβάν. Αριστερά, στέκεται ο Λογγίνος με 
στρατιωτική ενδυμασία, ο οποίος έχει σταυρωμένα τα χέρια στο στήθος. 
Στο βάθος, δεξιά διακρίνεται τείχος με πύργους, ενώ αριστερά δέντρα και 
η πόλη Ιερουσαλήμ. Η  σύνθεση στο κάτω μέρος της φέρει

Γ Ο Λ

αφιερωματική επιγραφή : «Δέησις του δούλου του Θ [εο]ύ Μ ισερού».
Η σκηνή ακολουθεί το δυτικό εικονογραφικό τύπο, ο οποίος εισήχθη 

στην ορθόδοξη ζωγραφική τον 15° αιώνα.583 Α ντλεί το πρότυπό της από
< • 0 4

φορητές εικόνες: του Ηλία Μ όσκου (1657), του Βίκτορος (1660- 
1697), στην οποία μάλιστα η σαρκοφάγος είναι κλειστή, όπως και στη 
σύνθεση της Π αρηγορήτισσας, καθώς και από μια φορητή εικόνα του 
τέλους του 17ου αιώνα από το Παλαιό Μ ουσείο Ζακύνθου.586 Κοινά 
στοιχεία παρουσιάζει επίσης με την παράσταση του ναού της Ζωοδόχου

co η
Πηγής στο Α ρχοντοχώ ρι Ξηρομέρου (1669) : και στα δυο μνημεία
είναι χαρακτηριστική η έλευση του Χριστού σε νεφ έλες.

Η  σκηνή της δυτικού τύπου Α νάστασης παριστάνεται και στον Άγιο 
Β ασίλειο με αρκετές διαφορές σε σχέση με τη σύνθεση της 
Π αρηγορήτισσας: στον Ά γιο Βασίλειο η σαρκοφάγος είναι μισάνοιχτη,

Η ενδυμασία και οι στάσεις των στρατιωτών έχουν δυτικές επιδράσεις, όπως και 
στην παράσταση του Αγίου Βασιλείου, σ. 104-6. (εικ.57) (Garidis, La peinture 
murale, σ.42,44,99).

182 Ορλάνδος, Παρηγορήτισσα, σ.144 κε.
583

Παλιούρας, Η δυτικού τύπου Ανάσταση του Χριστού, Δωδώνη Ζ'(1978), σ.385 
κε.
Αναλυτικά για την εισαγωγή του εικονογραφικού τύπου στην ορθόδοξη τέχνη, βλέπε 
στην παράσταση του Αγίου Βασιλείου.(σ. 104-6)
584 Παλιούρας, ο.π., πιν. 1.
585

Χατζηδάκης, Έ λληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση, σ. 194, πιν.53.
f ο/

Μυλωνά, Μ ουσείο Ζακύνθου, σ.314-5.
Στην εικόνα η σαρκοφάγος είναι ανοιχτή και μέσα και γύρω απ' αυτή απεικονίζονται 
τρεις άγγελοι.
5 Παλιούρας, Η δυτικού τύπου Ανάσταση του Χριστού, Δω δώ νη Ζ'(1978), πιν.3.
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παραλείπονται οι νεφέλες γύρω από το Χ ριστό, ο Λ ογγίνος φοράCQO
φωτοστέφανο και απεικονίζονται η Παναγία με τις μυροφόρες.

Έ να άλλο αξιοπρόσεκτο στοιχείο είναι ότι στην παράστασή μας οι 
στρατιώτες που παριστάνονται σε ημικεκλιμένη ή καθιστή στάση έχουν  
τα πόδια σταυρωμένα κατά τρόπο ανάλογο με τους στρατιώτες που  
απεικονίζονται στον Κώδικα του Ν ικολάου Τουρριανού (15 64)589.

Ο ζωγράφος μας λοιπόν προσπαθεί να δημιουργήσει μια πρωτότυπη 
σύνθεση, αντλώ ντας στοιχεία από γνωστά έργα του 16ου και 17ου αιώνα  
και προσαρμόζοντάς τα στη δική του καλλιτεχνική διάθεση.

Κ οίμηση (εικ.71)

Η σύνθεση είναι αφιέρωμα πιστού, σύμφω να με την επιγραφή που φέρει 
στο κάτω μέρος της: « Δέησις του δούλου του Θ [εο]ύ  Ιωάννου Μ άγκου».

Α κολουθεί τον εμπλουτισμένο με συμπληρωματικά επεισόδια  
εικονογραφικό τύπο που συναντήσαμε στη σκηνή του Αγίου  
Βασιλείου.590 Ως προς τη δομή του κεντρικού μέρους της, παρουσιάζει 
ομοιότητες με τη λιτή σύνθεση της Μ εταμόρφω σης στην Άρτα.591 Κι 
εδώ, ο Χ ριστός εικονίζεται με το κεφάλι στραμμένο στα αριστερά, με τη 
διαφορά ότι δορυφορείται από τέσσερεις αγγέλους κι όχι δυο, όπως στον  
ανωτέρω ναό. Στα άκρα των ομίλων απεικονίζονται οι υμνω δοί Κ οσμάς  
ο # Μ αϊουμά και Ιωάννης ο Δ αμασκηνός.592 Η παράσταση της 
Παρηγορήτισσας είναι εμπλουτισμένη με συμπληρωματικά επεισόδια: 
του βέβηλου Ιεφωνία, της Μ ετάστασης της Θ εοτόκου με την Παράδοση  
της Ζώνης στο Θωμά, της Α ναγγελίας του Θ ανάτου στην Παναγία από  
τον άγγελο, της Εύρεσης της Τίμιας Ζώνης.

m  Βλέπε στην αντίστοιχη σύνθεση του Αγίου Βασιλείου (σ. 104-106, εικ.57), όπου 
αναφέρονται και άλλα μνημεία του 17ου αιώνα στα οποία απεικονίζεται η Δυτικού 
τύπου Ανάσταση.
m  Παλιούρας, Η δυτικού τύπου Ανάσταση του Χριστού, Δωδώνη Ζ '(1978), πιν.6.

Για τον εικονογραφικό τύπο, βλέπε στο ναό του Αγίου Βασιλείου, σ.87-88, εικ.47.
591

Βλέπε σχετικά στο ναό της Μεταμόρφωσης, σ.26-27.

592
Οι δυο άγιοι απεικονίζονται στη συγκεκριμένη σκηνή, γιατί συνέθεσαν ύμνους 

προς τιμή της Κοίμησης της Παναγίας (Grabar, Bulgarie, σ.79).Παριστάνονται στη 
Μονή Λαύρας (Millet, Athos, πιν. 132.1), στον Αγιο Δημήτριο στα Παλατίτσια 
(1570), όπου απεικονίζεται και η σκηνή της Αναγγελίας του Θανάτου της Παναγίας 
(Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.108β), αλλά και σε μνημεία της Αρτας τον 17° 
αιώνα: στον Άγιο Γεώργιο και στην Αγία Παρασκευή στα Πιστιανά (εικ.97, εικ.108).
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Σ το στιγμιότυπο της Μ ετάστασης, η Παναγία κάθεται σε νεφέλη, την 
οπ οία  υποβαστάζουν δυο ιπτάμενοι άγγελοι. Σε μικρότερη κλίμακα 
εικονίζεται ο απόστολος Θωμάς, κι αυτός σε νεφέλη, που απλώνει τα 
χέρια  του, για να  λάβει τη ζώνη που κρατά η Παναγία. Η σκηνή της 
Μ ετάστασης της Παναγίας με την παράδοση της Ζώνης εικονίζεται σε 
σέρβικά  μνημεία του 13ου -14ου αιώνα, αλλά και του ελλαδικού χώρου.* 594 
Στη μεταβυζαντινή περίοδο συναντάται σε φορητές εικόνες,595 σε ναούς 
του Ά θω 596 και της Β Δ  Ελλάδας: στη Μ ονή Βαρλαάμ (1548),597 * στον 
Ά γιο  Α θανάσιο Κλειδωνιάς (1617) και στον Άγιο Νικόλαο Βίτσας (1618- 
9 ), στη Μ ονή Θ εοτόκου στο Μ εγαλόβρυσο Αγιάς (1639) και στη 
Μ ονή  Μ εταμόρφωσης στο Δ ρυόβουνο (1652),599 στον Ά γιο Γεώργιο στα 
Π ιστιανά. (εικ .97)

Σύμφωνα με τα Απόκρυφα κείμενα, επειδή ο Θωμάς δεν πρόλαβε να φτάσει 
εγκαίρως στην κηδεία της Παναγίας από τις Ινδίες όπου βρισκόταν, έσπευσε στον 
τάφο της Παναγίας τρεις μέρες μετά τον ενταφιασμό της, οπότε και την είδε 
«μεθισταμένην» στους ουρανούς. Προς ικανοποίησή του παρέλαβε από τη Θεοτόκο 
την Αγία Ζώνη, με την οποία οι Απόστολοι την είχαν ζώσει κατά την εκφορά
^.(T ischendorf, A pocalypses A pocryphae, σ.119-121).
594

Το επεισόδιο πρωτοεμφανίστηκε στον Αγιο Νικόλαο του Κυρίτζη στην Καστοριά 
(14ος αιώνας) (Πελεκανίδης, Καστόρια , πιν.159α ). Βλέπε στο ναό του Αγίου 
Βασιλείου, σ.87-88, (εικ.47), όπου αναφέρονται παραδείγματα από σέρβικά μνημεία.

595
Στην εικόνα του Μουσείου του Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας (β' μισό του 

15ου αιώνα) (Ν.Χατζηδάκη, Από το Χάνδακα στη Βενετία, πιν.14), στην εικόνα του Α.
Ρίτζου στο Τορίνο (Χατζηδάκης, Ε ικόνες της Πάτμου, πιν.200), σε μια κρητική
εικόνα στη Βενετία (α' μισό 16ου αιώνα) (Chatzidakis, leones, πιν.14), στην εικόνα
από το Μητροπολιτικό Παρεκκλήσι του Ευαγγελισμού στην Κω (β' μισό 16ου 
αιώνα)(Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη, πιν. 144), στην εικόνα του Ηλία Μόσκου 
στο Βυζαντινό Μουσείο (1679)(Καλοκύρης, Η  Θεοτόκος εις την εικονογραφίαν 
Α νατολής και Δέσεως, Θεσσαλονίκη 1972, πιν. 185).

596

597

598

Στις Μονές Λαύρας και Δοχειαρίου (Millet, Athos, πιν. 132.1 και 216 αντίστοιχα). 

Garidis, L apein ture  m u ra le ,o .\9 1 , πιν.38.

Τούρτα, Αινοτοπίτες ζωγράφοι, σ .85 και πιν.48α αντίστοιχα.

S99 ο.π., σ.85 και πιν.125β αντίστοιχα.
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Τα επεισόδια της Αναγγελίας του Θανάτου στην Παναγία και της 
Εύρεσης της Τίμιας Ζώνης απεικονίζονται σπανιότερα στη 
μεταβυζαντινή εποχή. Είναι προσφιλή σε έργα της παλαιολόγειας  
περιόδου και ιδιαίτερα του πρώιμου 14ου αιώνα.600 Α ργότερα, 
παριστάνονται σε κρητικές εικόνες με δυτικές επιδράσεις.601

Στη σκηνή της Αναγγελίας, η Παναγία, γονατισμένη στην κορυφή ενός  
σχηματικά αποδοσμένου βουνού, κοιτάζει με καρτερικότητα και απορία  
τον ιπτάμενο άγγελο που αναγγέλλει το θάνατό της. Το επεισόδιο  
συναντάται σε σέρβικά μνημεία του 13ου και 14ου αιώνα.602

Στη σκηνή της Εύρεσης της Τίμιας Ζώνης απεικονίζεται κενή η 
κιβωτιόσχημη λάρνακα και στο κέντρο της ο Θωμάς σκυμμένος, ν α  έχει  
το δεξί του χέρι μέσα σ ' αυτή. Τ ον περιβάλλει ο όμ ιλος τω ν  
Α ποστόλω ν.603 Το επεισόδιο απεικονίζεται από τον 10ο αιώ να σ ε  
σέρβικά μνημεία.604

Οι δυο αυτές σκηνές απεικονίζονται τον 17° αιώνα στον Ά γιο Β ασίλειο  
Άρτας (εικ.47), στη Μ ονή Α γίου Ν ικολάου στο Σκαμνέλι Ζαγορίου (τέλη  
17ου )605 και σε μνημεία των Αγράφων: στη Μ ονή Κ οίμησης Θ εοτόκου  
Ρεντίνας (1662), στη Μ ονή Ξενιάς Α λμυρού (1662), στον Άγιο Δημήτριο  
στο Παυλόπουλο (1666), στον Ά γιο Χ ρυσόστομο Παπαδιάς Ν ομ ού  
Ευρυτανίας.606 Στα ανωτέρω μνημεία παριστάνονται και οι υμνω δοί.

Βλέπε σχετικά, Sv. Radojcic, Die Reden des Johannes Damaskenos und die 
Koimesis-Fresken in den Kirchen des Konigs Milutin, J0B  22(1973), σ.301 κε.
Για παραδείγματα της παλαιολόγειας περιόδου, βλέπε Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, 
σ.86, σημ.469. Το επεισόδιο της Αναγγελίας του Θανάτου στην Παναγία 
απεικονίζεται και στον Άγιο Δημήτριο στα Παλατίτσια. (ο.π., σ.85-6)
601 Σδρόλια, Μονή Πέτρας, σ. 191, όπου και σχετικά παραδείγματα. 
m  Βλέπε σχετικά παραδείγματα, Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, σ.85-6.
603 Στην Ερμηνεία (σ. 145) αναφέρεται ότι ο Θωμάς κρατά συγχρόνως και τη ζώνη της 
Παναγίας.

Στη Gracanica (Καλοκύρης, Η  Θεοτόκος εις την εικονογραφίαν της Ανατολής, 
σ.137), στην εκκλησία του Κράλη στη Studenica (Millet, Yougoslavie, ΙΙΙ,πιν.63), 
στο Ljuboten (1337)(ο.π.,ΐν, πιν.5.12).

605 Καμαρούλιας, Μοναστήρια Ηπείρου, Β ', εικ.363.

606 Σδρόλια, Μονή Πέτρας, εικ.290, εικ.291, σ.188-192.
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Α πό τα στοιχεία αυτά διαπιστώνουμε λοιπόν ότι πρόκειται για μια 
παράσταση πλούσια, με πρωτότυπα και σπάνια συμπληρωματικά 
επεισόδια που έχουν τις ρίζες τους στην παλαιολόγεια εποχή. 
Π αράλληλα, ο ζωγράφος δέχεται επιδράσεις και από μνημεία της Β Δ  
Ε λλάδας και της Θ εσσαλίας, καθώς και από φορητές εικόνες, που 
υιοθετούν ανάλογα εικονογραφικά στοιχεία.
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V. Η Μονή Θεοτόκου Κορωνησίας

Α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή

Από την παλιά μονή, που τιμάται στο Γενέσιο της Θ εοτόκου, σώζεται 
μόνο το καθολικό με τα προσκτίσματά του. Τα κελιά της δεν υφίστανται 
πια. Ο ναός παρουσιάζει τον τύπο του δικιόνιου σταυροειδούς  
η μιεγγεγραμμένου με τρούλο, που στηρίζεται σε δυο κ ίονες με τέσσερεις 
διασταυρούμενες καμάρες άνισης διαμέτρου. Στη δυτική πλευρά φέρει 
νάρθηκα σ ' όλο το πλάτος του, καλυπτόμενο με συνεχή  κυλινδρική 
καμάρα. Ο μεταγενέστερος εξωνάρθηκας στη δυτική πλευρά  στεγάζεται 
με ξύλινη μονόρριχτη στέγη. Νεώτερη έρευνα που έγινε κατά τη διάρκεια 
επισκευής της στέγης, απέδειξε ότι στη βόρεια και νότια πλευρά  
υπάρχουν δυο ορθογώνια ανοίγματα, που φέρουν εσωτερικά οδοντωτή 
διακοσμητική ταινία, η οποία φαίνεται να  είναι συνέχεια  αυτής που 
περιτρέχει το ναό. Έτσι, συμπεραίνει κανείς ότι οι πλευρές αυτές ήταν 
αρχικά ορατές και σχημάτιζαν τη δυτική κεραία ενός σταυρού. Δεν  
αποκλείεται λοιπόν αρχικά, η στέγη του ναού να  είχε το σχήμα του 
ελεύθερου σταυρού και αργότερα η δυτική κεραία να  ενσωματώθηκε 
στην επέκταση που έγινε δυτικά. Ο ναός χρονολογείται στα τέλη του 
10ου -  αρχές 11ου αιώνα.607

Ζ ω γ ρ α φ ι κ ό ς  δ ι ά κ ο σ μ ο ς

Σώζονται λίγες και κακώς διατηρούμενες τοιχογραφίες στον κυρίως 
ναό και στο νάρθηκα. Είναι ασβεστω μένες στις κάτω ζώ νες και 
μαυρισμένες από την αιθάλη στις άνω.608

Στον τρούλο διακρίνεται αμυδρώς ο εντελώ ς κατεστραμμένος 
Παντοκράτορας σε μετάλλιο, συνοδευόμενος από την επιγραφή «Κύριε, 
Κύριε επίβλεψον εξ ουρανού και ίδε».

Ορλάνδος, Η επί του Αμβρακικού Μονή Παναγίας της Κορακονησίας, ΑΒΜΕ 
ΙΑ' (1969), τχ.Ι, σ. 1 -56 και Βοκοτόπουλος, Η  εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, σ.5Ι
ό,193. Για το ναό, βλέπε επίσης, Αραβαντινός, Χρονογραφία Ηπείρου, Β ', σ.86. 
Ξενόπουλος, Δοκίμιον, σ.5, 99, 138, 151, 203. Ε. Ziebarth , Κυριάκός ο εξ Αγκώνος 
εν Ηπείρω, Ηπειρωτικά Χρονικά 1 (1926), σ.116. Τιμόθεου Ιεροσολύμων, Αι 
επωνυμίαι της Παναγίας, Νέα Σιών 48 (1953). ΑΔ 29 (1973-4) Β2 Χρονικά, σ.612, 
ΑΔ 32 (1977) Β1 Χρονικά, σ.161-2, ΑΔ 45 (1990) Β1 Χρονικά, σ.259-260.

m  Επιγραφές δε σώζονται σ ' όλες τις σκηνές του ναού.
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Λ ίγο καλύτερα διατηρείται στο τεταρτοσφαίριο της κόγχης του ιερού η 
Π λατυτέρα σε προτομή. Στο χώρο του ιερού εικονίζεται και η σκηνή της 
Α νάληψ ης, πολύ κατεστραμμένη, ιδιαίτερα στο κεντρικό τμήμα της. 
Στην κόγχη της Π ρόθεσης μόλις διακρίνεται η Ά κρα Ταπείνωση.

Στην κορυφή της καμάρας του ανατολικού σκέλους του σταυρού 
παριστάνεται η Αγία Τριάδα. Το υπόλοιπο μέρος της χωρίζεται καθ' 
ύψ ος σε τέσσερεις επιμήκεις ζώνες. Στις δυο ανώτερες εικονίζεται σε 
δυο ημίσεα η Αγγελική Λειτουργία. Κάτω απ' αυτή, ο Ευαγγελισμός της 
Θ εοτόκου και η Πεντηκοστή.

Οι τοιχογραφίες στον υπόλοιπο χώρο του κυρίως ναού είναι 
καλυμμένες με ασβέστη. Γι' αυτό θα αναφερθούμε σύντομα σε ορισμένες 
αντιπροσω πευτικές και πιο ευκρινείς σκηνές που σώζονται στο 
νάρθηκα.609 Στην καμάρα σώζεται ο Χ ριστός Εμμανουήλ.

Στο μεσαίο διάχωρο της καμάρας η παράσταση είναι κατεστραμμένη. 
Σώ ζονται δώδεκα μικρά μετάλλια, που σχηματίζουν κύκλο και 
συνδέονται με κόμβους. Στα μετάλλια εικονίζονται άγγελοι σε προτομή, 
άλλοι κρατώντας σκήπτρο κι άλλοι έχοντας τα χέρια στο στήθος.

Στο τρίτο διάχωρο εικονίζεται - όχι όμως ευκρινώς -  η Θεοτόκος. 
Π εριβάλλεται κι αυτή από έξι μικρότερα μετάλλια συνδεόμενα με 
κόμβους. Σ' αυτά παριστάνονται στηθάρια προφητών, οι οποίοι κρατούν 
ανεπτυγμένα ειλητά, όπου αναγράφονται χωρία από προφητείες τους.

Σώ ζονται επίσης ορισμένες σκηνές από το χριστολογικό κύκλο και 
συγκεκριμένα από τα Πάθη: η Μ εταμέλεια του Ιούδα, ο Εμπαιγμός, η 
Κρίση του Π ιλάτου, η Κρίση των Αρχιερέων.

Π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς  ι ε ρ ο ύ

Η Π λατυτέρα παριστάνεται στον τύπο της Βλαχερνήτισσας. Στο ύψος 
της κεφαλής της υπάρχει η επιγραφή «Η  ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ ΤΩΝ  
Ο Υ Ρ Α Ν Ω Ν ». Φ έρει το Χ ριστό σε μετάλλιο, ο οποίος ευλογεί με τα δυο 
χέρια. Εκατέρω θεν της Παναγίας, σε μικρότερη κλίμακα, σεβίζουν δυο 
ημίσω μοι άγγελοι, σε στάση τριών τετάρτων. Η απεικόνιση των

Ο αναλυτικός σχολιασμός αυτών των παραστάσεων θα γίνει στη συνέχεια βάσει 
φωτογραφιών που έχει διασώσει ο Ορλάνδος (Η επί του Αμβρακικού Μονή Παναγίας 
της Κορακονησίας, ΑΒΜΕ  ΙΑ' (1969), τχ.1, εικ.20-26), γιατί η σημερινή κατάσταση 
είναι πολύ χειρότερη.
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ημίσωμων αγγέλων είναι αρκετά συχνή στους να ούς της Β Δ  Ελλάδας.610
Στη σκηνή της Ανάληψης δυο ιπτάμενοι άγγελοι υποβαστάζουν τη δόξα  

του Χριστού, ενώ δεξιά και αριστερά, σε δυο ημιχόρια, παριστάνονται οι 
Α πόστολοι σε διαφορετική στάση ο καθένας και με ιδιαίτερα 
προσωπογραφικά χαρακτηριστικά.

Π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς  κ υ ρ ί ω ς  ν α ο ύ

Στη σκηνή του Ευαγγελισμού σώζεται μόνο το άνω μέρος, όπου  
διακρίνεται η Παναγία όρθια να συνομιλεί με τον αρχάγγελο Γαβριήλ, ο 
οποίος τείνει το χέρι του εμπρός ευλογώ ντας την. Στο βάθος της 
σύνθεσης εικονίζονται αρχιτεκτονήματα: μια τρουλλαία βασιλική

• προβάλλει πίσω από την Παναγία, ενώ μια τρίκλιτη δρομική εκκλησία  
πίσω από το Γαβριήλ. Στο μεταξύ τους διάστημα ένας μονοστήρικτος 
τρουλίσκος ή κιβώριο και στο κάτω μέρος στοά.

Η σκηνή της Πεντηκοστής ακολουθεί τον παραδοσιακό τρόπο  
απόδοσης. Η στάση των μαθητών, που είναι διατεταγμένοι στα δυο 
ημιχόρια, δεν είναι απόλυτα ομοιόμορφη. Δ υ ο  από το αριστερό ημιχόριο  
φαίνεται να  συνομιλούν, ενώ οι άλλοι κοιτάζουν ατάραχοι προς τα 
εμπρός. Ό λοι κρατούν ευαγγέλια και ειλητά. Στο βάθος της εξέδρας 
εικονίζονται διώροφα αρχιτεκτονήματα και στο μέσο ένα κυκλικό. Το 
κήτω μέρος της σύνθεσης είναι επικεχρισμένο και δε γνω ρίζουμε αν  
υπήρχε η ημικυκλική παράσταση του Κ όσμου.

Π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς  ν ά ρ θ η κ α

Στο νότιο άκρο της καμάρας του νάρθηκα εικονίζεται σ ε  μετάλλιο ο  
Χριστός, ο οποίος βάσει επιγραφής χαρακτηρίζεται ως Εμμανουήλ. 
(εικ.72) Ο νεαρός και αγένειος Χ ριστός φ ορά ερυθρό χιτώνα και 
ανοιχτόχρωμο ιμάτιο, με πολλές γραμμικές πτυχές. Φ έρει έξεργο  
φωτοστέφανο. Ευλογεί με το δεξί χέρι και κρατά ειλητό στο αριστερό, 
με την επιγραφή «ο δίκαιος κριτής». Τ ην κυκλική δόξα του Χριστού

Όπως στη Μονή Μυρτιάς Αιτωλίας (Ορλάνδος Τα βυζαντινά μνημεία της 
Αιτωλοακαρνανίας, ΑΒΜΕ ©'(1961), πιν.4), στον Άγιο Νικόλαο Μαγαλειού της 
Καστοριάς (Πελεκανίδης, Καστόρια, πιν.172α), στη Μεταμόρφωση Βελτσίστας 
(Stavropoulou, Veltsista, πιν.2α).
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βα σ τά ζουν τέσσερις ιπτάμενοι άγγελοι. Το βάθος της δόξας, στο οποίο  
προβάλλετα ι ο Χριστός είναι γαλάζιο και έναστρο.611 *

Στη συνέχεια  θα αναλύσουμε τις σκηνές των Παθών που είναι σήμερα  
ορατές.

Η  Μ εταμέλεια  του  Ιούδα  (εικ.73)

Στο δεξί άκρο της τετράγωνης τράπεζας εικονίζεται ο Ιούδας, ντυμένος  
με πορτοκαλόχρω μο χιτώνα, να  έχει εναποθέσει τα αργύρια. Απέναντι 
του, σ ε  η μικυκλικό έδρανο με ψηλό ερεισίνωτο, κάθονται οι Αρχιερείς. 
Μ όνο  ο Ά ννα ς στρέφει το βλέμμα του προς αυτόν. Δεξιά, στο βάθος, 
εικονίζονται δυο μορφές αδιάγνωστες, ενώ αριστερά τη σύνθεση
συμπληρώ νει ένα οικοδόμημα με δυο πύργους, τοξωτό πυλώνα και

<■ 612 αέτωμα.
Στη σύνθεση της Κ ορω νησίας παριστάνεται μόνο η Μ εταμέλεια του 

Ιούδα. Τ ο θέμα αυτό δεν εικονίζεται συχνά στη βυζαντινή τέχνη. 
Συνήθω ς συνοδεύεται από τη σκηνή του Απαγχονισμού του Ιούδα. 
Μ εμ ονω μ ένο  συναντάται τον 14° αιώνα στο Ivanovo,613 στο Zemen614 
και μια φορά στην Κρήτη, όπου η απεικόνισή του είναι σπανιότατη.615 
Στα μεταβυζαντινά μνημεία, τόσο του ελλαδικού όσο και του 
βαλκανικού χώρου, η σκηνή της Μ εταμέλειας απεικονίζεται μαζί με το 
επεισόδιο του Α παγχονισμού.616 *

Όπως σε ναούς της Ρουμανίας, της Studenica, της Suceava (Ορλάνδος, Η επί του 
Αμβρακικού Μονή Παναγίας της Κορακονησίας, ΑΒΜΕ ΙΑ' (1969), τχ.1, σ.33-4, 
σημ.1).

Ο Ορλάνδος πιστεύει ότι πρόκειται για ναό αποδοσμένο κατά τα 
παλαιοχριστιανικά συριακά πρότυπα (Ορλάνδος, ο.π., σ.40). Πάντως παρόμοιο 
οικοδόμημα απεικονίζεται και στη σκηνή της Μεταμόρφωσης της Βελτσίστας 
(Stavropoulou, Veltsista, πιν.25α).

Τούρτα, Λινοτοπίτες ζω γράφοι, σ. 121.
Στη Decani και στο Bobosevo τον ίδιο αιώνα, παριστάνεται με τη σκηνή του
Απαγχονισμού.
614

Grabar, Bulgarie, σ. 193-4.

Καλοκύρης, Βυζαντινοί τοιχογραφίαι της Κρήτης, σ.84 και Stavropoulou, 
V eltsista , σ.76, σημ.349.

616 Τα δυο επεισόδια ιστορούνται και στο ναό του Αγίου Γεωργίου στα Πιστιανά,
(σ. 155-158) όπου γίνεται εκτενής αναφορά ανάλογων παραδειγμάτων.
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Χαρακτηριστικό είναι το ημικυκλικό έδρανο, όπου κάθονται οι
A1 7

Αρχιερείς. Παρόμοιο έδρανο χρησιμοποιείται ως αρχιτεκτονικό βάθος
618στη σκηνή του Νιπτήρα στο ναό της Μ εταμόρφωσης της Βελτσιστας, 

καθώς και στη σκηνή της Κρίσης των Αρχιερέων στο ναό  του Αγίου  
Γεωργίου στα Πιστιανά. (εικ.98)

Πρόκειται λοιπόν για μια σκηνή λιτή, χωρίς συγκεκριμένο πρότυπο, που 
αντλεί εικονογραφικά στοιχεία από τα μνημεία της Βαλκανικής κατά την 
παλαιολόγεια περίοδο.

Εμπαιγμός (εικ.74)

Στον άξονα της σύνθεσης εικονίζεται ο Ιησούς. Φορά σκούρο πορφυρό  
• φόρεμα και κοκκινωπή χλαμύδα, ενώ στο κεφάλι φέρει ακάνθινο  

στεφάνι. Περιστοιχίζεται από στρατιώτες, που φ ορούν κοντούς  
φολιδωτούς χιτώνες και Ιουδαίους. Δυο απ' αυτούς σαλπίζουν με μακρές 
σάλπιγγες.

Ο ζωγράφος ακολουθεί εικονογραφικά πρότυπα του 14ου αιώ να της 
περιοχής των Βαλκανίων, τα οποία επηρεάζουν και τα 
μεταβυζαντινά μνημεία. Η παράστασή μας παρουσιάζει ομοιότητες με 
την αντίστοιχη της Μ ονής Stroupetski στη Β ουλγαρία (τέλη 16ου 
αιώνα): η διάταξη των προσώπων είναι κοινή και
παραλείπονται οι χορευτές, οι θεατρίνοι, οι μορφές που παίζουν  
μουσικά όργανα ή είναι γονατισμένες σε ένδειξη υποκριτικού  
σεβασμού.* 619

Χαρακτηριστική είναι η ενδυμασία των μορφών. Η  απεικόνιση του 
φορέματος και της χλαμύδας του Χ ριστού είναι σύμφωνη με την 
ευαγγελική διήγηση620 και εμφανίζεται από τον 13° αιώ να στη 
Μονή Βλαχέρνας στην Α ρτα.621 Στα μεταβυζαντινά χρόνια  
αυτός ο τύπος του ενδύματος συναντάται σ ε μνημεία της

Το κυκλικό έδρανο είναι γνωστό με ποικίλες παραλλαγές από την εποχή των 
Παλαιολόγων (Millet, Recherches,a. 317-8).

6la Stavropoulou, Veltsista, πιν.18.
619

Garidis, Lapeinture murale, σ.302, πιν.45.
Διαφορά υπάρχει στο σχήμα των σαλπίγγων: στη Μονή Stroupetski είναι 
γυριστές ( S ).
620 «Κατά Ματθαίον», κζ'.28.
621 Αχειμάστου, Βυζαντινές τοιχογραφίες στη Μονή Βλαχέρνας της Άρτας, AAA VIII 
(1975), σ.209, εικ.2.
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/ Λ Α  / Α Λ

Ηπείρου και των Μ ετεώρων. Τον 17° αιώνα απεικονίζεται στον
/A J

Ά γιο Ν ικόλαο Βίτσας και στον Άγιο Μ ηνά στο Μ ονοδένδρι. Οι 
κοντοί φολιδωτοί χιτώνες των στρατιωτών μας παραπέμπουν σε/ΑΓ
δυτικά πρότυπα.

Οι σάλπιγγες που κρατούν οι δυο Ιουδαίοι είναι απλές, μακριές. Η 
απεικόνισή τους συνηθίζεται σε μνημεία του 16ου αιώνα.622 623 624 * 626 627 
Τ ον 17° αιώνα παριστάνονται σε μνημεία των Αγράφων: στο ναό  
Κ οίμησης Πορτής (1619) και στο ναό Φανερωμένης της Μονής

/ΛΑ
Πελεκητής στην Καρύτσα (1667).

Πρόκειται λοιπόν για  μια λιτή και ολιγοπρόσωπη σύνθεση, 
αποδοσμένη με ρεαλιστικούς τόνους, χωρίς ιδιαιτερότητες και 
αφηγηματικές λεπτομέρειες, που συνδυάζει στοιχεία από τις διάφορες 
εκφάνσεις του παλαιολόγειου προτύπου στα μνημεία του ελλαδικού και 
βαλκανικού χώρου.

Κ ρίση  του  Π ιλάτου (εικ.75)

Δεξιά, απεικονίζεται ο Πιλάτος, ντυμένος με βασιλική στολή. Υψώνει 
το δεξί του χέρι σε πλατιά χειρονομία προς τους Ιουδαίους. Κάθεται σε 
επιβλητικό έδρανο με ημικυκλικό ερεισίνωτο, που δηλώνει εμφανώς την 
εξέχουσα θέση που κατέχει. Το γεγονός επιτείνεται από το κιονοστήρικτο 
οικοδόμημα στο βάθος, που παριστάνει το πραιτώριο. Πίσω από τον

622 Στην Παναγιά Κάτω Μερόπης, στη Μονή Φιλανθρωπηνών (Αχειμάστου, Η Μονή 
Φιλανθρωπηνών, σ.147, σημ.590 και πιν.53β), στη Μονή Ντίλιου (Λίβα, Η  Μονή 
Ντίλιου, εικ.28), στη Μεταμόρφωση της Βελτσίστας (Stavropoulou, Veltsista, 
πιν.21β), στον Άγιο Δημήτριο στα Παλατίτσια (Τούρτα, Λινοτοιτίτες ζωγράφοι, 
σ.105)

623 Στη Μονή Αναπαυσά, στη Μονή Βαρλαάμ, σε δυο τοιχογραφίες στο Παλαιό και 
Νέο Καθολικό της Μονής Μεταμόρφωσης των Μετεώρων (Αχειμάστου, Η  Μονή 
Φιλανθρωπηνών, σ.82).

624 Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.58α,59.

623 Garidis, La peinture murale, σ.99.

626 Όπως στη Μονή Ντίλιου (Λίβα, Η Μονή Ντίλιου, εικ.28) και σε μνημεία που 
επηρεάζονται από την κρητική ζωγραφική του Θεοφάνη: στη Μονή Αναπαυσά 
(Αχειμάστου, Η  Μονή Φιλανθρωπηνών, σ.82), στη Μονή Λαύρας (Millet, 
Athos.nιν. 117.1 και 126.4), στη Μονή Σταυρονικήτα (Χατζηδάκης, Θεοφάνης, 
εικ.92).

627 Σδρόλια, Μονή Πέτρας, εικ.231, εικ.265.
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Πιλάτο στέκονται μια νεαρή μορφή και ένας στρατιώτης, που φορά 
κοντό, φολιδωτό χιτώνα, καλύπτρα και κωνικό πίλο στο κεφάλι.628 629 Από 
αριστερά πλησιάζει ο Χριστός. Φορά πράσινο χιτώνα και έχει δεμένα  
παράλληλα μπροστά τα χέρια του. Περιστοιχίζεται από Ιουδαίους και 
στρατιώτες με ανάλογη ενδυμασία με του προηγούμενου.

Το θέμα εμφανίζεται στην εικονογραφία από τον 6° αιώνα.630 
Αρκετά συχνά απεικονίζεται σε ναούς των Βαλκανίω ν, όπω ς στο Staro 
Nagoricino631 και το Zemen (Μ 05 αιώνας). Π αλαιότερα συναντάται 
στη Μ ονή Βλαχέρνας στην Αρτα (μέσα 13ου αιώνα).632

Η παράστασή μας παρουσιάζει ομοιότητες στη διάταξη των μορφών 
με την αντίστοιχη στο M ateic633: κι εκεί ο  Χ ριστός πλησιάζει από 
αριστερά με παράλληλα δεμένα τα χέρια του και πίσω βρίσκεται ένας 
στρατιώτης και Ιουδαίοι, ενώ ο Πιλάτος κάθεται δεξιά.

• Μ ε ανάλογο τρόπο αποδίδεται η σκηνή στη Μ ονή Φιλανθρωπηνών634 
και στη Μ ονή Ντίλιου.635 Διαφορά με τη σύνθεσή μας παρατηρείται στο 
κάθισμα του Πιλάτου: στα δυο μνημεία ο Π ιλάτος κάθεται σ' ένα  
αρχαιοπρεπές σκίμποδα και πατά σε μαλακό μαξιλάρι.

Η νεαρή μορφή που εικονίζεται πίσω από τον Π ιλάτο - η ταυτότητα της 
οποίας δεν έχει διευκρινιστεί636 - συναντάται σε άλλα μνημεία στη σκηνή

618 Η ενδυμασία αυτή δηλώνει δυτική επίδραση (Garidis.Ia peinture murale, σ.44,99).
629

Πράσινο ρούχο φορά και στη σκηνή της Απόνιψης του Πιλάτου στην 
Κόρωνησία, που σήμερα δε διακρίνεται (Ορλάνδος, Τα βυζαντινά μνημεία της 
Αιτωλοακαρνανίας, ΑΒΜΕ Θ ' (1961), σ.42), όπως και στην αντίστοιχη του Αγίου 
Βασιλείου, σ.97-8, εικ.53.

Στο κιβώριο του Αγίου Μάρκου και στις μικρογραφίες του Rossano (Λίβα, Η  
Μονή Ντίλιου, σ.61, σημ.136).

631 Millet- Frolow, Yougoslavie, III, πιν. 86.4.

632 Αχειμάστου, Βυζαντινές τοιχογραφίες στη Μονή Βλαχέρνας της Ά ρτας ΑΛΑ 
V III(1975),σ.208 κε,εικ.3.

633 Millet- Velmans, Yougoslavie, IV, πιν.49.99.

634
Αχειμάστου, Η  Μονή των Φιλανθρωιτηνών, πιν.52.

635 Λίβα, Η Μονή Ντίλιου, εικ.24.
Τόσο στο Mateic, όσο και στις Μονές Φιλανθρωπηνών και Ντίλιου, παραλείπονται 
οι μορφές πίσω από τον Πιλάτο.

636-
Ίσως πρόκειται για υπηρέτη.
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της Κ ρίσης τω ν Αρχιερέων.
Το θέμα της Κρίσης του Πιλάτου δεν απεικονίζεται στα αθωνικά 

μνημεία του  16ου αιώνα.
Η σύνθεσ ή  μας λοιπόν, σπάνια στη μεταβυζαντινή εποχή, αντλεί το 

πρότυπό τη ς  από τις απεικονίσεις της παλαιολόγειας περιόδου, τόσο στα 
Β αλκάνια  ό σ ο  και στη Β Δ  Ελλάδα.

Κ ρ ίσ η  Α ρχιερέω ν (εικ.76)

Η  παράσταση σώζεται κατά το δεξί ήμισυ. Το αριστερό τμήμα της , 
όπου θα εικονιζόταν ο Χριστός είναι ασβεστω μένο. Οι αρχιερείς 
κάθονται σ ε  η μικυκλικό έδρανο και ο δεύτερος, ο Καϊάφας, διαρρηγνύει

/ Ι Ο

τα ιμάτιά του, σύμφωνα με τις ευαγγελικές διηγήσεις. Πίσω τους 
απεικονίζονται δυο στρατιώτες, που κρατούν δόρατα.

Η σκηνή απομακρύνεται από τα παλαιολόγεια πρότυπα.
Το βασικό στοιχείο που σώζεται είναι οι καθιστοί αρχιερείς που 
απεικονίζονται στο δεξί μέρος της σύνθεσης, γεγονός που υποδηλώνει 
ότι ο Χ ριστός θα ερχόταν από αριστερά. Η διάταξη αυτή μας παραπέμπει 
στον εικονογραφικό τύπο της κρητικής ζωγραφικής, που συναντούμε στη 
Μ ονή Σταυρονικήτα και στη Μ ονή Δοχειαρίου στον Άθω.

Το ίδιο πρότυπο ακολουθείται και στο να ό  του Α γίου Γεωργίου στα 
Π ιστιανά.640

Η απεικόνισή της μας παραπέμπει σε μνημεία των Βαλκανίων του 14ου - 15ου 
αιώνα: στον Άγιο Νικόλαο Ορφανό (Ξυγγόπουλος, Οι τοιχογραφίες του Αγίου 
Νικολάου Ο ρφανού , εικ.45), στους Αγίους Αποστόλους στο Pec, στη Μονή Marko, 
στο Mali Grad, στη Matka, στο Poganovo, στον Άγιο Αθανάσιο του Μουζάκη στην 
Καστοριά (Stavropoulou, Veltsista, σ.67, σημ.287, όπου και σχέτική βιβλιογραφία). 
Αργότερα, απεικονίζεται στις Μονές Φιλανθρωπηνών και Βαρλαάμ (Αχειμάστου, Η  
Μ ονή των Φιλανθρωπηνών, πιν.50β και 83 αντίστοιχα), στον Άγιο Δημήτριο της 
Βελτσίστας ( Stavropoulou, ο.π., σ.67, πιν.60) και στη Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου 
στη Νεράιδα Αγράφων (Σδρόλια, Τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς των 
Θεσσαλικών Αγράφων, Θεσσαλία, Β \  σ.405, εικ.6).

Για την πρωτοτυπία της απεικόνισης, βλέπε στη σκηνή του Αγίου Βασιλείου, 
σ.96-97, εικ.52.

639Χατζηδάκης, Θεοφάνης, εικ.92 και Millet, A thos,, πιν.233.2 αντίστοιχα.
640 Για τον εικονογραφικό τύπο, βλέπε αναλυτικά και στη σκηνή του Αγίου Γεωργίου 
Πιστιανών, σ. 154-155.
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Καθιστοί παριστάνονται οι αρχιερείς σε ναούς του 15ου αιώνα.641
Οι αρχιερείς δορυφορούνται από δυο στρατιώτες, εκ των οποίων ο ένας  

φορά κωνικό πίλο, στοιχείο δυτικής προέλευσης.642 Παρόμοιο κάλυμμα  
φέρει στο κεφάλι και ο στρατιώτης στη σκηνή του Αγίου Γεωργίου στα  
Πιστιανά. Εκεί, οι μορφές είναι τρεις. Π ιθανόν να  εικονιζόταν  
τρίτος στρατιώτης και στην παράσταση της Κορωνησίας, αν αυτή 
σωζόταν ολόκληρη. Άλλη μορφή πίσω από τους αρχιερείς δε 
διακρίνεται.643

Η σύνθεσή μας λοιπόν, στο σω ζόμενο τμήμα της, διαπιστώνουμε ότι 
αντλεί το πρότυπό της από την κρητική ζωγραφική, διατηρώντας 
συγχρόνω ς τις τοπικές ιδιαιτερότητές της.

Στο Sandomierz της Πολωνίας (1430) (Garidis, La peinture murale, σ.34, 
πιν.50), στη Μονή του Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή στον Καλοπαναγιώτη της 
Κύπρου (β' μισό του 15°” αιώνα) (ο.π., σ.44, πιν.62).

642
ο.π., σ.99.

Συχνά, πίσω από τους αρχιερείς εικονίζεται νεαρή μορφή, που μάλιστα συνομιλεί 
με τον ένα απ' αυτούς. Η ταυτότητά της δεν έχει διευκρινιστεί. Ίσως πρόκειται για 
υπηρέτη που θα μεταφέρει στον Πιλάτο το αποτέλεσμα της κρίσης των αρχιερέων. Η 
ίδια μορφή εμφανίζεται στη σκηνή της Κρίσης του Πιλάτου στην Κορωνησία, 
(σ. 124) όπου αναφέρονται παραδείγματα της συνήθους απεικόνισής της στη σκηνή 
της Κρίσης των Αρχιερέων.
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V. Ο ναός του Α γίου Αθανασίου Πολύδροσου

Α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή

Πρόκειται για ένα  μονόχω ρο δρομικό να ό  με προσθήκη μεταγενέστερου 
νάρθηκα. Ανατολικά καταλήγει σε ημικυκλική αψίδα. Η τοιχοποιία του 
είναι ασβεστωμένη. Καλύπτεται με νεώτερη δίρριχτη στέγη. Εσωτερικά, 
στη βόρεια και νότια πλευρά του φέρει τρεις παραστάδες.

Ζ ω γ ρ α φ ι κ ό ς  δ ι ά κ ο σ μ ο ς

Οι τοιχογραφίες είναι αρκετά δυσδιάκριτες, αφού καλύπτονται από 
αιθάλη και άλατα. Σε ορισμένες μόνο σώζονται επιγραφές.

Στο τεταρτοσφαίριο της κόγχης εικονίζεται η Πλατυτέρα. Κάτω, οι 
τέσσερεις συλλειτουργούντες ιεράρχες είναι δυσδιάκριτοι και 
καλυμμένοι σε ολόκληρη σχεδόν την επιφάνειά τους με ασβέστη.
Στην πρόθεση εικονίζεται το Ά γιο  Μ ανδήλιο και ο Διάκονος Στέφανος.

Στο νότιο τοίχο της κόγχης του ιερού απεικονίζονται οι άγιοι 
Α θανάσιος, Κ ύριλλος και Ιγνάτιος. Οι υπόλοιπες τοιχογραφίες της είναι 
καλυμμένες με αιθάλη.

Οι συνθέσεις του νότιου τοίχου στον κυρίως ναό σώζονται σε αρκετά 
καλή κατάσταση. Η άνω ζώνη κοσμείται με χριστολογικές παραστάσεις. 
Α πό ανατολικά προς δυτικά παριστάνονται ο Ευαγγελισμός και η 
Γέννηση μέσα στο ιερό, τα Εισόδια κατά το ήμισυ λόγω της διάνοιξης 
του φωτιστικού ανοίγματος, η Βάπτιση που καλύπτεται από τον 
επισκοπικό θρόνο, η Μ εταμόρφωση, η Έγερση του Λαζάρου, η 
Β αϊοφόρος, ο Μ υστικός Δείπνος.

Στην κάτω ζώνη, σώζονται ασβεστω μένοι κατά το μεγαλύτερο μέρος 
τους ολόσω μοι άγιοι: οι Γρηγόριος, Α νδρέας και Αχίλλειος στο ιερό, ο 
άγιος Α θανάσιος στη συμβολή του τέμπλου με το νότιο τοίχο, ο Παύλος 
στην παραστάδα, οι άγιοι Βασίλειος, Ιωάννης ο Θ εολόγος και Γρηγόριος 
ο Θ εολόγος, ο Λ ουκάς στη δεύτερη παραστάδα, οι Κοσμάς και 
Δαμιανός, ο άγιος Κ ω νσταντίνος με την αγία Ελένη, ο άγιος 
Π αντελεήμω ν στην τρίτη παραστάδα, που όμως έχει επιζωγραφηθεί και 
τέλος οι άγιοι Θ εόδωρος ο Στρατηλάτης, Θεόδωρος ο Τήρων, Αντώνιος, 
Ευθύμιος και Σάββας.

Οι παραστάσεις του βόρειου τοίχου έχουν υποστεί σοβαρότερες φθορές 
και οι πιο ευδιάκριτες είναι αυτές της βορειοδυτικής πλευράς. Από 
δυτικά προς ανατολικά, στην άνω  ζώνη εικονίζεται η Απόνιψη του 
Πιλάτου, ο Ελκόμενος, η Σταύρωση, ο Επιτάφιος Θρήνος. Οι υπόλοιπες 
είναι δυσδιάκριτες. Η κάτω ζώνη αρχίζει από δυτικά με την απεικόνιση
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δυο αδιάγνωστων αγίων, της αγίας Αικατερίνης, του Ιακώβου του Πέρση, 
του Ηλία στην παραστάδα, του αγίου Μερκούριού. Π αρεμβάλλονται δυο 
αδιάγνωστοι άγιοι και ακολουθούν ο άγιος Ευστάθιος, πιθανόν ο Ησαΐας, 
ένας άλλος αδιάγνωστος και τέλος οι άγιοι Χαράλαμπος, Ν ικόλαος και 
Πέτρος.

*· Π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς  ι ε ρ ο ύ

Η Πλατυτέρα απεικονίζεται στον τύπο της Βλαχερνήτισσας. Φ έρει στο 
στήθος της σε μετάλλιο το Χριστό, ο οποίος είναι όρθιος ως το ύψ ος των 
μηρών. Όμοια παριστάνεται στον Άγιο Ν ικόλαο της συνοικίας των 
Αγίων Αναργύρων στην Καστοριά.644 * * Σε στηθάρια εικονίζονται επίσης οι 

• άγγελοι σεβίζοντες, (εικ.77) κατ' αναλογία με του£ αντίστοιχους στους 
Αγίους Αναργύρους Κλειδωνιάς στην Κόνιτσα,64' στον Α γιο Βασίλειο  
Αρτας (εικ. 27) και την Α γία Παρασκευή στα Πιστιανά, (εικ. 106)

Το Άγιο Μ ανδήλιο (εικ. 78) είναι αναρτημένο από τις τέσσερεις  
γωνίες του, δίνοντας την εντύπωση μιας άκαμπτης ορθογώ νιας 
επιφάνειας. Στις γωνίες του φέρει τα αποκαλυπτικά γράμματα, ενώ η 
μορφή του Χριστού στο κέντρο είναι κατεστραμμένη. Π ρόκειται για  
τον αρχαιότερο εικονογραφικό τύπο, που συναντάται τον 12° και στις 
αρχές του 13ου αιώνα. 15 Στα μεταβυζαντινά χρόνια, ο τύπος αυτός 
απεικονίζεται σπάνια. Εξαίρεση αποτελεί ο Ά γιος Ν ικ όλα ος της 
αρχόντισσας Θεολογίνας στην Καστοριά.647

Δίπλα στο Αγιο Μ ανδήλιο εικονίζεται ο διάκονος Στέφανος. Π ρόκειται 
για μια νεαρή, ολόσωμη μορφή, που φορά λευκό χιτώ να και ένα  
πολυποίκιλτο στηχάριο. Γέρνει ελαφρά την κεφαλή στα αριστερά. Μ ε το 
δεξί χέρι κρατά θυμιατό, ενώ  φέρει το αριστερό στο στήθος.

644
Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17°" αιώ να στους ναούς της Καστοριάς, πιν.21

645
Τριανταφυλλόπουλος, Μνημεία Κλειδωνιάς, Ηπειρωτικά Χ ρονικά 19 (1975),

εικ.46.

’ Grabar, La Sainte Face de Laon, Ζωγραφικά III, Prague 1931 ,σ. 16.
Για την εξέλιξη του εικονογραφικού τύπου του Αγίου Μανδηλίου, β λέπ ε στην 
παράσταση του Αγίου Βασιλείου, σ.58-59, εικ.30.
Μ7 Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώ να στους ναούς της Καστοριάς, σ.60, 
σημ.445, πιν.45β, όπου αναφέρονται και παραδείγματα της παλαιολόγειας εποχής.

64Η Για την τυπολογία της μορφής του διακόνου, βλέπε στην παράσταση του Αγίου 
Βασιλείου, σ.57, εικ.32, όπου απεικονίζεται μετωπικός, να κρατά κλειστό ευαγγέλιο.
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Π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς  κ υ ρ ί ω ς  ν α ο ύ

Στη συνέχεια  θα εξετάσουμε διεξοδικά τις ευκρινέστερες παραστάσεις.

Ε υ α γγελ ισ μ ός (εικ.79)

Επιγραφή : Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜ ΟΣ

Στο δεξί μέρος της σύνθεσης εικονίζεται η Π αναγία καθισμένη σε απλό, 
ορθογώ νιο θρόνο χωρίς ερεισίνωτο. Γέρνει έντονα το κεφάλι της προς 
τον άγγελο, χωρίς αντικίνηση στο σώμα και φέρει το δεξί χέρι στο 
στήθος, ενώ  με το αριστερό κρατά το αδράχτι. Στα αριστερά 
παριστάνεται ο άγγελος, σχεδόν στατικός. Μ ε το δεξί χέρι ευλογεί, 
ενώ  με το αριστερό κρατά κρινάνθεμο. Φορά χλαμύδα και λώρο. Οι 
μορφές προβάλλονται μπροστά σε δυο ψηλά, στενά, ναόσχημα  
οικοδομήματα, που συνδέονται μεταξύ τους με ψηλό τοίχο. Το Άγιο 
Π νεύμα αποδίδεται με τη μορφή ακτινών και περιστεράς στο βάθος, 
μεταξύ των κτηρίων.

Η παράστασή μας ακολουθεί τον πιο διαδεδομένο από τον 12° αιώνα 
εικονογραφικό τύπο, αυτόν της καθιστής Παναγίας, που γνέθει.649 
Φαίνεται ότι αντλεί το πρότυπό της από τη σύνθεση του Α γίου Νικολάου  
της αρχόντισσας Θ εολογίνας στην Καστοριά650: στα δυο μνημεία είναι 
κοινή η στάση της Π αναγίας και του αγγέλου, ο οποίος φορά χλαμύδα  
και λώ ρο και προσφ έρει κρίνο στη Θεοτόκο. Ο άγγελος έχει όμοια 
αμφίεση και στην παράσταση του Αγίου Βασιλείου στην Ά ρτα,651 * ενώ η 
προσφορά του κρίνου θεωρείται δυτικό στοιχείο.

Κύρια χαρακτηριστικά του τύπου είναι η καθισμένη Παναγία που γνέθει, η 
έντονη κίνηση του αγγέλου, το Άγιο Πνεύμα με μορφή ακτινών και τα περίτεχνα 
κτήρια. Ο Millet υποστηρίζει ότι ο τύπος της καθιστής Παναγίας που γνέθει 
εκφράζει την παλαιστινιακή άποψη για το θέμα (Millet, Recherches, σ.67 κ ε ). Βλέπε 
επίσης, Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, σ.72.

650 Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, πιν.67β. 
Το κεντρικό και το άνω μέρος της σύνθεσης είναι κατεστραμμένο και γι' αυτό δεν 
μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις για τα αρχιτεκτονήματα και τα υπόλοιπα στοιχεία 
της σκηνής.

651 Πρόκειται για την απεικόνιση του αγγέλου με αυτοκρατορική ενδυμασία. Για το 
θέμα, βλέπε στην παράσταση του Αγίου Βασιλείου, σ.71-73, εικ.39.

652
Παϊσίδου, ο.π., σ. 103.
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Η Παναγία απεικονίζεται καθιστή σε αρκετές φορητές εικόνες ’’ ' και 
σε ναούς του Αθω.* 654 Ίδια απεικόνιση συναντούμε σε μνημεία της ΒΔ  
Ελλάδας: τον 16° αιώνα στη Μ ονή Φιλανθρωπηνών 5 και στη 
Μεταμόρφωση της Βελτσίστας,656 ενώ τον 17° αιώνα - εκτός από το 
προαναφερθέν - στον Αγιο Νικόλαο Βίτσας και στον Α γιο Μ ηνά στο 
Μ ονοδένδρι,657 * στο Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών της Μ ονής  
Β αρλαάμ.,58

Αξιοπρόσεκτα είναι τα οικοδομήματα που ορίζουν το βάθος της 
σύνθεσης και ιδιαίτερα αυτό στην πλευρά της Παναγίας, το οποίο φέρει 
στην πρόσοψή του κίονες εστεμμένους με κορινθιακά κιονόκρανα. Οι 
διακοσμημένοι κίονες είναι συνηθισμένοι στις περισσότερες εικόνες και 
τοιχογραφίες των μνημείων που αναφέραμε. Η παρουσία των κτηρίων 
που αποτελούν απεικόνιση ναού, θα μπορούσε να  είναι έμμεση αναφορά  

. στη βασιλική της Βηθλεέμ.659
Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι από την παράσταση του Α γίου Α θανασίου  

λείπουν οι έντονες δυτικές επιδράσεις που συναντήσαμε στην αντίστοιχη  
του Αγίου Βασιλείου και ότι αυτή ακολουθεί τα παραδοσιακά  
εικονογραφικά πρότυπα του ελλαδικού χώρου.

Στην εικόνα της Πινακοθήκης της Vicenza (γ' τέταρτο 15ου αιώνα) 
(Ν.Χατζηδάκη, Από το Χάνδακα στη Βενετία, εικ. 11), στην εικόνα του Δωδεκαόρτου 
της Μονής Σταυρονικήτα (16°^ αιώνας) (Chatzidakis, Th6ophane,eiK.68), στην 
εικόνα του Μουσείου του Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας (1705 αιώνας) 
(’Ν.Χατζηδάκη, Από το Χάνδακα στη Βενετία, εικ.48), στην εικόνα της συλλογής 
Τσακύρογλου (α' μισό 17™ αιώνα) (Ε ικόνες Σ υλλογής Τσακύρογλου, εικ.62).

654
Στον Οίκο Α' του Ακάθιστου Ύμνου στην Τράπεζα της Λαύρας (Millet, Athos, 

πιν. 145.2), στη Μονή Σταυρονικήτα (Χατζηδάκης, Θεοφάνης, εικ.82), στη Μονή 
Δοχειαρίου (Millet, ο.π, τπν.238.3).

6>> Αχειμάστου, Η Μονή των Φιλανθρωπηνών, εικ. 34. 
f,i6 Stavropoulou, Veltsisla, πιν. 13.
Στη σκηνή απεικονίζεται μαζί και ο Ευαγγελισμός στο φρέαρ.
6>7 Τούρτα, Αινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.42α και 42β αντίστοιχα.
Και στους δυο ναούς, παριστάνονται στην ίδια σύνθεση τόσο ο ευαγγελισμός στο
σπίτι όσο και ο ευαγγελισμός στο φρέαρ.
63$

Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχώ ν , πιν. Δ ' 1-2.
Εδώ εικονίζονται επιπλέον οι προφήτες, μια θεραπαινίδα και ένας κίονας με υδρία.
459 Stavropoulou, Veltsisla, σ.44, σημ.129.
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Γ έννηση (εικ.80)

Επιγραφή : Η ΓΕΝΝΗΣΗ

Η παράσταση επαναλαμβάνει τον εικονογραφικό τύπο που 
ακολουθείται στην αντίστοιχη σκηνή στο ναό του Αγίου Βασιλείου 
Άρτας. Διαφέρει ως προς τη στάση της Παναγίας, η οποία στο ναό του 
Α γίου Αθανασίου εικονίζεται γονατιστή.

Η  απεικόνιση της γονατιστής Παναγίας είναι συχνή στη δυτική τέχνη 
από τον 14° αιώνα κυρίως.660 Ο Χατζηδάκης υποστηρίζει ότι την 
εισήγαγε ο Θ εοφάνης στην παράσταση της Γέννησης της Μ ονής 
Σταυρονικήτα (1546) και σε μια (ρορητή εικόνα του τέμπλου της ίδιας 
Μ ονής και είναι σύγχρονη με τις τοιχογραφίες.661 Τον ίδιο τύπο 
επαναλαμβάνει ο Φράγκος Κ ατελάνος στη Μ ονή Βαρλαάμ (1548)662 και 
στη συνέχεια διαδίδεται και σε άλλα μνημεία του Β Δ  ελλαδικού 
χώ ρου663 και του Ά θω .664 Τ ον 17° αιώνα απεικονίζεται η Παναγία  
γονατιστή στη σκηνή της Γέννησης στη Μ ονή Πέτρας Αγράφων 
(1 6 2 5 ).665

Το θέμα της γονατιστής Π αναγίας είναι αγαπητό στους ζωγράφους 
φορητών εικόνων: οι Κρήτες φιλοτεχνούν εικόνες δυτικού τύπου που 
απευθύνονται σε καθολική πελατεία.666 * Τον 17° αιώνα υιοθετείται κι από

Garidis, La pein ture m u ra li, σ. 194-5, σημ.1004, όπου αναφέρονται σχετικά 
παραδείγματα.

661 Millet, Athos, πιν. 168.3. Βλέπε επίσης, Chatzidakis, Theophane, εικ.69. 
Καρακατσάνης, Ε ικόνες της Μ ονής Σταυρονικήτα, σ.70, εικ.16. Χατζηδάκης, 
Θεοφάνης, σ.71, εικ.83.

662 Garidis, La pein ture murale, σ. 166. 
όό3

Στο Νέο Καθολικό της Μονής Μεταμόρφωσης των Μετεώρων (1552) (ο.π.), στη 
Ρασιώτισσα της Καστοριάς (1553) (Γούναρης, Ρασιώτισσα, πιν.24α), στη Μονή 
Αγίου Βησσαρίωνος (Δούσικον) (1558) (Δεριζιώτης, Πρώτη «Επίσκεψις» της 
Αγιογραφίας του 16ου αιώνος εις την Θεσσαλίαν, Θεσσαλία, Β', σ.419, εικ.12), όπου 
η φάτνη είναι μαρμάρινη.

664 Όπως στο Παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου της Ααύρας (Millet, Athos, 
την.258.3), όπου η φάτνη είναι πλεκτή και στη Μονή Δοχειαρίου (ο.π., πιν.222,2 ), 
όπου η φάτνη είναι μαρμάρινη κιβωτιόσχημη.

665 Σδρόλια, Μ ονή Πέτρας, σ. 195-7, εικ.105.

666
Η γονατιστή Παναγία απεικονίζεται στο Τρίπτυχο του Ν. Τζαφούρη, που

βρίσκεται στο Λένιγκραντ (β' μισό 15ου αιώνα) (Chatzidakis, Les debuts, σ.186,
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άλλους καλλιτέχνες, όπως τον Μ ιχαήλ Αβράμη στην εικόνα που 
βρίσκεται στο ναό της Παναγίας των Ξένων στην Κέρκυρα (α' μισό 17ου 
αιώνα).667

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι στη διάθεση του ζω γράφου να  
πρωτοτυπήσει, υπάρχουν επιδράσεις και από τη δυτική τέχνη, όπω ς αυτές 
αφομοιώθηκαν από τους εκφραστές της Κρητικής σχολής.

Μ εταμόρφω ση (εικ. 81)

Η παράσταση είναι κατεστραμμένη στη δεξιά πλευρά της και έτσι δε 
σώζεται ο προφήτης Μ ωϋσής και τμήμα του αποστόλου Ιακώβου.

* Η αυστηρά μετωπική απεικόνιση του Χριστού, η στάση του Π έτρου που 
ακουμπά το δεξί του χέρι στους σχηματοποιημένους βράχους και 
ο τρόπος με τον οποίο κολπώνεται η απόληξη του ιματίου του, 
η συνεπτυγμένη στάση του Ιωάννη, θυμίζουν τις αντίστοιχες μορφές 
στην παράσταση του να ού  του Αγίου Βασιλείου στην Ά ρτα.668 Ο 
Ιάκωβος, που παριστάνεται γονατιστός, στραμμένος προς τα αριστερά, 
στην προσπάθειά του να  ατενίσει το Χριστό, έχει αναλογίες με τη μορφή 
στην παράσταση του ναού της Μ εταμόρφωσης στην Ά ρτα.669

Ο ζωγράφος λοιπόν του Α γίου Α θανασίου δεν πρωτοτύπησε στη λιτή, 
χωρίς ιδιαιτερότητες απόδοση της σκηνής, αλλά ακολούθησε τα 
πρότυπα των ναώ ν της περιοχής του.

Έ γερ ση  του Λ α ζά ρου  (εικ. 82)

Η παράσταση στην αριστερή πλευρά είναι αποκεκρουμένη και γι' αυτό 
δεν εικονίζεται ο όμιλος των μαθητών. Π αραλείπονται επίσης τα 
δευτερεύοντα επεισόδια της άφιξης του Χριστού στον τόπο του  
θαύματος ή της συνάντησης του με τη Μ άρθα. Α κολουθεί σε γενικές

πιν.ΙΖ', 1-2), στην εικόνα της Γέννησης της Συλλογής Μ. Καλλιγά (Χατζηδάκης, 
Θεοφάνης, σ.7Ι).

667

668

Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη στην Κέρκυρα, σ. 127.

Βλ. την παράσταση του Αγίου Βασιλείου, σ.80-81, εικ.44, όπου υπάρχουν 
σχετικά παραδείγματα.

669 Βλ. την παράσταση της Μεταμόρφωσης, σ.22-23, εικ.6, όπου γίνονται αναφορές 
παρόμοιων απεικονίσεων.
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γραμμές τον ίδιο εικονογραφικό τύπο με τη σύνθεση του Αγίου 
Βασιλείου της Άρτας - αυτόν του καθισμένου Λαζάρου στη 
σαρκοφάγο - ο οποίος επηρεάζεται από την παράδοση της Μακεδονίας.

Α ξιοπρόσεκτο είναι το στιγμιότυπο του νέου που ετοιμάζεται να  λύσει 
τις κειρίες του καθιστού Λαζάρου, αλλά δεν τις τραβά. Πρόκειται για 
παλαιολόγειο στοιχείο, που δεν έχει διάδοση στη μεταβυζαντινή εποχή, 
στα μνημεία της οποίας ο νέος τραβά τις κειρίες του Λαζάρου.* 671 
Α νάλογη απεικόνιση συναντούμε στη Μ ονή Βατοπεδίου, 72 στην 
Π ερίβλεπτο του Μ υστρά,673 καθώς και σε μικρογραφίες χειρογράφων.674

Διαπιστώ νουμε λοιπόν ότι η λιτή σύνθεση του ναού του Αγίου 
Α θανασίου ακολουθεί τον εικονογραφικό τύπο της Βόρειας Ελλάδας, 
επιλέγοντας ταυτόχρονα στοιχεία από παλαιότερα έργα.

Β α ϊοφ όρ ος (εικ.83)

Σε πρώτο επίπεδο προβάλλεται ο Χριστός «καθήμενος επί πώλον 
όνου». Στρέφει και συνομιλεί με τον Πέτρο, ο οποίος ηγείται της ομάδας 
των Α ποστόλω ν που τον ακολουθούν. Δεξιά, το συμπαγές πλήθος των 
Ιουδαίων βγαίνει από την ψηλή ορθογώνια πύλη της Ιερουσαλήμ. Στα 
πόδια του ζώ ου ένα  παιδί στρώνει το ιμάτιό του, ενώ ένα άλλο δίνει 
βάγια στο στόμα του μουλαριού, καθώς σκύβει το κεφάλι στο έδαφος. 
Το τοπίο είναι ορεινό.

Η σύνθεση ακολουθεί στα βασικά σημεία της τον κρητικό 
εικονογραφικό τύπο, που υιοθέτησε ο Θ εοφάνης στη Μ .Αναπαυσά και 
στη Μ. Λ αύρας.675

Βλέπε στην παράσταση του Αγίου Βασιλείου, σ.78-79, εικ.43, όπου γίνεται 
αναφορά σχετικά με τον εικονογραφικό τύπο και δίνονται ανάλογα παραδείγματα.

671 Millet, Recherches, σ.233 κε
672

ο.π., πιν.219.
Ο νέος Ιουδαίος έχει καλυμμένη τη μύτη του και ο Λάζαρος είναι καθιστάς.
673 Ο Ί Ο  ο.π., πιν.228.
Εδώ ο Λάζαρος απεικονίζεται όρθιος.
ό 74 ,Σ' ένα αρμενικό χειρόγραφο του 1057, στον κώδικα Αθηνών 93,fol,323, που
βρίσκεται στο Μουσείο του Βερολίνου, σ' ένα τρίπτυχο του Άθω (ο.π., σ.235-6).

67ί Chatzidakis, Theophane, εικ. 10 και Millet, A/hos.Kιν. 125.1 αντίστοιχα. 
Χαρακτηριστικό του τύπου είναι το σύμπλεγμα Χριστού -  Πέτρου, το ζώο που 
προχωρά με χαμηλά το κεφάλι, το βουνό που ορθώνεται στο κέντρο της σύνθεσης 
πίσω από το Χριστό, η παράλειψη των πολλών γραφικών παλαιολόγειων επεισοδίων.
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Το κεντρικό τμήμα της -  ο Χριστός που συνομιλεί με τον Πέτρο, ο 
όμιλος των Αποστόλων, το ζώο που σκύβει χαμηλά το κεφάλι -  
παρουσιάζει ομοιότητες με μνημεία της ΒΔ Ελλάδας του 16ου αιώνα 
και του Αθω.* 677 Τον 17° αιώνα παρόμοια απεικόνιση συναντούμε στη 
Μονή Πέτρας Αγράφων (1625),678 679 στο Παρεκκλήσι της Σύναξης των 
Ταξιαρχών στη Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών (1634),675 στο 
Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών της Μ ονής Βαρλαάμ (1637).680

Μοναδική για τους ναούς του νομού της Αρτας είναι η απεικόνιση του 
ομίλου των Ιουδαίων, καθώς εξέρχονται από την πύλη της Ιερουσαλήμ. 
Συνήθως αυτοί βρίσκονται ήδη έξω από τα τείχη. Ό μοια παράσταση 
συναντούμε σε ορισμένες φορητές εικόνες,681 στα μνημεία του 17ου 
αιώνα που προαναφέραμε και σε ναούς της Καστοριάς: στους Α γίους  
Αποστόλους (1547)682 και στον Άγιο Ν ικόλαο της αρχόντισσας 
Θεολογίνας (1663).683

Επίσης, είναι αξιοσημείωτο ότι δεν απεικονίζονται η πόλη της 
Ιερουσαλήμ με τα τείχη και τα κτήριά της κατά τον καθιερωμένο στα 
μεταβυζαντινά χρόνια τρόπο, αλλά παριστάνεται ένα ψηλό ογκώδες 
οικοδόμημα με μια μεγάλη ορθογώνια πύλη. Έ τσι, παραλείπεται και το

m  Με τον Άγιο Νικόλαο Κράψης (Ευαγγελίδης, Ο ζωγράφος Φράγκος Κατελάνος, 
σ.51), τη Μονή Ντίλιου (Λίβα, Η  Μονή Ντίλιου, σ.47-50, πιν.20), τη Μονή 
Φιλανθρωπηνών (Αχειμάστου, Η  Μονή των Φιλανθρωπηνών, σ.68-70, πιν.47“-β), τη 
Ρασιώτισσα και τη Μονή Βαρλαάμ (Γούναρης, Ρασιώτισσα, πιν.27α και 44“ 
αντίστοιχα), με τη Μονή Ζάβορδας (Μιχαηλίδης, Νέα στοιχεία, εικ.13-14), με το Νέο 
Καθολικό της Μονής Μεταμόρφωσης των Μετεώρων (Σοφιανός, Μετέωρα, σ.122).
677 Με τη Μονή Διονυσίου, τη Μονή Δοχειαρίου, το Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου 
της Μονής Αγίου Παύλου, το Παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου της Μονής Λαύρας, 
τη Μονή Μολυβοκκλησιάς, τη Μονή Ξενοφώντος (Millet, Athos, πιν.202.2, 229, 
187.5, 259.2, 156.2 και 173.2 αντίστοιχα).
678 Σδρόλια, Μονή Πέτρας, σ.202-203, εικ.107.

679
Στρατή, Το Παρεκκλήσι της Σύναξης των Ταξιαρχών, Κληρονομιά 15, 

τχ.Β'(1983), σ.221, εικ.13.

m  Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών, πιν. 54.
68]

Στην εικόνα της Συλλογής Κανελλοπούλου (τελευταίο τέταρτο 15ου αιώνα) (Holy 
Image -  Holy Space, πιν.60), καθώς και στην εικόνα του Βίκτορος (Βοκοτόπουλος, 
Επτά κρητικές εικόνες του 17ου αιώνα, Αμητός, I, Θεσσαλονίκη 1987, πιν. 18,1-2).

682
Γούναρης, Ρασιώτισσα, πιν.όβ.

Μ3 Ιίελεκανίδης, Καστόρια, πιν.249“ και Garidis, La peinture murale, πιν.90 
Εδώ το ζώο έχει ψηλά το κεφάλι.
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κυκλικό οικοδόμημα με τρούλο, που αντικατέστησε το ναό του 
Σ ολομώ ντα.684 *

Διαπιστώ νουμε λοιπόν ότι ο ζωγράφος του μνημείου μας αντλεί τις 
πηγές έμπνευσής του από τα καθιερωμένα εικονογραφικά πρότυπα του 
ευρύτερου Β Δ  ελλαδικού χώρου, δίνοντας έναν ιδιαίτερο τόνο στη λιτή, 
αλλά  προσεγμένη απεικόνιση του θέματος.

Μ υσ τικ ός Δ είπνος (εικ.84)

Στο κέντρο ορθογώνιου κι όχι ελλειπτικού - όπως συνηθίζεται -
/ • Ο ί

τραπεζιού, κάθεται μετωπικός ο Χριστός. Εκατέρωθεν οι μαθητές, οι 
οποίοι παριστάνονται σε στάση τριών τετάρτων, εκτός από τον Ιούδα, 
που απομονώ νεται από τους υπόλοιπους και τοποθετείται μόνος του στην 
πρόσθια πλευρά του τραπεζιού, με τα νώτα στραμμένα στο θεατή. Στο 
κάτω μέρος της σύνθεσης εικονίζεται μια υδρία κι ένα πλεκτό καλάθι. 
Το βάθος ορίζει ευθύγραμμος, ψηλός τοίχος, που καταλήγει σε λιτά, 
ογκώδη οικοδομήματα, εκ των οποίω ν το αριστερό φέρει μεγάλο 
ορθογώ νιο άνοιγμα.

Η σύνθεση του Αγίου Αθανασίου ακολουθεί τον ίδιο εικονογραφικό 
τύπο με την αντίστοιχη του Α γίου Βασιλείου της Άρτας: στα δυο μνημεία 
είναι κοινή η θέση και η στάση του Χ ριστού και των μαθητών, ακόμα και 
του Ιούδα, που απεικονίζεται τελευταίος και απομακρυσμένος από τους 
άλλους Α ποστόλους, με την πλάτη στραμμένη στο θεατή.686

Έ ντονα  είναι τα δυτικά στοιχεία στη σύνθεση. Ήδη αναφέραμε τη θέση 
του Χ ριστού στο κέντρο του τραπεζιού, τη στάση του Ιούδα, την υδρία, 
το πλεκτό καλάθι. Ό σ ον αφορά στο Χριστό, η δυτική επίδραση

684 Το κυκλικό οικοδόμημα απεικονίζεται μέσα στα τείχη της Ιερουσαλήμ από την 
παλαιολόγεια περίοδο και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της σκηνής της 
Βαϊοφόρου στα μεταβυζαντινά χρόνια. Παραλείπεται σε δυτικά παλαιολόγεια έργα, 
όπως στο ψηφιδωτό του Αγίου Μάρκου στη Βενετία (12^ αιώνας) και στην 
ψηφιδωτή εικόνα της Opera del Duomo της Φλωρεντίας (αρχές 14ου αιώνα) 
(.Παγκόσμιος Ιστορία Τέχνης, Ο βυζαντινός κόσμος, τ.4, εικ.77 και 115 αντίστοιχα και 
Talbot-Rice -  Hirmer, The Art o f  Byzantium, πιν.ΧΧΧνίΙ)
Για το θέμα, βλέπε σχετικά στο ναό του Αγίου Γεωργίου στα Πιστιανά, σ. 146-7, 
εικ.94, όπου απεικονίζεται το τέμενος του Ομάρ.

Το σχήμα του τραπεζιού είναι όμοιο σε μια φορητή εικόνα του γ' τετάρτου του 
14ου αιώνα, που βρίσκεται στη Μονή Βλατάδων στη Θεσσαλονίκη (Holy Image -  
Holy Space, πιν.25).

686 „  .
Βλέπε στο ναο του Αγίου Βασιλείου σχετικά με τον εικονογραφικο τύπο και για 

τις στάσεις των προσώπων, όπου αναφέρονται και ανάλογα παραδείγματα, σ.91-92.
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ενισχύεται από το γεγονός ότι απεικονίζεται στην ίδια κλίμακα με τους 
Αποστόλους και το μόνο στοιχείο που τον διακρίνει απ' αυτούς είναι ο 
φωτοστέφανος.687 Παρόμοια απεικόνιση συναντούμε στον Αγιο Γεώργιο 
στα Πιστιανά. (εικ.95)

Έ να άλλο στοιχείο που δηλώνει δυτική επίδραση είναι η απεικόνιση  
του τραπεζομάντιλου. Το ύφασμα, που καλύπτει ολόκληρο το τραπέζι 
είναι κοντό, με αποτέλεσμα να  διακρίνονται τα στηρίγματα του 
τραπεζιού και τα πόδια των ακρινών Αποστόλων. Ό μοια απεικόνιση  
συναντούμε στην Τράπεζα της Μ ονής Σταυρονικήτα.688 *

Πρόκειται λοιπόν για μια σύνθεση, η οποία, αν και έχει τις καταβολές  
της στην παλαιολόγεια περίοδο, είναι εμπλουτισμένη με πολλά  δυτικά  
στοιχεία, δηλώνοντας έτσι τις ανησυχίες και τις νεωτερικές τάσεις του 
ζωγράφου.

Απόνιψη του Π ιλάτου (εικ.85)

Επιγραφή: Η ΑΠ Ο ΝΗΨΗ ΤΟ Υ Π ΙΛΑΤΟ Υ

Η διάταξη της σκηνής είναι παρόμοια μ ' αυτή του Α γίου Β ασιλείου. Κ ι 
εδώ, ο κίονας που πατά σε ογκώδες κυβικό βάθρο, αποτελεί τον  
κατακόρυφο άξονά της και τη χω ρίζει σε δυο μέρη. Αριστερά, ο Π ιλάτος  
με. τον υπηρέτη που του χύνει το νερό. Στο κέντρο, ο  Χ ριστός που  
φρουρείται από δυο στρατιώτες, αν και έχει δεμένα χέρια. Στο δεξί μέρος  
απεικονίζεται ο όχλος των Ιουδαίων, σ ε αντίθεση με τη σκηνή του Α γίου  
Βασιλείου, που βρίσκονται στο κάτω δεξί μέρος και σ ε  πρώτο επίπεδο.

ΧΑΛ

Η σύνθεση αντιγράφει την αντίστοιχη του Α γίου Βασιλείου, η οποία  
βασίζεται στη χαλκογραφία του J. Sadeler «Ιδέ ο  άνθρωπος» (τέλη 16ου

Ο Γαρίδης αναφέρει ότι η απουσία ιεραρχίας όσον αφορά στο μέγεθος με το 
οποίο αποδίδεται ο Χριστός και οι άλλοι Απόστολοι, είναι στοιχείο του δυτικού 
προτύπου. Έτσι, ο Χριστός ξεχωρίζει από το φωτοστέφανο και το χρώμα του ιματίου 
του. (Garidis, Ιμ peinlure murale, σ.61).

6ΗΗ
Garidis, Ιμ  peinture murale, σ. 143.

Επίσης, ο Χατζηδάκης πιστεύει ότι η παράσταση της Τράπεζας της Μονής 
Σταυρονικήτα έχει ως πρότυπο το σχετικό πίνακα του Bellini ή τη χαλκογραφία του 
Marcantonio Raimondi (Χατζηδάκης, Θεοφάνης, σ.66, πιν.205).

689 Για το εικονογραφικό πρότυπο της σκηνής και τις λεπτομέρειες που την 
απαρτίζουν, βλέπε στον ανωτέρω ναό, σ.97-98.
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αιώνα).690 Το γεγονός αυτό δηλώνει ότι οι ζωγράφοι των δυο ναώ ν είχαν 
κοινά δυτικά πρότυπα.

Ε λκόμ ενος (εικ .86)

Επιγραφή : ΕΛΚΟΜ ΕΝΟΣ

Η  σύνθεση είναι πανομοιότυπη μ' αυτή του Αγίου Βασιλείου. 
Αντιγράφει τη χαλκογραφία του J. Sadeler «Η άνοδος εις τον Γολγοθάν» 
(τέλη 16ου αιώνα).691 Ο ι διαφορές που εντοπίζονται με την παράσταση 
του Α γίου Βασιλείου είναι ότι εδώ παραλείπεται η απεικόνιση της 
Π αναγίας και της συνοδείας της, ενώ απεικονίζονται πεζοί Ιουδαίοι μαζί 
με την έφιππη κουστωδία του Πιλάτου.

Ο Πιλάτος ξεχω ρίζει από τους άλλους έφιππους από το σκούρο ιμάτιο 
που φορά και τον πίλο στην κεφαλή, καθώς και το χρώμα του αλόγου, 
που είναι ανοιχτής απόχρωσης. Το γεγονός ότι διακρίνεται καθαρά η 
ταυτότητά του αποτελεί δυτική επίδραση.692

Π εζοί Ιουδαίοι συμπτύσσονται με τον όμιλο των έφιππων στρατιωτών. 
Στη σύνθεση του Α γίου Βασιλείου είδαμε ότι δε διακρίνονται πεζοί 
Ιουδαίοι, παρά μόνο οι πεζοί στρατιώτες που συνοδεύουν το Χριστό. Οι 
Ιουδαίοι περιλαμβάνονται στην ακολουθία του Πιλάτου, όπως στη 
σύνθεσή μας, στον Ά γιο Ν ικόλαο Βίτσας και στον Άγιο Μ ηνά στο 
Μ ονοδένδρι.693

Γενικά, η διάρθρωση της σκηνής μας παραπέμπει σε δυτικά πρότυπα, 
χωρίς βέβαια να  παραλείπονται επιδράσεις από γειτονικά κυρίως 
μνημεία.

690 Ρηγόπουλος, Ο αγιογράφος Πονλάκης, πιν.62.
691 ο.π., πιν.63.
Βλέπε στη σκηνή του Αγίου Βασιλείου, όπου υπάρχει σχετική ανάλυση, σ.99-101.

Garidis, Lapeinture murale. σ.71.

Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, σ. 107-108, πιν.59 και 60α αντίστοιχα.693

1 3 7



Επιγραφή: Η ΣΤΑΥΡΩ[ΣΙΣ]

Η παράσταση είναι αποκεκρουμένη στη δεξιά πλευρά λόγω του 
φωτιστικού ανοίγματος. Σώζεται ο κεντρικός σταυρός του Χριστού και 
αριστερά, σε δεύτερο επίπεδο, ο ένας ληστής σταυρω μένος, ο Δυσμάς. 
Στο κάτω μέρος της σύνθεσης η Παναγία θρηνεί υποβασταζόμενη από 
δυο γυναίκες. Δεξιά διακρίνεται μόνο ο Ιωάννης, ο οποίος φέρει το χέρι 
στο στήθος σε ένδειξη θλίψης. Το σκούρο μπλε βάθος της σύνθεσης  
καλύπτεται από τα τείχη της Ιερουσαλήμ, που είναι κατάφορτα με 
ορθογώνιες επάλξεις, αψιδωτές πύλες, δίλοβα παράθυρα και «μετάλλια». 

Η σύνθεση του Αγίου Αθανασίου, ακολουθεί τον εικονογραφικό τύπο 
* της κρητικής ζωγραφικής, όπως τον συναντήσαμε στον Ά γιο Βασίλειο  

Αρτας.694
Ασυνήθιστη για τα μνημεία του νομού της Άρτας είναι η στάση του 

Ιωάννη, που φέρει το χέρι στο στήθος κι όχι στο πρόσω πο. Στην ίδια 
στάση απεικονίζεται σ ε μια φορητή εικόνα του Β υζαντινού Μ ουσείου  
(1605 αιώνας),695 στη Μ ονή Σταυρονικήτα (1546)696 και στη Ρασιώτισσα  
(1553).697 698

Ό σον αφορά στα αρχιτεκτονήματα, ο ζω γράφος αοιάζει να  
επηρεάστηκε από την παράσταση της Μ ονής Ν τίλιου, αφού οι 
αναλογίες τους είναι πολλές.

Από τα λίγα λοιπόν στοιχεία που σώ ζονται από τη σύνθεση, 
διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για μια απλοποιημένη μορφή απόδοσης του 
κρητικού προτύπου. Ε ίναι λιτή, χωρίς ένταση και δραματικότητα και 
παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με μνημεία του Β Δ  ελλαδικού χώρου.

Σταύρωση (εικ.87)

Για τον εικονογραφικό τύπο της σκηνής και τα επιμέρους στοιχεία της, βλέπε 
στην παράσταση του Αγίου Βασιλείου, σ. 92-95.

695
Μπαλτογιάννη, Οι Πύλες του Μυστηρίου, εικ.4.

m  Χατζηδάκης, Θεοφάνης, εικ.98.
697 Γούναρης, Ρασιώτισσα, πιν.31 β.
698 Λίβα, Η Μονή Ντίλιου, εικ.33.
Τα κτήρια φέρουν ορθογώνιες επάλξεις, αψιδωτές πύλες και «μετάλλια».
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Ε π ιτά φ ιος Θ ρήνος (εικ. 88) ί

Η σύνθεση  -  αποκεκρουμένη στο αριστερό τμήμα της, όπου 
απεικονίζεται η Παναγία, λόγω του φωτιστικού ανοίγματος -  
επαναλαμβάνει σχεδόν αυτούσιο τον εικονογραφικό τύπο του Αγίου 
Β ασιλείου Άρτας.

Η στάση της Παναγίας -  όσο διακρίνεται -  της Μαγδαληνής, που 
ολοφ ύρεται πάνω  από το Χριστό, του Ιωάννη, που ασπάζεται το χέρι του 
Χ ριστού, είναι πανομοιότυπη μ' αυτή της σκηνής του ανωτέρω ναού.699 
Ίδια είναι και η  στάση του Νικοδήμου, που στηρίζει το κεφάλι με το χέρι 
του, με τη διαφορά ότι η κλίμακα παραλείπεται.700

Διαφορετικά απεικονίζεται ο Ιωσήφ, ο οποίος σκύβει ελαφρά701 και 
τεντώ νει με πιο έντονο τρόπο τη σινδόνη που είναι στρωμένη στη 
σαρκοφ άγο.702 Π αρόμοια κίνηση κάνει ο Ιωσήφ στην εικόνα του 
Λ αμπάρδου (αρχές 17ου αιώνα), που βρίσκεται στο Βυζαντινό 
Μ ουσείο ,703 αλλά  και στον Αγιο Γεώργιο στα Πιστιανά (εικ. 104).

Π ρόκειται λοιπόν για μια λιτή, ολιγοπρόσωπη σύνθεση που ακολουθεί 
σ ε γενικές γραμμές το εικονογραφικό πρότυπο της παλαιολόγειας 
παράδοσης, όπω ς αυτό εκφράστηκε στην παράσταση του Αγίου 
Β ασιλείου.

Βλέπε σχετικές αναφορές με τη στάση και τη θέση των μορφών στις παραστάσεις 
της Μεταμόρφωσης, σ.33-37, εικ. 13 και του Αγίου Βασιλείου, σ. 102-4, εικ.56.

700 Η κλίμακα παραλείπεται και στη Μονή Φιλανθρωπηνών, όμως εκεί ο Νικόδημος 
δέεται (Αχειμάστου, Η Μονή Φιλανθρωπηνών, πιν.57α).

701
Η ελαφρά σκυμμένη στάση του Ιωσήφ είναι γνωστή από παλαιολόγεια μνημεία, 

όπως το Kurbinovo και οι Αγιοι Απόστολοι Καστοριάς (Σωτηρίου, Ενταφιασμός- 
Θρήνος, Δ Χ Α Ε Ζ \  1973-3), πιν.49.3 και 49.4 αντίστοιχα).

702
Το σάβανο καθιερώνεται στη σκηνή του Θρήνου από τον 11 ° αιώνα (ο.π., σ. 141). *

703
Οι Πύλες τον Μυστηρίου, εικ.9.
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VI. Ο ναός του Αγίου Γεωργίου Πιστιανών

Α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή

Πρόκειται για ένα μονόχωρο δρομικό ναΐσκο με πρόσθετο νάρθηκα. 
Ανατολικά καταλήγει σε τρίπλευρη αψίδα. Η τοιχοδομία του 
αποτελείΐαι από ακανόνιστες πέτρες με αφανές κονίαμα, σαν ξερολιθιά. 
Η δίρριχτη στέγη του καλύπτεται με σχιστόπλακες.704

Ζ ω γ ρ α φ ι κ ό ς  δ ι ά κ ο σ μ ο ς

Εσωτερικά, ο ναός είναι κατάγραφος με σχετικά καλά διατηρημένες 
τοιχογραφίες. Στο τεταρτοσφαίριο της κόγχης εικονίζεται η Πλατυτέρα  
και οι συλλειτουργούντες ιεράρχες.705 (εικ .89)

Η άνω ζώνη των τοιχογραφιών του κυρίως ναού έχει καταστραφεί. Η  
μεσαία απαρτίζεται από το Δωδεκάορτο: δε σώ ζονται οι σκηνές του 
Ευαγγελισμού και της Γέννησης. Στην κάτω ζώνη εικονίζονται ολόσω μοι 
μετωπικοί άγιοι. Στη νότια πλευρά οι άγιοι Π ροκόπιος, Θεόδωρος, 
Ευστάθιος, Κοσμάς και Δαμιανός, Α ντώ νιος, Ευθύμιος, Σάββας. Στη 
δυτική, εκατέρωθεν της θύρας, ο άγιος Θ εοδόσιος και ο  αρχάγγελος  
Μιχαήλ από τη μια πλευρά και ο αρχάγγελος Γαβριήλ με την αγία 
Μαρίνα που σκοτώνει το διάβολο από την άλλη. Στη βόρεια  
απεικονίζονται οι ισαπόστολοι Κ ω νσταντίνος και Ε λένη , οι αγίες 
Παρασκευή και Αικατερίνη, οι άγιοι Μ ερκούριος, Ιάκωβος ο Πέρσης, 
Αρτέμιος, Θεόδωρος ο Τήρων, Δημήτριος και Ν ικόλαος.

'°' Για το ναό, βλέπε Τριανταφυλλόπουλος, ΑΔ 32(1977), Β 1 Χρονικά, σ. 173-4.

705 Επιγραφή: ΜΡ 0V  -  ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ
Επιγραφές σώζονται σχεδόν σ ' όλες τις συνθέσεις του ναού.
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Π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς  ι ε ρ ο ύ i

Η  Πλατυτέρα παριστάνεται στον τύπο της Βλαχερνήτισσας και φέρει 
το Χ ριστό σε μετάλλιο στο στήθος. Οι άγγελοι παραλείπονται. Ο απλός 
αυτός τύπος της Βλαχερνήτισσας είναι γνωστός από 
παλαιολόγεια  έργα,706 αλλά συναντάται και στη μεταβυζαντινή 
εποχή.707 708 Τ ον 17° αιώνα σώζεται στην Π αναγία Κουμπελίδικη και στον■1ΛΟ
Ά γιο  Ν ικόλαο της αρχόντισσας Θ εολογίνας στην Καστοριά.

Π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς  κ υ ρ ί ω ς  ν α ο ύ

Υ παπαντή  (εικ .90)

Επιγραφή : Η Υ Π Α Π Α Ν Τ Η

Α ν και η παράσταση παρουσιάζει κάποιες διαφοροποιήσεις δεν 
ξεφ εύγει από τον εικονογραφικό τύπο που αναλύσαμε στο ναό της 
Μ εταμόρφω σης της Ά ρτας.709 *

Ό σ ο ν  αφορά στη διάταξη των μορφώ ν έχει ως πρότυπο την παράσταση 
της Μ εταμόρφωσης της Βελτσίστας. Κ οινά στοιχεία είναι η θέση του

Όπως στον Άγιο Ανδρέα Χαλκιοπούλων στην Αιτωλοακαρνανία (14ος αιώνας) 
(Παλιούρας, Βυζαντινή Αιτωλοακαρνανία, πιν.57).

707
Στον Αγιο Νικόλαο Αναπαυσά, στην Τράπεζα της Μονής Σταυρονικήτα (Garidis, 

La peinture murale, πιν.128 και 151 αντίστοιχα), στους Αγίους Αποστόλους του 
Τζώτζια (Γούναρης, Ρασιώτισσα, πιν.ΐβ), στον Άγιο Δημήτριο στα Παλατίτσια 
(Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.107α).Επίσης, σε ναούς της Αχρίδας και της 
Μεγάλης Πρέσπας (Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα σε ναούς της 
Καστοριάς, σ.42, σημ.261).

708 Παϊσίδου, ο.π., πιν.21β και 23β αντίστοιχα.

709 Βλέπε στο ναό της Μεταμόρφωσης σχετικά με τον εικονογραφικό τύπο και τη
βιβλιογραφία, σ. 19-20.
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Ιωσήφ -  παρεμβάλλεται μεταξύ της Παναγίας και της Α ννας -  η στάση  
του Χριστού, που στρέφεται προς την Παναγία και του Συμεώ ν, που

* 710πλησιάζει πολύ το πρόσωπο του Χρίστου.
Στην παράστασή μας είναι αξιοπρόσεκτο το αρχιτεκτονικό βάθος. 

Πρόκειται για ένα μαρμαρόκτιστο ιερό με κιβώριο και κλειστά  
βημόθυρα.711 712 Δεξιά, πίσω από τον Συμεών, ορθώνεται κτήριο με στενή 
πύλη, η οποία επιστέφεται μ' ένα  ανθεμωτό κορινθιάζον κιονόκρανο. Στα 
αριστερά, πίσω από την Α ννα , διακρίνεται συμμετρικά αποδοσμένη  
όμοια πύλη. Η πύλη θυμίζει έντονα την αντίστοιχη στη Μ ονή  
Φιλανθρωπηνών και στο Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών της Μ ονής  
Βαρλαάμ,713 με τη διαφορά ότι στις ανωτέρω συνθέσεις την κορυφή του 
κτηρίου κοσμεί ένα ανθοδοχείο.714

Πρόκειται λοιπόν για μια σκηνή που δεν απομακρύνεται από τα 
• εικονογραφικά πρότυπα, όπω ς διαμορφώθηκαν τον 15° αιώνα και 

αφομοιώθηκαν από τα μνημεία του βορειοδυτικού ελλαδικού χώ ρου.

7ί° Stavropoulou, Veltsista, σ.50-51, πιν.15α.
Η Σταυροπούλου στην παράσταση της Βελτσίστας διαβλέπει στη στάση του Συμεών 
επίδραση από την απεικόνιση της Παναγίας Γλυκοφιλούσας, στοιχείο που συναντάται 
τον 12° και 13° αιώνα, αλλά σπανίζει τη μεταβυζαντινή εποχή. Στη σύνθεσή μας δεν 
θα μιλούσαμε για παρόμοια επίδραση, αφού το πρόσωπο του Συμεών απέχει λίγο 
από το μάγουλο του Χριστού.

“ Κλειστά βημόθυρα συναντήσαμε και στην παράσταση του ναού του Αγίου
Βασιλείου (σ.76-77 , εικ.41)
712

Αχειμάστου, Η Μονή των Φιλανθρωπηνών, πιν.38α.

Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών, πτν.50.

714
Η λεπτομέρεια αυτή κατάγεται από τις κρητικές εικόνες του 15ου αιώνα 

(Αχειμάστου, ο.π., σ.58, όπου και σχετικά παραδείγματα). Πύλη που επιστέφεται με 
δοχείο απεικονίζεται και στην εικόνα της Υπαπαντής του Δαμασκηνού (1571), που 
βρίσκεται στο Σινά (Ξυγγόπουλος, Σχεδίασμα, πιν.39.1). Επίσης, για το θέμα βλ. X. 
Μπαλτογιάννη, Παράσταση Ευαγγελισμού κάτω από νεώτερη επιζωγράφιση στο 
βημόθυρο Τ.737 του Βυζαντινού Μουσείου, AAA XVII (1984), σ.43 κε.
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Επιγραφή : Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ

Η σκηνή παρουσιάζει εικονογραφική συγγένεια με την αντίστοιχη στο 
ναό της Μ εταμόρφω σης Άρτας. Κοινή είναι η στάση του Χριστού και 
η γηραιά προσω ποποιημένη μορφή του Ιορδάνη, που εδώ απεικονίζεται 
μικροσκοπική.715

Στοιχείο κοινό με τη σύνθεση του Α γίου Βασιλείου Άρτας είναι οι 
όφεις που εξέχουν από το βράχο που πατά ο Χριστός.716

Χαρακτηριστική είναι η απεικόνιση τριών αγγέλων με παρατακτικό 
τρόπο. Ίδιος αριθμός παριστάνεται στη Μ ονή Μ υρτιάς (1491),717 718 719 στον 
Άγιο Ν ικόλα ο της αρχόντισσας Θ εολογίνας στην Καστοριά (1663) και 
σε μνημεία των Αγράφων: στον Άγιο Γεώργιο (1610) και στην Αγία

71Q
Παρασκευή Βραγγιανώ ν (1648).

Π ρόκειται για μια λιτή παράσταση, που περιορίζεται στα άκρως 
απαραίτητα πρόσωπα. Δευτερεύοντα στοιχεία, που θα της προσέδιδαν 
αφηγηματικό χαρακτήρα παραλείπονται, απομακρύνοντάς την έτσι από 
τις πλουσιότερες σκηνές των μνημείων του 16ου αιώνα της Β Δ  Ελλάδας.

Β άπτιση (εικ .91)

715 Βλέπε στο ναό της Μεταμόρφωσης (σ.21-22) για τον εικονογραφικό τύπο και τις 
προσωποποιήσεις των στοιχείων της φύσης, με ανάλογα παραδείγματα.

71 ό
Βλέπε σχετικά στο ναό του Αγίου Βασιλείου, σ.77-78.

Γ Αχειμάστου, Η Μονή των Φιλανθρωπηνών, σ.174. Επίσης, Παλιούρας, Βυζαντινή 
αρχαιολογία και τέχνη, Βιβλιογραφία για την Ήπειρο (1979-1980), Ηπειρωτικά
Χρονικά 23 (1981), πιν.54.
718 Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, πιν.68α

719
Σδρόλια, Μονή Πέτρας, σ.200.
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Επιγραφή : Η METΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

Η παράσταση είναι αποκεκρουμένη στο άνω αριστερό μέρος της. Δ εν  
περιλαμβάνει τα συμπληρωματικά επεισόδια της ανόδου και καθόδου  
στο όρος Θαβώρ. Οι στάσεις των Α ποστόλω ν ποικίλουν. Μ οιάζουν να  
έχουν ως μακρινό πρότυπό τους τις αντίστοιχες στη μικρογραφία του 
τετραευαγγελίου Ιβήρων η.5 (μέσα 13ου αιώνα). 2

Π αρουσιάζουν αναλογίες με τις στάσεις των μαθητών της φορητής 
εικόνας του 1600, που προέρχεται από την Εκκλησία του Σωτήρος στο  
Γαλατά Κωνσταντινούπολης.720 721

Επιπλέον, επιμέρους σύγκριση της στάσης του κάθε αποστόλου, μπορεί 
• να γίνει με αντίστοιχες απεικονίσεις σε μνημεία του Β Δ  ελλαδικού  

χώρου, καθώς επίσης της Κρήτης και της Κ ύπρου.722
Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι ο ζωγράφος αναζητεί τα πρότυπά του σε  

έργα και μνημεία αξιόλογων καλλιτεχνών, χω ρίς να  περιορίζεται σε 
τοπικό επίπεδο.

Μ εταμόρφωση (εικ.92)

Έ γερ σ η  του Λ αζάρου (εικ .93)

Επιγραφή : Η ΕΓΕΡΣΙΣ ΤΟ Υ  Λ Α Ζ Α Ρ Ο Υ

Στο κέντρο της σύνθεσης παριστάνεται ο Χ ριστός, ακολουθούμενος από  
τους Α ποστόλους, να κατευθύνεται προς τον  τάφο. Δ εξιά , στην είσοδο  
του λαξευτού μνήματος, προβάλλει όρθιο το σαβανω μένο σώμα του

720 Millet, Recherches, σ.231, πιν.200.

'2Ι Οι Πύλες του Μυστηρίου -  Θησαυροί της Ορθοδοξίας, πιν.64.
Η ημιόρθια στάση του Πέτρου θυμίζει την αντίστοιχη στη Μεταμόρφωση 

Βελτσίστας (Stavropoulou, Veltsista, πιν.15β) και στον Αγιο Νικόλαο Βίτσας 
(Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.45α). Ο γονατιστός Ιωάννης, τον απόστολο στον 
Αγιο Σωζόμενο στη Γαλάτα Κύπρου (1513) (Garidis, La peinture murale, σ.289, 
πιν.226). Η συσπειρωμένη προς τα δεξιά στάση του Ιακώβου, μας παραπέμπει στην 
ανάλογη του Αγίου Γεωργίου στην περιοχή Αμάρι Ρεθύμνου (μέσα 14ου αιώνα) 
(Borboudakis, Kreta, εικ.272), αλλά και στη μεταβυζαντινή σύνθεση του 
Παρεκκλησίου των Τριών Ιεραρχών της Μονής Βαρλαάμ στα Μετέωρα (1637) 
(Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών, πιν.52).
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Λ αζάρου. Έ να ς νέος ξετυλίγει τις κειρίες, ενώ ένας άλλος μεταφέρει την 
πλάκα του  τάφου. Οι αδελφές του νεκρού γονατίζουν στα πόδια του 
Κ υρίου. Α πό τα βουνά που συγκλίνουν, προβάλλει ο όμιλος των 
Ιουδαίω ν. Β γαίνουν από την πύλη του τείχους της Βηθανίας και επειδή 
βρίσκονται κοντά στο νεκρό, ο πρώτος σκεπάζει τη μύτη του μ' ένα  
μαντήλι, γ ια  να  αποφύγει τη δυσοσμία.

Η  παράσταση του Αγίου Γεωργίου ακολουθεί τον εικονογραφικό τύπο 
που εισήγαγε ο Θεοφάνης στη μεταβυζαντινή ζωγραφική.

Φ αίνεται ότι έχει ως πρότυπό της τις αντίστοιχες συνθέσεις στον Άγιο 
Ν ικ όλα ο Β ίτσας και στον Άγιο Μ ηνά στο Μ ονοδένδρι.724 Συγκεκριμένα, 
η στάση του Χριστού που ακολουθείται από πολυπληθή όμιλο 
Α ποστόλω ν, οι Ιουδαίοι που προβάλλουν από τα βουνά, το σαβανωμένο 
σώ μα του Λ αζάρου που στέκεται όρθιο στη σαρκοφάγο, ο Ιουδαίος 
που υψ ώ νει το χέρι, καθώς καλύπτει με το άλλο τη μύτη του, ο νέος που 
λύνει τις κειρίες, η μαρμάρινη πλάκα του τάφου, η παράλειψη της 
ανδρικής μορφής δεξιά από το Λ άζαρο,725 είναι στοιχεία κοινά στα έργα 
που αναφέραμε.

Η σκηνή παρουσιάζει ομοιότητες επίσης με τη σύνθεση του 
Π αρεκκλησίου των Τριών Ιεραρχών της Μ ονής Βαρλαάμ (1637)726 και 
δυο ναώ ν της Καστοριάς: του Α γίου Δημητρίου Ελεούσας (1608-9) και

«7Λ»7

του Α γίου Ν ικολάου του Κυρίτζη (1654). * *

Στη Μονή Αναπαυσά (Chatzidakis, Theophane, εικ.9) και στη Μονή Λαύρας 
(Millet, Athos, πιν. 124.1). Χαρακτηριστικά του τύπου είναι ο όρθιος Λάζαρος, ο 
περιορισμένος αριθμός των Ιουδαίων που τοποθετούνται σε δεύτερο επίπεδο ανάμεσα 
στα βουνά, η μορφή του τείχους της Βηθανίας. Ο εικονογραφικός αυτός τύπος 
διαμορφώθηκε σε Κρητικές εικόνες του 15ου αιώνα, όπως στην εικόνα του τέλους του 
15ου αιώνα της Μονής Θεολόγου στην Πάτμο (Χατζηδάκης, Εικόνες της Πάτμου, 
αρ.25, σ.77κε, πιν.23). Ο ίδιος τύπος χρησιμοποιείται και σε άλλα μνημεία του Άθω, 
όπως στο Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου της Μονής Αγίου Παύλου, στη Μονή 
Διονυσίου, στη Μονή Δοχειαρίου, (Millet, Athos, πιν. 187.4, 202.1 και 228 
αντίστοιχα) στη Μονή Σταυρονικήτα (Χατζηδάκης, Θεοφάνης, εικ.88).

724
Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.45β, 46α-β.

775 Η ανδρική μορφή δεξιά του Λαζάρου απεικονίζεται στη σύνθεση της Μονής 
Μεγίστης Λαύρας και της Μονής Διονυσίου. (Millet, Athos, πιν. 124.1 και 202.1
αντίστοιχα)
*726

Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών, πιν.53.

727
Παΐσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, πιν.53β και 

62β αντίστοιχα. Στο ναό του Αγίου Νικολάου Κυρίτζη δεν απεικονίζεται άνδρας να 
λύνει τις κειρίες, αλλά δυο να σηκώνουν την ταφόπλακα.
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Η σύνθεσή μας λοιπόν φαίνεται ότι ιστορήθηκε από έναν επιδέξιο  
ζωγράφο, που μιμήθηκε επιτυχώς αξιόλογα σύνολα  της Β Δ  Ελλάδας, τα 
οποία επηρεάστηκαν από την κρητική ζωγραφική, προσπαθώ ντας να  
ανταποκριθεί κατά το δυνατό στην καλλιτεχνική ποιότητά τους.

'Β αΐοφ όρος (εικ.94)

Επιγραφή : [Η ΒΑ] ΪΟΦΩΡΟΣ

Αριστερά απεικονίζεται ο όμιλος των Α ποστόλω ν, ενώ  στο κέντρο ο 
• Χριστός που στρέφει και τους μιλά. Α κολουθεί το ζώο που το ταΐζει ένα  

παιδί και η ομάδα των Ιουδαίων στα δεξιά που προϋπαντούν το Χ ριστό, 
βρισκόμενοι ήδη έξω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ.

Ο ζωγράφος ακολουθεί τον κρητικό εικονογραφικό τύπο, βασικά  
στοιχεία του οποίου συναντήσαμε στο να ό  του Α γίου Α θανασίου στο  
Π ολύδροσο.728

Η παράσταση του Αγίου Γεωργίου διαφέρει από την αντίστοιχη του 
ανωτέρω ναού στο ότι οι Ιουδαίοι βρίσκονται ήδη έξω από τα τείχη και 
στην απόδοση της Αγίας Πόλης. Η  πόλη της Ιερουσαλήμ αποδίδεται 
συνοπτικά ως κάστρο μέσα στο οποίο δεσπόζει το τέμενος του Ομάρ. Το  
θέμα προέρχεται από χαλκογραφίες που απεικόνιζαν την Ιερουσαλήμ με 
το τέμενος του Ομάρ να  αναπαριστά το να ό  του Σ ο λ ο μ ώ ντο ς .29 
Σύμφωνα με άλλους ερευνητές πρόκειται για τη βασιλική της 
Αναστάσεως, την αλληγορία της Ιερουσαλήμ.730 * Η  απεικόνιση του

Για τον εικονογραφικό τύπο, βλέπε σχετικά στην αντίστοιχη παράσταση του 
ναού του Αγίου Αθανασίου Αρτας, (σ. 133-5), όπου γίνονται συγκρίσεις με μνημεία 
του 16ου και 17ου αιώνα.

729
Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών, σ.121-123.

730 Millet, Recherches, σ.265-275, όπου αναφέρονται και διαχρονικά παραδείγματα 
απεικόνισης του ναού. Βλέπε επίσης, Ξυγγόπουλος, Η ψηφιδωτή διακόσμησις του
ναού των Αγίων αποστόλων Θεσσαλονίκης, σ.26.
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κυκλικού οικοδομήματος συναντάται από την παλαιολόγεια εποχή.731 
Στην μεταβυζαντινή εποχή παριστάνεται σε φορητές, σε μνημεία του 
Ά θω * 733 και της Β Δ  Ελλάδας.734 * Ιδιαίτερα τον 17° αιώνα απεικονίζεται 
στον Ά γιο Ν ικόλαο Βίτσας (1618-9) και στον Ά γιο Μ ηνά στο 
Μ ονοδένδρι (1619-20), στο Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών της 
Μ ονής Β αρλαάμ (163 7),736 στη Μ ονή Αγίας Παρασκευής Βίκου 
(1 6 8 9 ).737

Π αρατηρούμε λοιπόν ότι ο ζωγράφος ακολουθεί σε γενικές γραμμές το 
κρητικό πρότυπο, όπως αυτό αφομοιώθηκε στον ευρύτερο Β Δ  ελλαδικό 
χώ ρο, αποδίδοντας όμως μια λιτή, χωρίς δευτερεύοντα επεισόδια και 
αφηγηματικές λεπτομέρειες παράσταση, η οποία απομακρύνεται από την 
παλαιολόγεια  παράδοση.

31 Στην παράσταση της Βαϊοφόρου στην Περίβλεπτο (γ'τέταρτο 14ου αιώνα) και στην 
Παντάνασσα του Μυστρά (1430) (Chatzidakis, M ystras, πιν.52 και 67 αντίστοιχα),
καθώς και στη Ravanica (Millet, Recherches, σ.275, εικ.255).
*732

Στην εικόνα του Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (τέλη 14ου -  α'τέταρτο 15ου 
αιώνα), στην εικόνα της Συλλογής Λευκάδας (γ'τέταρτο 15ου αιώνα) (Βοκοτόπουλος, 
Μια πρώιμηκρητική εικόνα της Βαϊοφόρου στην Λευκάδα, ΔΧΑΕ περ.Δ', τ.Θ' (1977- 
79), σ.309-321, πιν.116 και 117 αντίστοιχα), στην εικόνα της Συλλογής 
Κανελλοπούλου (τελευταίο τέταρτο 15ου αιώνα) {Holy Image- H oly Space, πιν.60), 
στην εικόνα της Μονής Σινά (τέλη 16ου -  αρχές 17ου αιώνα), στην εικόνα από το 
τέμπλο του ναού Αγίας Αικατερίνης στους Κήπους Ζακύνθου (τέλη 16ου -  α'τέταρτο 
17ου αιώνα) (Βοκοτόπουλος, ο.π., πιν.121 και 120 αντίστοιχα), στην εικόνα του 
Βίκτορος (Βοκοτόπουλος, Επτά κρητικές εικόνες του 17ου αιώνα, Αμητός, I, 
Θεσσαλονίκη 1987, πιν.18,1-2), στην εικόνα από τη Μονή Λειμώνος Λέσβου (β' 
μισό 17ου αιώνα) (Γούναρης, Ε ικόνες της Μ ονής Λειμώνος Λέσβου, σ.11-2, εικ.47).

733
Όπως στη Μονή Διονυσίου και στο Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου της Μονής 

Αγίου Παύλου (Millet, Athos, πιν.202.2 και 187.2 αντίστοιχα).

734
Στον Άγιο Νικόλαο Αναπαυσά Μετεώρων (1527) (Garidis, La pein ture murale, 

πιν.129), στη Μονή Φιλανθρωπηνών (1542) (Αχειμάστου, Η  Μ ονή των 
Φιλανθρωπηνών, πιν.47), στη Ρασιώτισσα της Καστοριάς (1553) (Γούναρης, 
Ρασιώτισσα, πιν.27α), στη Μεταμόρφωση της Βελτσίστας (1568) (Stavropoulou, 
Veltsista, πιν.16β).

735
Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.46“ και 45β αντίστοιχα.

736
Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών, πιν.54.

737
Αχειμάστου, ΑΔ 30 (1975), Β2 Χρονικά, πιν.142α.
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Επιγραφή : «Ο ΔΕΙΠΝΟΣ Ο ΜΙΣΤΙΚΟΣ»

Γύρω από ένα ημιελλειπτικό τραπέζι παρατάσσονται ο  Χ ριστός στο 
κέντρο του, στραμμένος δεξιά προς τον Ιωάννη και οι Α πόστολοι, σε 
ποικιλία στάσεων και εκφράσεων, περιορίζονται αυστηρά γύρω  από το 
τραπέζι. Την εσωτερική πλευρά του τραπεζιού περιτρέχει το 
χειρόμακτρο, ενώ πάνω βρίσκονται σκεύη και εδέσματα.

Το βάθος της σκηνής ορίζεται από δυο κομψά, ανάλαφρα κτήρια, που 
ενώνονται μεταξύ τους με χαμηλό τοίχο και κοσμούνται με ύφασμα.

Η παράσταση ακολουθεί τον εικονογραφικό τύπο, όπως 
διαμορφώθηκε από το Θεοφάνη στη Μ ονή Λ αύρας.7 9

Ό σον αφορά στη θέση και στάση του Χ ριστού, φαίνεται ότι 
επηρεάζεται από τη σύνθεση της Μ εταμόρφωσης της Β ελτσίστας.740 Στο 
κέντρο του τραπεζιού και στραμμένος στα δεξιά απεικονίζεται επίσης ο 
Χριστός στον Άγιο Δημήτριο της Βελτσίστας,741 στον Ά γιο  Ν ικόλαο στα 
Καλύβια Ελαφότοπου (αρχές 17ου αιώνα),742 στη Μ ονή Π έτρας Αγράφων 
(1625).743

Η θέση του Χριστού στον άξονα της σύνθεσης προδίδει την 
εισβολή του δυτικού προτύπου στη βυζαντινή ε ικ ο ν ο γ ρ α φ ία .4 Επίσης, * 14

Μ υστικός Δείπνος (εικ.95)

Ο Χριστός απεικονίζεται στο κέντρο του τραπεζιού, αλλά μετωπικός στην 
αντίστοιχη σκηνή του Αγίου Βασιλείου (σ.91-92) και του Αγίου Αθανασίου 
(σ. 135-136).

7̂  Millet, Athos, πιν.124.2.
Σύμφωνα μ' αυτόν τον εικονογραφικό τύπο, ο οποίος ακολουθεί την παράδοση του
14ου αιώνα, ο Χριστός βρίσκεται στον άξονα της σύνθεσης και στρέφει την κεφαλή 
δεξιά. Κατά τον ίδιο τύπο παριστάνεται η σκηνή και σε άλλα μνημεία του Αθω, όπως 
στη Μονή Σταυρονικήτα (Χατζηδάκης, Θεοφάνης, εικ.91), στη Μονή Διονυσίου και 
στη Μονή Δοχειαρίου, όπου όμως ο Χριστός στρέφει προς τα αριστερά (Millet, ο.π., 
πιν.202.3 και 233.3 αντίστοιχα).

'40 Stavropoulou, Veltsista, σ.58-59, πιν.17β.
'"ο.π., σ.58-59.

Βοκοτόπουλος, ΑΔ 21 (1966), Χρονικά, πιν.322β.
"Σδρόλια, Μονή Πέτρας, σ.203-206, εικ.107.

Την άποψη αυτή υποστηρίζει ο Γαρίδης (Garidis, La peinture murale, σ.61) και η 
Σταυροπούλου (Stavropoulou, Veltsista, σ.58, σημ.222, 223), η οποία αναφέρει έργα 
δυτικών καλλιτεχνών που απεικονίζουν το Χριστό στον άξονα της σύνθεσης, καθώς 
επίσης και μνημεία του βαλκανικού χώρου του 14ου αιώνα, που υιοθέτησαν τον ίδιο 
εικονογραφικό τύπο.
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απεικονίζεται στην ίδια κλίμακα με τους Α ποστόλους και ξεχωρίζει 
μόνο από το βυσσινί χρώμα του ιματίου, αφού και αυτοί φέρουν 
φω τοστέφανο. Η  απουσία της ιεραρχίας θεωρείται δυτικό στοιχείο.745 
Ίδια απεικόνιση συναντούμε στον Άγιο Α θανάσιο στο Πολύδροσο. 
(εικ .84)

Οι μαθητές περιορίζονται αυστηρά στην πίσω μεριά του τραπεζιού, 
χωρίς να  επεκτείνονται στην πρόσθια πλευρά του. Ανάμεσά τους 
συγκαταλέγεται και ο Ιούδας, που δεν απομονώ νεται.746 Ομοιότητες με 
τη σύνθεσή μας όσον αφορά τη στάση των μαθητών συναντούμε στο 
Π αλαιό Κ αθολικό της Μ ονής Μ εταμόρφωσης των Μ ετεώρων,747 στη 
Μ ονή Ν τίλιου ,748 στη Μ ονή Πέτρας Αγράφων (1625).749

Ε πιπλέον, παρατηρούμε ότι ο ζωγράφος δίνει ιδιαίτερη σημασία στη 
λεπτομέρεια . Τα σκεύη είναι ιδιαίτερα κομψά και προσεγμένα -  δεν 
παραλείπεται η υδρία -  ενώ το χειρόμακτρο φέρει τις ίδιες διακοσμητικές 
γραμμώ σεις με το ύφασμα που συνδέει τα κτήρια στο βάθος.

Π ρόκειται λοιπόν για μια παράσταση που συνδυάζει στοιχεία της 
παλαιότερης παράδοσης με άλλα της δυτικής εικονογραφίας, τα οποία 
υιοθετήθηκαν και από την κρητική ζωγραφική.

45 Αυτή την άποψη διατυπώνει ο Γαρίδης (Garidis, La peinture murale, σ.61).
Στις παραστάσεις των μνημείων της Σερβίας του 14ου αιώνα και σε 

μεταβυζαντινούς ναούς του Άθω και της ΒΔ Ελλάδας, ο Ιούδας κάθεται ανάμεσα 
στους Αποστόλους (Millet, Recherches, σ.302).
Στην παράσταση του Αγίου Βασιλείου (σ.91-92) και του Αγίου Αθανασίου (σ.135-
136) ο Ιούδας ξεχωρίζει από την υπόλοιπη ομάδα των Αποστόλων.
74 7

Garidis, La peinture murale, πιν.73 και Χατζηδάκης -  Σοφιανός, Το Μεγάλο 
Μετέωρο, ο .Ίβ-ΊΙ. Εδώ, ο Χριστός στρέφει αριστερά.

'48 Αίβα, Η  Μονή Ντίλιου, εικ.20.
749 Σδρόλια, Μονή Πέτρας, σ.203-206, εικ.107.

Το ίδιο διακοσμητικό μοτίβο υπάρχει και στο χειρόμακτρο της σύνθεσης του 
Παλαιού Καθολικού της Μονής Μεταμόρφωσης των Μετεώρων (Χατζηδάκης -  
Σοφιανός, Το Μεγάλο Μετέωρο, σ.76-77).
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Επιγραφή : Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ

Στον κεντρικό άξονα της σύνθεσης απεικονίζεται το κλειστό σύμπλεγμα  
του Χριστού και του Ιούδα. Ο Χριστός, σχεδόν ακίνητος, δέχεται με 
καρτερία τον εναγκαλισμό του μαθητή, που κινείται από αριστερά  
με αρκετή ορμή, χωρίς να αποφεύγει το φίλημα. Γύρω τους συνωστίζεται 
το πλήθος των Φαρισαίων και των υπηρετών τους, οι οποίοι, κρατώντας 
ράβδους και τσεκούρια, ήρθαν να συλλάβουν τον Κύριο. Ο ρισμένοι 
Φαρισαίοι έχουν καλυμμένα τα χέρια κάτω από τα ιμάτιά τους, ενώ μια 
μορφή προσπαθεί να αποσπάσει βίαια το Χ ριστό, τραβώντας τον με τα 
δυο χέρια.751 Κάτω και δεξιά στη σύνθεση εικονίζεται ο Π έτρος που  
ετοιμάζεται να κόψει το αυτί του καθηλω μένου Μ άλχου.752 Η παράσταση  
συμπληρώνεται με πολλούς, απότομους, σχηματικά αποδοσμένους  
βράχους.

Ο ζωγράφος του μνημείου ακολουθεί τον εικονογραφικό τύπο που 
καθιέρωσε ο Θεοφάνης στη Μ ονή Α ναπαυσά και στη Μ ονή Μ εγίστης 
Λαύρας.753

Η παράσταση μας έχει πολλά κοινά σημεία με την αντίστοιχη του  
Παρεκκλησίου των Τριών Ιεραρχών στη Μ ονή Βαρλαάμ754: οι 
στάσεις και οι κινήσεις των δυο κεντρικών μορφών, των άλλω ν που  
κρατούν ράβδους, της νεανικής μορφής που τραβά βίαια τον Ιησού, της 
συνεπτυγμένης ομάδας του Πέτρου με το Μ άλχο, το γεγονός ότι 
παραλείπονται οι στρατιώτες και απεικονίζονται μόνο Ιουδαίοι στο 
πλήθος που πλαισιώνει το Χριστό. * 33

Προδοσία (εικ.96)

Το στοιχείο αυτό συναντάται συχνά σε ιταλικά έργα του Trecento και του 
Quattrocento. (Schiller, Ikonographie, II, πιν. 168-9, 177, 179. Βλέπε επίσης, 
Stavropoulou, Veltsista, σ.63-4, σημ.262, όπου αναφέρονται παραδείγματα).

31Το όνομα του Πέτρου αναφέρεται στο «Κατά Ιωάννη», ιη ' 10.
33 Chatzidakis, Theophane, εικ.4 και Millet, Athos, πιν. 126.2.

Σ' αυτόν τον τύπο, τον ελληνιστικό -  βυζαντινό κατά το Millet (Recherches, σ.326, 
338), ο Ιούδας έρχεται από τα αριστερά κι ακόμη, εκτός από τους Αποστόλους, στη 
σκηνή μπορεί να απεικονίζονται στρατιώτες και Φαρισαίοι. Απεικονίζεται το 
επεισόδιο του Πέτρου με το Μάλχο, αλλά παραλείπονται άλλα συμπληρωματικά 
επεισόδια. Για αυτά τα επεισόδια, βλέπε σχετικά στην παράσταση της Μονής 
Φιλανθρωπηνών (Αχειμάστου, Η Μονή των Φιλανθρωπηνών, σ.74-76, πιν.50α), που 
ιστορείται κατά το λεγόμενο ανατολικό τύπο (Millet, ο.π), σύμφωνα με τον οποίο ο 
Ιούδας πλησιάζει από δεξιά. Στον ανατολικό τύπο δείχνουν προτίμηση οι ιταλοί 
ζωγράφοι. (Λίβα, Η Μονή Ντίλιοο, σ.58)

u Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών, σ. 126-8, πιν.56.
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Κατά συναφές πρότυπο παριστάνεται η σκηνή τον 16° αιώνα στο Ν έο * 
Κ αθολικό της Μ ονής Μ εταμόρφωσης Μετεώρων (1552),755 στον Άγιο 
Ν ικόλαο Μ εγαλοχω ρίου (1566) και στην Κοίμηση Καλαμπάκας 
(15 73),756 * * 759 760 * 762 στη Μ ονή Σταυρονικήτα737 και στη Μ ονή Διονυσίου στον 
Άθω, ενώ τον 17 αιώνα στη Μ ονή Προφήτη Ηλία στον Τύρναβο, στον 
Άγιο Α θανάσιο Ζαγοράς και στη Μ ονή Μ εταμόρφωσης στο 
Δ ρυόβουνο. Οι συνθέσεις στη Μεταμόρφωση Βελτσίστας, στοη£Λ
Π αλαιό Κ αθολικό της Μ ονής Μεταμόρφωσης Μ ετεώρων και του 
Α γίου Ν ικολάου Βίτσας ιστορούνται σύμφωνα με τον ίδιο 
εικονογραφικό τύπο, αλλά βασική διαφορά με τη σύνθεσή μας είναι ότι 
σ' αυτά τα μνημεία μαζί με τους Ιουδαίους απεικονίζονται και 
στρατιώτες με σπαθιά και ακόντια.

Έ χουμε λοιπόν μια σύνθεση επηρεασμένη από τα κρητικά έργα, 
χωρίς να  λείπουν εντελώ ς οι επιδράσεις από το χώρο της δυτικής τέχνης, 
στις οποίες άλλω στε ο ζω γράφος του μνημείου αρέσκεται συχνά.

Κ οίμ η ση  (εικ .97)

Επιγραφή : ΚΟΙΜ ΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Η  παράσταση οργανώ νεται κατά το συνήθη στα μεταβυζαντινά χρόνια  
τρόπο και περιλαμβάνει πολλά κοινά στοιχεία με αυτές των 
προηγουμένω ν ναώ ν που εξετάσαμε: ο Χριστός έχει στραμμένο το 
κεφάλι, τέσσερις άγγελοι σεβίζουν προς αυτόν με καλυμμένα χέρια, μια 
γέρικη μορφή βρίσκεται στο προσκέφαλο της Παναγίας.

55 Χατζηδάκης- Σοφιανός, Το Μεγάλο Μετέωρο, σ.101.
'5β Σαμπανίκου, ο.π., πιν.163 και 136 αντίστοιχα.
5 Χατζηδάκης, Θεοφάνης, εικ.90.
'ss Millet, Athos, πιν.200.1.
759

Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, σ.102.

760 Stavropoulou, Veltsista, σ.63-4, πιν.19β.

~Λ/ Χατζηδάκης- Σοφιανός, Το Μεγάλο Μετέωρο, σ.79.
762

Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, σ.101-2, πιν.57α..
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Απεικονίζονται επίσης τα επεισόδια του Ιεφωνία και της Μ ετάστασης 
της Θεοτόκου με την παράδοση της Ζώνης στο Θωμά, χωρίς όμως τις 
σπανιότερες σκηνές της Αναγγελίας του Θανάτου στην Π αναγία από τον 
άγγελο και της Εύρεσης της Τιμίας Ζώνης, που συναντήσαμε στους 
ναούς του Αγίου Βασιλείου και της Παρηγορήτισσας στην Ά ρτα.763

Η σύνθεση του Αγίου Γεωργίου παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες σε  
σχέση με τις παραστάσεις των άλλων μνημείων του νομ ού  της Άρτας: οι 
απόστολοι μεταφέρονται σε νεφέλες πάνω από το κεντρικό μέρος της 
σκηνής -  η αριστερή νεφέλη είναι κατεστραμμένη -  ένα  χερουβείμ  
στέφει την ωοειδή δόξα του Χριστού,764 ενώ στο θρήνο παρίστανται, 
εκτός από τους ιεράρχες και τους μελωδούς, που κρατούν ανοιχτά  
ειλητά και γυναίκες. Επίσης, στο προσκέφαλο της Παναγίας 
απεικονίζεται μια γέρικη μορφή.765

• Η έλευση των Αποστόλων σε νεφέλες καθιερώθηκε τον 13° αιώνα και 
έχει ελληνιστική προέλευση.766 767 768 Η απεικόνιση της μεταφοράς τους ανά  
έξι συναντάται σε φορητές εικόνες, σε μνημεία του Άθω

Για τα επιμέρους επεισόδια που αναφέρονται, βλέπε σχετικά στις αντίστοιχες 
παραστάσεις των ναών της Μεταμόρφωσης (σ.26-27), του Αγίου Βασιλείου (σ.87-88) 
και της Παρηγορήτισσας στην Αρτα (σ.114-117).

764
Το χερουβείμ στην απόληξη της δόξας είναι σχεδόν απαραίτητο στη 

μεταβυζαντινή εικονογραφία του θέματος. Βλέπε και Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, 
σ.85.

Η απεικόνιση της γεροντικής μορφής μας παραπέμπει σε έργα της κρητικής 
ζωγραφικής. Επίσης, παριστάνεται στη Μονή Μεταμόρφωσης στο Δρυόβουνο. (ο.π.,
σ.86, σημ.474, όπου αναφέρονται σχετικά παραδείγματα).
766

Grabar, Bulgarie, σ.276-7.

767
Στην εικόνα του Μουσείου του Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας (β' μισό 15ου 

αιώνα) (Ν.Χατζηδάκη, Από το Χάνδακα στη Βενετία, πιν.14), στην εικόνα του Α. 
Ρίτζου στο Τορίνο (Χατζηδάκης, Εικόνες της Πάτμου, πιν.200), στην εικόνα από το 
Μητροπολιτικό Παρεκκλήσι του Ευαγγελισμού στην Κω (β ' μισό 16ου αιώνα) 
(Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή τέχνη, πιν. 144), στην εικόνα του Ηλία Μόσκου στο 
Βυζαντινό Μουσείο (1679) (Καλοκύρης, Η  Θεοτόκος εις την εικονογραφίαν 
Ανατολής και Αύσεως, πιν. 185).

768
Όπως στη Μονή Ξενοφώντος (Millet, Athos, πιν.180.1) και στη Μονή 

Σταυρονικήτα (Χατζηδάκης, Θεοφάνης, πιν. 134). Στις Μονές Λαύρας,
Κουτλουμουσίου και Δοχειαρίου, οι Απόστολοι εικονίζονται σε μεμονωμένα 
σύννεφα (Millet, ο.π., πιν. 132.1, 163.1 και 216.1 αντίστοιχα).
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και της Β Δ  Ελλάδας.769 Τον 17° αιώνα, όμοια αποδίδονται στον Άγιο 
Ν ικ όλα ο της αρχόντισσας Θεολογίνας στην Καστοριά (1663),770 στον 
Ά γιο Ν ικ όλα ο  στο Σκαμνέλι Ζαγορίου (τέλη 17ου)771 * 773 και σε μνημεία των 
Α γράφω ν: στη Μ ονή Θεοτόκου Ρεντίνας (1662), στη Μονή Ξενιάς 
Α λμυρού (1662), στον Άγιο Δημήτριο στο Π αυλόπουλο (1666), στον

“7*70
Ά γιο  Χ ρυσ όσ τομ ο  Παπαδιάς Ν ομού Ευρυτανίας.

Οι γυναίκες, ο ι φίλες της Παναγίας, εικονίζονται σπανιότερα. Τον 17° 
αιώνα σώ ζονται στη Μ ονή Γέννησης Θεοτόκου στη Νεράιδα Αγράφων 
(1651 ) και σε ναούς της Καστοριάς: στον Ά γιο Δημήτριο στα 
Π αλατίτσια,774 στην Παναγία του άρχοντα Αποστολάκη (1605-6), όπου 
εικονίζονται τρεις γυναίκες, στον Άγιο Ν ικόλαο του άρχοντα Θωμανού 
(1639), όπου  απεικονίζονται τέσσερεις και στον Άγιο Νικόλαο της 
αρχόντισσας Θ εολογίνας (1663).775 *

Δ ιαπιστώ νουμε λοιπόν ότι η παράσταση του Αγίου Γεωργίου, 
πολυπρόσω πη, συμπαγής και πλούσια σε εικονογραφικές λεπτομέρειες, 
επηρεάζεται αρκετά από παλαιότερα έργα, αλλά κυρίως από τις πλούσιες 
συνθέσεις της κρητικής ζωγραφικής, όπως αυτή απηχείται τόσο σε 
μνημεία, ό σ ο  και σε φορητές εικόνες.

"6? Τον 16° αιώνα, ίδια απεικόνιση έχουμε στη Μονή Ντίλιου (Λίβα, Η  Μονή Ντίλιου, 
εικ.65) και στη Μονή Βαρλαάμ, όπου τα σύννεφα που μεταφέρουν τους Αποστόλους 
παίρνουν ανθρώπινη ή ζωώδη μορφή, διατηρώντας την αρχαϊκή ανάμνηση των 
προσωποποιήσεων των δυνάμεων της φύσης (Garidis, La peinture murale, σ.197, 
πιν.38). Στη Μονή Μεταμόρφωσης στο Δρυόβουνο (1652) οι Απόστολοι 
μεταφέρονται σε μεμονωμένα σύννεφα (Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.125β).

770 Πελεκανίδης Καστόρια, πιν.249β και Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα 
στους ναούς της Καστοριάς, πιν.69β.

771
Καμαρούλιας, Μοναστήρια Ηπείρου, Β ', εικ.363.

" 2 Σδρόλια, Μονή Πέτρας, εικ.290, εικ.291, σ. 188-192.
773 Σδρόλια, Τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς των Θεσσαλικών Αγράφων, 
Θεσσαλία, Β ', πιν.6.

774
Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι,πιν.ΙΟδβ.

775 Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, 
πιν.48β,60β και 69β αντίστοιχα.
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Επιγραφή : Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΡΙΝΟΜ ΕΝΟΣ ΥΠΟ Α Ν Ν Α  ΚΑΙ 
ΚΑΪΑΦΑ

Σ' ένα επιβλητικό έδρανο με η μικυκλικό ερεισίνωτο κάθονται οι δυο
αρχιερείς. Ο Καϊάφας, στα δεξιά, διαρρηγνύει τα ιμάτιά του.776
Δορυφορούνται από τρεις στρατιώτες, που φορούν σιδερόφρακτους
χιτώνες.777 778 Οι δυο φέρουν στην κεφαλή κωνικό πίλο, ενώ ο άλλος
κράνος. Α πό αριστερά, πλησιάζει ο Χ ριστός με λυμένα χέρια. Στρέφει
πίσω και κοιτά ένα στρατιώτη που ετοιμάζεται να τον ραπίσει.
Πλαισιώνεται και από άλλους στρατιώτες και Ιουδαίους. Το βάθος της
σύνθεσης καλύπτεται από περίτεχνα κτήρια, που φέρουν ανοίγματα και
τόξα ισλαμικού τύπου και κοσμούνται με ανάγλυφα πρόσωπα και
λεοντοκεφαλές, μετάλλια και ελικοειδή διακοσμητικά θέματα.779 * *

Ο ζωγράφος του μνημείου υιοθετεί την εικονογραφική παράδοση των
Μονών Σταυρονικήτα και Δοχειαρίου στον Αθω. ° Κοινά στοιχεία είναι
η έλευση του Χριστού από αριστερά, τα ελεύθερα χέρια του, οι αρχιερείς1
που είναι καθιστοί σε η μικυκλικό έδρανο.

Ενδιαφέρον στοιχείο, που δεν εμφανίζεται σε άλλο ναό του νομού της 
Αρτας, είναι η στάση του στρατιώτη πίσω από το Χριστό, ο οποίος με 
υψωμένο χέρι ετοιμάζεται να  τον ραπίσει. Το στιγμιότυπο του  
ραπίσματος εισάγεται στην εικονογραφία τον ύστερο 13° αιώνα.782 
Στρατιώτης είναι η μορφή που πρόκειται να  ραπίσει το Χριστό σ ε έργα

Κρίση Αρχιερέων (εικ.98)

Η θέση του είναι όμοια στον Άγιο Βασίλειο, σ.96-97, εικ.52 και στη Μονή 
Κορωνησίας, σ. 125-126, εικ.76 στην Άρτα, όπου και σχετικές αναφορές.

"Αυτή η ενδυμασία δηλώνει δυτική επίδραση (Garidis, La peinture murale, σ. 99).
778

Ο Χριστός έρχεται από αριστερά και στα άλλα μνημεία της Αρτας που 
προαναφέραμε, όπου απεικονίζεται η σκηνή.

9 Ο ζωγράφος της Μονής Κοίμησης στη Ρεντίνα Αγράφων αρέσκεται στην απόδοση 
οικοδομημάτων, που είναι κατάφορτα με παρόμοια διακοσμητικά θέματα (Σδρόλια, 
Μονή Πέτρας, σ.386).

Χατζηδάκης, Θεοφάνης, εικ.92 και Millet, Athos,πιν.233.2.
Πρόκειται για μια παραλλαγή του προτύπου που εισήγαγε ο Θεοφάνης στη Μονή 
Αναπαυσά (Καλοκύρης, Άθως,πχνΛ 1α) και στη Μονή Λαύρας (Millet, Athos, 
πιν. 125.2), όπου ο Χριστός έρχεται από τα δεξιά με ελεύθερα χέρια, οι αρχιερείς 
είναι καθιστοί σε ημικυκλικό έδρανο, ενώ ένα τραπέζι με σύνεργα γραφής βρίσκεται 
μπροστά τους, οι κατήγοροι παραλείπονται. Το ίδιο πρότυπο ακολουθούν οι Μονές 
Ξενοφώντος και Διονυσίου (ο.π., πιν. 174.6 και 200.1 αντίστοιχα).
Λ/Στις συνθέσεις των δυο μονών απεικονίζεται επιπλέον ο κατήγορος.

Schiller, Ikonographie, II, σ.58.
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του 15ου αιώ να,783 αλλά και σε μεταβυζαντινά μνημεία του Άθω784 785 * και 
της Β Δ  Ελλάδας: στη Μ εταμόρφωση και τον Άγιο Δημήτριο 
Β ελτσίστας, στον Άγιο Ν ικόλαο Βίτσας, στην Παναγία των Αγίων 
Α ναργύρω ν στην Καστοριά.787 Ά λλοτε, η μορφή που απεικονίζεται 
είναι υπηρέτης.788 *

Π αρατηρούμε λοιπόν, ότι η σύνθεση, στα βασικά στοιχεία της, 
επηρεάζεται από το εικονογραφικό πρότυπο της κρητικής ζωγραφικής. 
Ό μω ς, σ ε δευτερεύοντα σημεία της, δέχεται ερεθίσματα και από τα 
γειτονικά  μνημεία της Β Δ  Ελλάδας.

Η  Μ ετα μ έλεια  κ α ι ο Α π α γχονισ μ ός του Ιούδα  (εικ.99)

Επιγραφή : ΚΑΙ Α Π ΕΛ Θ Ω Ν  Α Π Η ΓΞΑ ΤΟ

Ο ΙΟ ΥΔΑΣ M ET ΑΜ ΕΛΗ Θ ΕΙΣ  
ΑΠΕΣΤΡΕΨΕ Τ Α  ΤΡΙΑ Κ Ο Ν ΤΑ  ΑΡΓΥΡΙΑ

Στο αριστερό μέρος της σύνθεσης εικονίζεται ο Α παγχονισμός, όπως 
αναφ έρεται και στην πρώτη επιγραφή: ο Ιούδας κρεμασμένος σε  
δέντρο, που γέρνει προς τα δεξιά από το βάρος του και κάτω απ' αυτόν η 
σπηλιά, μέσα στην οποία βρίσκεται μια νεανική, τυμπανισμένη μορφή. Ο 
κρεμασμένος Ιούδας έχει γερμένο το κεφάλι προς τα πίσω, ενώ το σώμα

Όπως στον Άγιο Γεώργιο στην Έμπαρο Κρήτης (Χατζηδάκης, Θεοφάνης, σ. 79) 
και στην εικόνα του «Επί Σοι Χαίρει» (Chatzidakis, Fruhe Ikonen, εικ.88).

784
Όπως στη Μονή Λαύρας (Millet, Athos, πιν. 125.2). Στις τοιχογραφίες της Μονής 

Λαύρας, καθώς και της Μονής Αναπαυσά (Καλοκύρης, Άθως,πινΑ\α), όπου 
συναντάται η ίδια απεικόνιση, ο Θεοφάνης είχε ως πρότυπό του την εικόνα του «Επί 
Σοι Χαίρει», που προαναφέραμε.

785
Stavropoulou, Veltsista, πιν.21α και 60 αντίστοιχα.

~86 Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.57β.
"** Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, πιν.56β.
788 Όπως στη Μονή Φιλανθρωπηνών (Αχειμάστου, Η Μονή των Φιλανθρωπηνών, 
πιν.50β), στη Μονή Σταυρονικήτα (Χατζηδάκης, Θεοφάνης, εικ.92 ο.π.), στην 
Παναγία του άρχοντα Αποστολάκη στην Καστοριά (Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 
17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, πιν.50β).
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του αιωρείται κάθετο, με πεσμένα τα άψυχα χέρια του .789 Δεξιά, 
παριστάνεται η σκηνή της Μ εταμέλειας, σύμφωνα με τη δεύτερη  
επιγραφή. Ο Ιούδας σκύβει ελαφρά και εναποθέτει με συμμετρικό τρόπο  
τα τριάκοντα αργύρια στο ορθογώνιο τραπέζι, πίσω από το οποίο  
παρευρίσκονται οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι. Τείχος με ψ ηλές επάλξεις  
και ανοίγματα περιβάλλει τα πρόσωπα.

Το θέμα της Μ εταμέλειας και του Α παγχονισμού790 791 εμφ ανίζεται σε 
ανάγλυφες παραστάσεις, χειρόγραφα και ψαλτήρια με παρασελίδια  
εικονογράφηση από τον 4° αιώ να.7 1 Τον 14° αιώνα, τα δυο επεισόδια  
ιστορούνται στη D ecani792 και στο B obosevo.793 Α πό τα μέσα  του 15ου 
αιώνα, τα' συναντούμε σε έργα που αντιπροσωπεύουν τη σχολή  της 
Αχρίδας794 και το λεγόμενο «εργαστήρι της Κ αστοριάς»,795 * ενώ  τον 16°

Πηγές για το θάνατο του Ιούδα αποτελούν το ευαγγέλιο του Ματθαίου (27,1-5), 
οι Πράξεις των Αποστόλων (1.18), το Απόκρυφο κείμενο Acta Pilati Β (XI.2) και 
το κείμενο του Παπία ( P.G.,5,1260).

90 Τα δυο θέματα απεικονίζονται σπάνια στη μνημειακή ζωγραφική. Βλέπε σχετικά 
και στην παράσταση της Μονής Θεοτόκου Κορωνησίας, σ.121-2, εικ.73.
791 Στο Ψαλτήρι Chludov (Diehl, Manuel, εικ.174), στο Par.gr.20 (Dufrenne, L ' 
illustration des psautiers grecs, πιν.44), στο Lond. Add. 19352 (Der Nersessian, L ' 
illustration des psautiers grecs, πιν.87). Βλέπε επίσης, Stavropoulou, Veltsista, σ.77, 
σημ.350, όπου αναφέρονται κι άλλα παραδείγματα.

91 Petkovid - Bokovid, Dedani, II, πιν. CCVIII και CCIX
793

Boschkov, Lapeinture bulgare, εικ.65.

Επίσης στον Αγιο Νικόλαο στη Βεύη, στην Ανάληψη στο Leskoec, στο 
Dragalevski, στη Μονή Matka (Subotid, L ’ icole d ’ Ohrid, σχ.71,80,87,112 
αντίστοιχα). Βλέπε επίσης, Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, σ.121 και Garidis, La 
peinture murale, σ.99, πιν. 107).

795
Στο Παλαιό Καθολικό των Μετεώρων (Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, σ.121 ), 

στον Αγιο Νικήτα στο (Suder (Millet -  Frolow, Yougoslavie, III, mv.33.3 και Garidis, 
La peinture murale,σ.82 ,πιν.92), στον Αγιο Νικόλαο Μαγαλειού στην Καστοριά 
(Πελεκανίδης, Καστόρια , πιν.168β και Garidis, ο.π, σ.72-3, πιν.88), στο Poganovo 
(Grabar, Bu/garie,mv.LIX). Ο τρόπος που τοποθετούνται τα δυο επεισόδια ποικίλλει. 
Διατάσσονται υπάλληλα στο Dragalevski, στο Cuder, στο Poganovo και στον Άγιο 
Νικόλαο Μαγαλειού ( Garidis, La peinture murale,a.12-3, 82 και Λίβα, Η  Μονή 
Ντίλιου, σ.82).
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αιώνα διαδίδονται σε μνημεία της ΒΔ Ελλάδας.
Η σύνθεσή μας ακολουθεί τον εικονογραφικό τύπο που εισήγαγε ο 

Θ εοφάνης στη Μ ονή Μ εγίστης Λαύρας. Κατά το ίδιο πρότυπο 
απεικονίζονται τα δυο επεισόδια και στη σύνθεση της Μ ονής Προφήτη 
Ηλία στον Τύρναβο (1632-46),* 798 με την οποία η αντίστοιχη του 
μνημείου μας παρουσιάζει κοινά στοιχεία: τη διάταξη των δυο 
επεισοδίω ν με χρονική αντιστροφή - προηγείται ο Α παγχονισμός και 
έπεται η Μ εταμέλεια -  την ήρεμη και συγκρατημένη στάση του Ιούδα, 
καθώς πλησιάζει τους Αρχιερείς, το ορθογώνιο τραπέζι με τα σύνεργα 
γραφής, το  κάλυμμα της κεφαλής που φέρουν ορισμένες μορφές. Ό σον  
αφορά στο επεισόδιο του Απαγχονισμού, και στα δυο μνημεία το σώμα 
του Ιούδα αιωρείται κάθετο, με τα χέρια πεσμένα στο πλάι του, ενώ κάτω 
απ' αυτό παριστάνεται η τυμπανισμένη μορφή στο σπήλαιο, που 
κατατρώγεται από τα σκουλήκια. Διαφορά υπάρχει στη στάση της 
μορφής, αφού στην παράστασή μας είναι στραμμένη προς τα αριστερά.

Η απόδοση του σώματος του κρεμασμένου Ιούδα, που αιωρείται 
κάθετο, με πεσμένα τα άψυχα χέρια του -  εκτός από τα μνημεία που 
προαναφέραμε - συναντάται στον Άγιο Ν ικόλαο Μ αγαλειού στην 
Καστοριά (πριν το 1505),799 στη Μ ονή Πέτρας Αγράφων (1625),800 στον 
Ά γιο Γεώ ργιο στη Βασιλική Τρικάλων (β ' μισό 17ου αιώ να).801

~96 Στη Μονή Φιλανθρωπηνών (Αχειμάστου, Η  Μονή των Φιλανθρωπηνών, την. 5 5 β), 
όπου καθιερώθηκε ο εικονογραφικός τύπος τον οποίο ακολούθησαν οι αντίστοιχες 
σκηνές στη Μονή Ντίλιου (Λίβα, Η  Μονή Ντίλιου, σ.79-82, εικ.32), στη Μονή 
Βαρλαάμ (Γούναρη, Ρασιώτισσα, πιν.45β), στον Αγιο Δημήτριο (Σταυροπούλου, 
Πρώτες ειδήσεις για τοιχογραφίες του 16ου αιώνα στον Αγιο Δημήτριο, Ηπειρωτικά 
Χρονικά 24 (1982), σ. 178-9) και στη Μεταμόρφωση της Βελτσίστας (Stavropoulou, 
Veltsista, σ.76-8, πιν.25α-β),

Millet, Athos, πιν.117.1. Κατά ανάλογο τρόπο παριστάνονται τα επεισόδια στις 
Μονές Διονυσίου και Δοχειαρίου (ο. π., πιν. 200.2 και 226.1 αντίστοιχα)
Στις δυο τελευταίες μονές παραλείπεται ο Άννας από τη σκηνή της Μεταμέλειας.

798
Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.125α.

799
Πελεκανίδης, Καστόρια , πιν. 168β.

800 Σδρόλια, Μονή Πέτρας, σ.218-220, εικ. 111.
Εδώ παριστάνεται και η τυμπανισμένη μορφή κάτω από τον κρεμασμένο Ιούδα.
801 Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών της Μονής Βαρλαάμ, πιν.206. 
Αντίθετα, σε άλλους ναούς, όπως στη Μονή Φιλανθρωπηνών (Αχειμάστου, Η Μονή 
των Φιλανθρωπηνών, πιν.55β,56), στη Μονή Ντίλιου (Λίβα, Η Μονή Ντίλιου, εικ.32), 
στη Μεταμόρφωση της Βελτσίστας (Stavropoulou, Veltsista, πιν.25α-β), στον Άγιο 
Νικόλαο Βίτσας (Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.67α), το σώμα του Ιούδα είναι 
συσπειρωμένο από τους κραδασμούς της αγωνίας και με τα χέρια του κρατά τις άκρες 
του σκοινιού. Στο Cucer και το Poganovo, το σώμα του είναι κάθετα κρεμασμένο,
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Εικονογραφική ιδιαιτερότητα αποτελεί η τυμπανισμένη μορφή που  
αποδίδεται μέσα στο σπήλαιο, κάτω από τον κρεμασμένο Ιούδα. 
Συνήθως ταυτίζεται με τον Αδη ή με το νεκρό Ιούδα, κατά μια άλλη 
άποψη.8 3 Στη μεταβυζαντινή εποχή εμφανίζεται για πρώτη φορά στον  
Άγιο Ν ικόλαο Μ αγαλειού802 803 804 και στη συνέχεια η απεικόνισή της 
υιοθετείται από τους ζωγράφους των μνημείων του 16ου και 17ου 
αιώνα.805 * * Ίσως πρόκειται για τοπική ή ηπειρωτική εικονογραφική  
παράδοση, αφού η συγκεκριμένη απεικόνιση δε συναντάται στα έργα τωνΟΛ/
κρητών ζωγράφων στον Αθω και τα Μετέωρα.

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η σύνθεσή μας ακολουθεί τον κρητικό 
εικονογραφικό τύπο απεικόνισης του θέματος, περιλαμβάνοντας 
συγχρόνως στοιχεία και από την εικονογραφική παράδοση των μνημείων 
της ΒΔ Ελλάδας, με τα οποία παρουσιάζει ομοιότητες.

Α πόνιψ η του  Π ιλάτου (εικ .100)

Επιγραφή : Η  ΑΠΟΝΗΨΗ ΤΟ Υ  Π ΙΛ Α ΤΟ Υ

Ο Πιλάτος εικονίζεται στο αριστερό μέρος της σύνθεσης. Κάθεται σ ε  
κυβικό έδρανο και πατά σε υποπόδιο, ενώ στρέφει προς τα πίσω για να

αλλά κρατά το σκοινί που σφίγγεται στο λαιμό του (Garidis, La peinture murale, 
σ.72-3, 82, Αχειμάστου, ο.π., σ.88 και Λίβα, ο.π., σ.81).

802
Ο Ξυγγόπουλος υποστηρίζει ότι η μορφή ταυτίζεται με τον Άδη (Ξυγγόπουλος, 

Μεσαιωνικά Μνημεία Ιωαννίνων, Ηπειρωτικά Χρονικά 1 (1926), σ.135-147, πιν.18).

803
Η άποψη αυτή ενισχύεται από την απεικόνιση στο ψαλτήρι Chludov, όπου ο 

άγγελος έρχεται να πάρει την ψυχή του τυμπανισμένου ανθρώπου (Αχειμάστου, Η  
Μονή των Φιλανθρωπηνών, σημ.700), καθώς και από την απεικόνιση του μνημείου 
μας και της Μονής Προφήτη Ηλία στον Τύρναβο, όπου η μορφή κατατρώγεται από 
τα σκουλήκια (Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, σ. 121).

*“■'. Πελεκανίδης, Καστόρια, πιν.168β.
Η τυμπανισμένη μορφή αποτελεί εικονογραφικό γνώρισμα του «εργαστηρίου της 
Καστοριάς».
1,05 Βλέπε μνημεία που προαναφέραμε.
80ό

Garidis, La peinture murale, σ.72-3, 176, 332. Επίσης, βλέπε Λίβα, Η Μονή 
Ντίλιου, σ.81 και Stavropoulou, Veltsista, σ.78.
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σ υνομ ιλή σ ει με μια γυναικεία νεαρή μορφή. Μ προστά του στέκεται 
ένας στρατιώτης, που χύνει νερό από μια κανάτα στα χέρια του, 
κρατώ ντας συγχρόνω ς μια γαβάθα και έχοντας ριγμένο στον ώμο ένα 
προσόψ ιο. Στα δεξιά της σύνθεσης, ο Χ ριστός αφήνεται να οδηγηθεί 
δέσμιος α π ό ένα στρατιώτη στον Πιλάτο. Τ ον ακολουθούν Ιουδαίοι, 
ανάμεσά τους κι ένας γέρος με δυο παιδιά. Η σκηνή εκτυλίσσεται 
μπροστά σ ε  τρία ψηλά, συμμετρικά αποδοσμένα κτήρια, που φέρουν 
πολυποίκιλτα διακοσμητικά μοτίβα και συνδέονται μεταξύ τους με 
πορφυρό ύφασμα.

Η σύνθεση  ακολουθεί τον εικονογραφικό τύπο που υιοθέτησε ο 
Θ εοφ άνης στη Μ ονή Λαύρας.808 Κ οινά στοιχεία στις δυο συνθέσεις είναι 
η θέση του Πιλάτου, ο στρατιώτης που χύνει νερό, η στάση του Χριστού 
στα δεξιά, η ακολουθία των Ιουδαίων και ο πρεσβύτης με τα δυο παιδιά. 
Δ ιαφ έρουν ως προς τη μορφή που βρίσκεται πίσω από τον Πιλάτο, η 
οποία είνα ι γυναικεία στον Ά γιο Γεώργιο και αντρική στη Λαύρα.

Η παρουσία  της γυναικείας μορφής αποτελεί εικονογραφική 
ιδιαιτερότητα, που συναντάται από την παλαιολόγεια εποχή809 και 
διαδίδεται ακόμη τον 15° αιώνα στο βαλκανικό χώρο.810 811 Στα 
μεταβυζαντινά  χρόνια η γυναικεία μορφή πίσω από τον Πιλάτο

ΟΙ 1

απεικονίζεται συχνά στα μνημεία της Β Δ  Ελλάδας.

Πρέπει να είναι η θεραπαινίδα της συζύγου του Πιλάτου, με την οποία του 
έστειλε το μήνυμα «Μηδέν σοι και τω δικαίω εκείνα». Πολλά γαρ έπαθεν σήμερον 
κατ’ όναρ δι’ αυτόν» (Κατά Ματθαίον, κζ'.19).

QQO
Millet, Athos, πιν.127.3

Ο τύπος αυτός, ο οποίος βασίζεται στην εικόνα του «Επί Σοι Χαίρει» 
(Chatzidakis, Friihe Ikonen, εικ.88), έχει ως εξής: ο Πιλάτος εικονίζεται στα αριστερά 
και στρέφει προς τα πίσω, όπου βρίσκεται ανδρική νεανική μορφή. Δεξιά, στη μέση, 
ένας στρατιώτης χύνει νερό στα χέρια του. Δεξιότερα στέκεται ο Χριστός δεμένος και 
πίσω του Ιουδαίοι, ενώ στην άκρη δεξιά ένας πρεσβύτης με δυο παιδιά.
809 Stavropoulou, Veltsista, σ.66, σημ.279, όπου αναφέρονται παραδείγματα.

Όπως στο Polosko και το Dragalevski (ο. π. και Garidis, La peinture murale, σ.99, 
πιν. 106, όπου διατυπώνει άποψη για την ταυτότητά της).

811
Στη Μονή Φιλανθρωπηνών (Αχειμάστου, Η  Μονή των Φιλανθρωπηνών, 

πιν.53α),στη Μονή Ντίλιου (Λίβα, Η  Μονή Ντίλιου, εικ.26), στη Μονή Βαρλαάμ 
(ο . π σ.65), στη Ρασιώτισσα (Γούναρη, Ρασιώτισσα, πιν.30α), στη Μεταμόρφωση 
Βελτσίστας (Stavropoulou, Veltsista, πιν.20), στη Μονή Ζάβορδας (Μιχαηλίδη, Νέα 
στοιχεία για το ζωγραφικό διάκοσμο δυο μνημείων της Μακεδονίας, AAA IV (1971), 
σ.347-352, εικ.9), στον Άγιο Νικόλαο Βίτσας και στον Άγιο Μηνά στο Μονοδένδρι 
(Τούρτα, Αινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.58β και 59 αντίστοιχα). Τα μνημεία αυτά 
ακολουθούν το πρότυπο που καθιέρωσε η Μονή των Φιλανθρωπηνών, έχει τις ρίζες 
του στην παλαιολόγεια παράδοση και διαφέρει από αυτό των αθωνικών ναών.
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Η παράστασή μας παρουσιάζει ομοιότητες στα βασικά σημεία της και 
με άλλα αθωνικά μνημεία,812 813 * καθώς επίσης με τη Μ ονή Α ναπαυσά815 και 
τον Αγιο Ν ικόλαο Κράψης.

Πρόκειται λοιπόν για μια παράσταση πιστή στο πρότυπο που  
κυριάρχησε στα αθωνικά μνημεία, με ορισμένες απλουστεύσεις, η οποία  
συγχρόνω ς ενσωμάτωσε κάποια στοιχεία παλαιολόγειας προέλευσης.

Εμπαιγμός (εικ.101)

Η σύνθεση είναι κατεστραμμένη στο άνω κεντρικό και αριστερό τμήμα  
της. Στο κέντρο, ο Χριστός φορά σκούρο πορφυρό φόρεμα και 
κοκκινωπή χλαμύδα815 και κρατά καλάμι στο δεξί του χέρι. Πατά σε  
υποπόδιο. Μια ομάδα Ιουδαίων περιβάλλει το Χριστό: δεξιά, ένας γέρος  
απλώνει το χέρι του να τον χτυπήσει, δίπλα του εικονίζεται ένας  
θεατρίνος, ενώ πίσω τους ένας άλλος σαλπίζει με μια σπαστή σάλπιγγα. 
Α ντίστοιχος σαλπιγκτής ίσως απεικονιζόταν και στα αριστερά, όπου  
όμως η σύνθεση είναι κατεστραμμένη και οι κινήσεις των Ιουδαίω ν  
δυσδιάκριτες. Μ ε επιφύλαξη μπορούμε να  παρατηρήσουμε ότι δυο  
Ιουδαίοι κρατούν κάποιο μουσικό όργανο. Σε πρώτο επίπεδο, 
εκατέρωθεν του Χριστού, παριστάνονται δυο ζεύγη νεανικώ ν μορφών, 
που γονατίζουν με υποκριτικό σεβασμό. Α πό τη σκηνή παραλείπονται οι 
χορευτές.

Η σύνθεσή μας ιστορείται σύμφω να με τον εικονογραφικό τύπο που  
εισήγαγε ο Θεοφάνης στη Μ ονή Α ναπαυσά816 και στη Μ ονή Μ εγίστης  
Λαύρας.817 * * Παρουσιάζει αρκετά κοινά  στοιχεία με την παράσταση της 
Μ ονής Φιλανθρωπηνών, η οποία  βασίζεται στο ίδιο κρητικό

ΑΙΑ

εικονογραφικό πρότυπο, με ορισμένες διαφοροποιήσεις.

Με τις Μονές Κουτλουμουσίου και Ξενοφώντος (Millet, Athos, mv. 162.2 και 
177.1 αντίστοιχα), τη Μονή Σταυρονικήτα (Chatzidakis, Theophane, εικ.96), τις 
Μονές Διονυσίου και Δοχειαρίου (Millet, ο.π, πιν.200.1 και 226.1 αντίστοιχα).

813
Ξυγγόπουλος, Σχεδίασμα, πιν.20.1.

Από τη σύνθεση παραλείπονται τα παιδιά.
8,4 Τούρτα, Αινοτοτατες ζωγράφοι, σ. 106.

Για την ενδυμασία του Χριστού, βλέπε στη Μονή Κορωνησίας Άρτας, σ.122*
123, εικ.74.

616 Αχειμάστου, Η  Μονή των Φιλανθρωπηνών, σ .82-83. 
81Millet, Athos, πιν.117.1 και 126.4. 
m Αχειμάστου, ο.π, πιν.53β.
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Κ οινά στοιχεία της σύνθεσης μας με αυτή της Μ ονής Φιλανθρωπηνών 
είναι η αμφίεση και η στάση του Χριστού, που κρατά καλάμι και πατά σε 
υποπόδιο,819 η μορφή του δεξιού σαλπιγκτή, που φορά μανδύα και 
καλύπτρα στο κεφάλι και κρατά σπαστή σάλπιγγα, το δεξί ζευγάρι των 
γονατιστώ ν Ιουδαίων, η απουσία χορευτών, η αριστερή μορφή δίπλα στο 
Χ ριστό, που φέρνει το χέρι στο κεφάλι και κρατά μουσικό όργανο, η 
μορφή που πιθανόν κρατά λύρα δίπλα στον πρώτο οργανοπαίκτη (δε 
διακρίνεται καλά),820 821 822 * * τα αρχιτεκτονήματα στο βάθος της σκηνής.

Εντοπίζονται όμως και διαφορές: στη σύνθεσή μας η μορφή του δεξιού 
σαλπιγκτή δε φέρει κύμβαλα περασμένα στη μέση, ο πρεσβύτης στα 
δεξιά δεν κρατά καλάμι, παραλείπεται ο νέος που χτυπά το τύμπανο στα 
αριστερά, ενώ απεικονίζονται τέσσερις γονατιστοί Ιουδαίοι ανά ζεύγη κι 
όχι τρεις, όπως στη Μ ονή Φιλανθρωπηνών και στη Μ ονή Μ εγίστης 
Λ αύρας. " Επίσης, στη σύνθεσή μας είναι πιθανό -  αφού αυτό το τμήμα 
είναι κατεστραμμένο -  να  εικονίζεται ένας σαλπιγκτής κι όχι δυο όπως 
στη Μ ονή Φ ιλανθρωπηνών, γεγονός που μας παραπέμπει στην 
παράσταση της Μ ονή Μ εγίστης Λαύρας.

Α ξιοπρόσεκτο στοιχείο της παράστασης είναι η σπαστή σάλπιγγα. Η  
απεικόνισή της είναι περιορισμένη σε μνημεία τόσο του δυτικού όσο και 
του βαλκανικού χώρου. Η σπαστή σάλπιγγα - παρόμοια απεικονίζεται 
στον Άγιο Ν ικόλαο Βίτσας - προσπαθεί να  μιμηθεί τη «γυριστή» σεΛΛ J
σχήμα S δυτικότροπη σάλπιγγα της Μ ονή Φιλανθρωπηνών, της

8,9 Πρόκειται για μια σπάνια λεπτομέρεια που απαντά σποραδικά από τον 14° αιώνα 
στο Lesnovo (Millet -  Velmans, Yougoslavie, IV, 7nv. 15.32), στο Παλαιό Καθολικό 
της Μονής Μεταμόρφωσης των Μετεώρων (Χατζηδάκης -  Σοφιανός, Το Μεγάλο 
Μετέωρο, σ.78-79), στη Μεταμόρφωση της Βελτσίστας (Stavropoulou, Veltsista, 
σ.68-69, πιν.21 β).

810 Η απεικόνιση των οργανοπαικτών και των θεατρίνων στη σκηνή είναι πιθανό -  
κατά τη άποψη της Σταυροπούλου -  να εμπνέεται από το αυτοκρατορικό τυπικό 
απόδοσης τιμών, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί στοιχεία του θεάτρου. Βλέπε 
σχετικά, Stavropoulou, Veltsista, σ.69, σημ.294.
821 Αχειμάστου, Η Μονή των Φιλανθρωπηνών, πιν.53β και Millet, Athos, πιν.117.1. 
Στη Μονή Μεγίστης Λαύρας ο πρώτος γονατιστός Ιουδαίος είναι στρατιώτης.
Επίσης, εικονίζονται δυο γηραιές μορφές.
822 Για αναφορά παραδειγμάτων της δυτικής τέχνης, βλ. Αχειμάστου, Η  Μονή των 
Φιλανθρωπηνών, σ.85, σημ.651. Στο βαλκανικό χώρο, το εικονογραφικό αυτό 
στοιχείο εντοπίζεται στο Poganovo και το Homor (ο.π., σημ.652), καθώς και στη 
Μονή Stroupetski της Βουλγαρίας (τέλος 16ου auova)(Garidis, La peinture murale, 
σ.302, πιν.45).

823Τούρτα. Λινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.58α

8:4 Αχειμάστου, Η Μονή των Φιλανθρωπηνών, πιν.53β.
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Μεταμόρφωσης της Βελτσίστας,825 826 της Μ ονής Π έτρας Α γράφω ν  
(1625). Στη Μονή Α ναπαυσά827 και στη Μ ονή Μ εγίστης Λ αύρας828 οι 
σάλπιγγες είναι ίσες, μακρές.

Η σύνθεσή μας λοιπόν ακολουθεί σε γενικές γραμμές τον κρητικό 
εικονογραφικό τύπο, συνδυάζοντας στοιχεία από μνημεία της Β Δ  
Ελλάδας, τα οποία επηρεάστηκαν από το ίδιο πρότυπο.

Ε λκόμενος (εικ.102)

Επιγραφή : ΕΛΚΟΜ ΕΝΟΣ ΕΠΙ [ΣΤΑΥΡΟΥ]

- Στο κέντρο της πομπής ο Χριστός, με ελαφρά κυρτω μένο σώ μα και 
λυγισμένα γόνατα, σύρεται από στρατιώτη δεμένος από τα χέρια. 
Προηγείται ο Σίμων ο Κυρηναίος, ο οποίος σηκώνει ψ ηλά το σταυρό  
του μαρτυρίου με αρκετή άνεση. Δε συνοδεύεται από ληστές. Το Χ ριστό  
ακολουθούν στρατιώτες και Ιουδαίοι. Οι στρατιώτες φ ορούν κοντούς , 
σιδερόφρακτους χιτώνες και κωνικούς πίλους. Έ φιπποι στρατιώτες δεν 
απεικονίζονται. Επίσης, η Παναγία και η συνοδεία της παραλείπεται. Στο 
βάθος, δυο συστάδες απόκρημνω ν βράχων πλαισιώ νουν τη σκηνή.

Η παράστασή μας έχει ως πρότυπο τον εικονογραφικό τύπο που  
εισήγαγε ο Θ εοφάνης στη Μ ονή Α ναπαυσά829 και στη Μ ονή  Μ εγίστης 
Λαύρας.830 831 Κ οινά στοιχεία της σύνθεσής μας με αυτή της Μ ονής  
Μεγίστης Λ αύρας είναι το ότι ο  Σίμων φέρει το σταυρό, ο Χ ριστός  
σέρνεται από τα χέρια κι όχι από το λαιμό, 1 παραλείπονται ο ι ληστές, η

825
Stavropoulou, Veltsista, πιν.21β.

826
Σδρόλια, Μονή Πέτρας, σ.210-211, εικ.109

82 Αχειμάστου, Η  Μονή των Φιλανθρωτπ^νών, σ.82-83.
828 Millet, Athos, mv. 117.1 και 126.4.
829 Καλοκύρης, Άθως, εικ.ζ.
830 Millet, Athos, πιν.127.1.
Τον ίδιο εικονογραφικό τόπο ακολουθούν κι άλλες αθωνικές μονές: οι Μονές 
Κουτλουμουσίου, Διονυσίου και Δοχειαρίου (Millet, ο.π., πιν. 162.2, 200.1 και 216.1 
αντίστοιχα).

831 Από το λαιμό σύρεται ο Χριστός στη σύνθεση του Αγίου Βασιλείου (σ.99-101) 
και στην παρόμοια του Αγίου Αθανασίου (σ.137). Βλέπε στον πρώτο ναό 
παραδείγματα ανάλογης απεικόνισης.
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έφιππη κουστω δία του Πιλάτου και ο νεαρός δήμιος με τα σύνεργα της 
Σταύρω σης, το ότι πεζοί Ιουδαίοι και στρατιώτες ακολουθούν το Χριστό, 
το τοπίο αποδίδεται με δυο απόκρημνα βουνά. Διαφορά με το ανωτέρω 
μνημείο εντοπίζεται στο ότι στη σύνθεσή μας δεν απεικονίζεται η 
Π αναγία με την συνοδεία της.

Α νάλογη  απεικόνιση συναντάται σε μνημεία του 16ου και 17ου αιώνα,ΟΛΛ
όπω ς σ τον Ά γιο Δημήτριο στα Παλατίτσια, στο Ν έο Καθολικό της 
Μ ονής Μ εταμόρφω σης Μ ετεώρων, στη Μ ονή Μ εταμόρφωσης στο 
Δ ρ υ όβ ου νο ,832 833 834 στο ναό Φ ανερωμένης της Μ ονής Πελεκητής στην 
Κ αρύτσα Α γράφω ν (1667).835 *

Χαρακτηριστική είναι η ενδυμασία των πεζώ ν στρατιωτών που 
σ υνοδεύουν το Χ ριστό και το Σίμωνα. Οι κοντοί χιτώνες και οι κωνικοί 
πίλοι αποτελούν δυτικά στοιχεία που εισδύουν στη συντηρητική

on/

βυζαντινή ζωγραφική.
Δ ιαπιστώ νουμε λοιπόν ότι η λιτή και ολιγοπρόσωπη παράσταση του 

Ε λκόμενου ακολουθεί το πρότυπο της κρητικής ζωγραφικής, όπως αυτό 
εκφράστηκε σε μνημεία του Άθω και σ ε ναούς της Β Δ  Ελλάδας.

Σ τα ύ ρ ω σ η  (εικ .103)

Στο κέντρο ο Εσταυρωμένος, με το σώμα του να  καμπυλώνεται ελαφρά 
σε τόξο, πλαισιώνεται από τους δυο ληστές, οι οποίοι αποδίδονται σε 
μικρότερες διαστάσεις. Εκατέρωθεν του Χριστού, εικονίζεται αφ' 
ενός η Π αναγία που θρηνεί μαζί με τρεις γυναίκες που την υποστηρίζουν, 
αφ' ετέρου ο Ιωάννης, ο οποίος υποβαστάζει το κεφάλι του σε ένδειξη 
απόγνω σης, μαζί με τον εκατόνταρχο, που υψώ νει το χέρι του σε σχήμα 
λόγου κοιτάζοντας το Χριστό. Πάνω από την οριζόντια κεραία του 
σταυρού του Χ ριστού απεικονίζεται ο δίσκος του ήλιου και της σελήνης.

832 Τούρτα, Λινοτοιτίτες ζωγράφοι, σ. 108.
Εδώ απεικονίζονται και οι δυο ληστές.
833 Χατζηδάκης-Σοφιανός, Το Μεγάλο Μετέωρο, σ. 137. 
Εδώ απεικονίζεται η Παναγία με τη συνοδεία της.
833 Τούρτα, ο.π., πιν.128β.
833 Σδρόλια, Μονή Πέτρας, εικ.265.

Garidis, La peinture murale, σ.42, 99.
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Επιμέρους επεισόδια δεν υπάρχουν. Το σκούρο μπλε βάθος της σύνθεσης  
διακόπτεται από το τριγωνικό περίγραμμα τω ν τειχών της Ιερουσαλήμ, 
που ακολουθεί το σχήμα του ομίλου των γυναικώ ν.

Η παράσταση ακολουθεί τον εμπλουτισμένο εικονογραφικό τύπο της 
κρητικής ζωγραφικής.837 Στο δεξί σταυρό σώ ζεται ο  αγνώ μονας ληστής 
Γέστας. Έ χει τα μπράτσα περασμένα πίσω από το σταυρό, την πλάτη 
γυρισμένη στο θεατή, ενώ το σώμα του κάνει έντονες συσπάσεις 
αγωνίας. Η ιδιότυπη αυτή στάση ανήκει στη δυτική εικονογραφική  
παράδοση* και θυμίζει πρότυπα της όψιμης γοτθικής τέχνης του 14ου 
αιώνα.838 Τ ον 15° αιώνα συναντάται στη Σταύρωση του Α. Παβία,839 *

AiA

καθώς και σε ιταλικά έργα. Η απεικόνιση δεν είναι άγνωστη σε 
μνημεία τω ν Βαλκανίων,841 ενώ παριστάνεται συχνά σε ναούς του 
Άθω842 και της Β Δ  Ελλάδας.843

837
Για τον εικονογραφικό τύπο γενικά, καθώς και για τις στάσεις του Χριστού, του 

Ιωάννη, του Λογγίνου και τη θέση των τριών σταυρών ιδιαίτερα, βλ. σχετικά στην 
αντίστοιχη παράσταση του Αγίου Βασιλείου Αρτας, σ.92-95.

838

839

Αυτό υποστηρίζει ο Γαρίδης (Garidis, La peinture murale, σ.149).

Αχειμάστου, Η  Μονή των Φιλανθρωπηνών, σ.190, σημ.60 και Chatzidakis, Les 
dibuts, πιν.ΚΑ.
Η Αχειμάστου υποστηρίζει ότι η εικόνα του Α. Παβία προσφέρει το πρότυπο της 
δυτικότροπης στάσης του δεξιού ληστή.

Για αναφορές έργων, βλέπε Stavropoulou, La Crucifixion, σ.247 και ιδίας, 
Veltsista, σ.80, σημ.377.

841
Stavropoulou, Veltsista, σ.80, σημ.377.

'Οπως στη Μονή Λαύρας (Garidis, La peinture murale, πιν.20) και στη Μονή 
Σταυρονικήτα {ο. π., πιν.21 και Χατζηδάκης, Θεοφάνης, εικ.98).

843
Στη Μονή Ντίλιου (1543) (Λίβα, Η  Μονή Ντίλιου, εικ.33), στη Μονή Βαρλαάμ 

(1548) (Garidis, La peinture murale, πιν.35), στο Νέο Καθολικό της Μονής 
Μεταμόρφωσης Μετεώρων (1552) (Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι των Τριών 
Ιεραρχών, πιν.176, στη δακτυλογραφημένη διατριβή), στη Ρασιώτισσα (1553) 
(Γούναρης, Ρασιώτισσα, πιν.31β), στον Άγιο Δημήτριο και στη Μεταμόρφωση της 
Βελτσίστας (1568) (Stavropoulou, Veltsista, σ.81, πιν.26-29).
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Ιδιαίτερα, τον 17° αιώνα εικονίζεται στον Άγιο Νικόλαο Βίτσας 
(1 8 1 8 -9 ) ,844 στο Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών της Μ ονής Βαρλαάμ  
(1 6 3 7 ),845 στη Ζωοδόχο Πηγή στο Π ολύλοφο Ιωαννίνων (1637),846 στη 
Μ ονή  του Α γίου Ανδρέα στο Μ εσοβούνι Βολιμώ ν στη Ζάκυνθο.847 
Ο αριστερός ληστής, ο Δυσμάς, απεικονίζεται κατά το συνήθη τρόπο.

Στη σύνθεσή μας η Παναγία συνοδεύεται από τρεις φίλες της.848 Ίδιο 
αριθμό γυναικώ ν συναντούμε σε μνημεία του 15ου και 16ου αιώνα849 και 
σ ε μια φορητή εικόνα του Βυζαντινού Μ ουσείου της ίδιας εποχής(16ος 
αιώ νας).850 851 * 853 *

Π ρωτότυπη για τους ναούς της Άρτας είναι η απεικόνιση του ήλιου και 
της σελή νη ς πάνω από την οριζόντια κεραία του Εσταυρωμένου. Κατ' 
αυτόν τον τρόπο δηλώνεται ότι τα στοιχεία της φύσης συμπάσχουν στο 
δράμα του Θεανθρώπου. Η Vavala θεωρεί την απεικόνιση ως το

Of 1

τελευταίο κατάλοιπο κλασικής επίδρασης, ενώ ο W essel υποστηρίζει 
ότι προέρχεται από την υστερορωμαϊκή παράδοση και τα ουράνια

852σώ ματα χρησιμοποιούνται ως αυτοκρατορικά σύμβολα.
Η απεικόνιση έχει περιορισμένη διάδοση στα μνημεία του ελλαδικού

OfT

χώ ρου. Συναντάται στη Μ ονή Σταυρονικήτα, στο Παλαιό Καθολικό

Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.61α.

845 Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών, πιν.Ζ'.
846 Βοκοτόπουλος, ΑΔ 31 (1976), Χρονικά, πιν.160β.

Στην παράσταση του ναού παριστάνονται και οι δυο ληστές με την πλάτη 
στραμμένη στο θεατή (Μυλωνά, Μουσείο Ζακύνθου, σ. 166-7).

848 Για τις γυναίκες που συνοδεύουν και υποβαστάζουν την Παναγία, βλέπε στο ναό 
του Αγίου Βασιλείου Αρτας, σ.92-93.

849 Στο Παλαιό Καθολικό της Μονής Μεταμόρφωσης των Μετεώρων (1483) 
(Garidis, La peinture murale, πιν.76), στη Μονή Σταυρονικήτα (1546) (Χατζηδάκης, 
Θεοφάνης, εικ.98), στους Αγίους Αποστόλους Καστοριάς (1547) (Γούναρης, 
Ρασιώτισσα, πιν.8α-β).

850 Μπαλτογιάννη, Οι Πύλες του Μυστηρίου, εικ.4.

851 Vavala, Croce Dipinta, σ. 153-4.

8S: Wessel, Christusbild, RbK, I, στ.994 κε.
853 Χατζηδάκης, Θεοφάνης, εικ.98.

16 5



O# 1 ___

της Μ ονής Μεταμόρφωσης Μ ετεώρων, στο Παρεκκλήσι των Τριών 
Ιεραρχών της Μ ονής Βαρλαάμ,855 * * στην Παναγία της συνοικίας των 
Αγίων Αναργύρων στην Καστοριά.

Γενικά, η σύνθεση, ολιγοπρόσωπη, δεν έχει αφηγηματικό χαρακτήρα  
και παραμένει πιστή στα μεταβυζαντινά πρότυπα, χωρίς να  κατορθώ σει 
να υιοθετήσει νέα στοιχεία της δυτικής εικονογραφίας, πέρα από τα ήδη 
αφομοιωμένα στην ορθόδοξη τέχνη.

Ε πιτάφ ιος Θ ρή νος (εικ .104)

Επιγραφή : Ο ΕΓΠΤΑΦΦΙΟΣ ΘΡΙΝΟΣ

Η σύνθεση έχει ως πρότυπό της τη φορητή εικόνα του Ε μμανουήλ  
Λαμπάρδου (αρχές 17ου αιώνα), που βρίσκεται στο Β υζαντινό  
Μ ουσείο. Οι ομοιότητες μεταξύ τους είναι πολλές: η Π αναγία, που  
κάθεται σε θρονί και αγκαλιάζει το Χ ριστό,858 η διάταξη των μυροφ όρω ν  
και της Μαρίας Μ αγδαληνής, που ολοφύρεται με υψω μένα χέρια  πίσω  
από την Παναγία, ο Ιωάννης, που στηρίζει το κεφάλι στο χέρι του, χωρίς 
να αγγίζει το Χριστό, ο Ιωσήφ, που τακτοποιεί τη σ ινδόνη ,859 ο 
Νικόδημος ακουμπά το χέρι του στο μάγουλο, καθώς έχει περάσει το  
κεφάλι του μέσα στη σκάλα που στηρίζεται, ο κάνθαρος και το  πλεκτό  
καλάθι με τα καρφιά, που εικονίζονται μπροστά από τη σαρκοφ άγο -  
σύμβολα του καθαρμού και της Αποκαθήλωσης.

Garidis, Lapeinture murale, πιν.76.

m  Σαμπανίκου, To Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών, πιν.Ζ'.
Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, πιν.57β.

Οι Πύλες του Μυστηρίου, εικ.9.
Η εικόνα ακολουθεί κρητικό πρότυπο του 15ου αιώνα.

Για τη θέση και τη στάση της Παναγίας, βλέπε στη σύνθεση της Μεταμόρφωσης 
Αρτας, σ.33-37, εικ.13.

859
Βλέπε σχετικά στην παράσταση του Αγίου Αθανασίου στο Πολύδροσο, σ.139, 

εικ.88.
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Η θέση της Μ αγδαληνής πίσω από την Παναγία συναντάται και σε 
άλλες φορητές εικόνες, 60 στη Μ ονή Αναπαυσά (1527),* 861 στη Μονή 
Κ ατουσίου ( Γεννήσεω ς Θ εοτόκου) στο Ανθηρό Θ εσσαλίας (1663),862 863 *

Λ
αλλά και σ ε μνημεία του Άθω.

Η απεικόνιση του αγγείου με τα μύρα του Χριστού και του πλεκτού 
καλαθιού με τα καρφιά και τα σύνεργα της Σταύρωσης, είναι γνωστή από 
την παλαιολόγεια περίοδο.865 866 867 Στα μεταβυζαντινά χρόνια, τα δυο αυτά 
στοιχεία εντοπίζονται -  εκτός από τη φορητή εικόνα του Λαμπάρδου -

ο//:
στην Π αναγία του άρχοντα Αποστολάκη στην Καστοριά (1605-6),

ο/»ι
καθώς και στη Μ ονή Κ ατουσίου στο Ανθηρό Θ εσσαλίας (1663). 

Εξετάζοντας λοιπόν τα επιμέρους στοιχεία της παράστασης του Αγίου 
Γεωργίου, διαπιστώνουμε τη στενή εξάρτησή της από τη φορητή εικόνα 
του Ε μμανουήλ Λαμπάρδου, από την οποία αναμφισβήτητα επηρεάστηκε 
ο  ζω γράφος του μνημείου μας.

Στην εικόνα του «Επί Σοι Χαίρει» του Βυζαντινού Μουσείου και σε μια εικόνα 
του Recklinghausen (Χατζηδάκης, Θεοφάνης, σ.67).

861
ο.π.

862 Σδρόλια, Τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς των Θεσσαλικών Αγράφων, 
Θεσσαλία, Β ', σ.408, εικ.9.

863 Στη Μονή Μολυβοκκλησιάς (1536) (Millet, Athos, πιν.154.2) και στη Μονή 
Σταυρονικήτα (Χατζηδάκης, Θεοφάνης, πιν. 100).

Για την απεικόνιση της υδρίας, βλέπε σχετικά στην παράσταση του Αγίου 
Βασιλείου, σ. 102-4, εικ. 56, όπου αναφέρονται κι άλλα παραδείγματα.

865
Και τα δυο στοιχεία απεικονίζονται στην παράσταση στο Nerezi (Σωτηρίου, 

Ενταφιασμός -  Θρήνος, ΔΧΑΕ Ζ ' (1973-4), πιν.49.1), στην Περίβλεπτο της Αχρίδας 
(Millet - Frolow, Yougoslavie, III, πιν.9.3), στο Καθολικό της Μονής Βατοπεδίου 
(Millet, Athos, πιν.83.1-2 και Σωτηρίου, ο.π., πιν.50.3).

866
Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, σ.69, 

πιν.51α, όπου αναφέρονται και άλλα παραδείγματα.

867
Σδρόλια, Τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς των Θεσσαλικών Αγράφων, 

Θεσσαλία, Β ', σ.408, εικ.9.
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VII. Ο ναός της Αγίας Παρασκευής Π ιστιανών

Α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή

Πρόκειται για ένα μονόχωρο δρομικό ναΐσκο με πρόσθετο νάρθηκα  
και τρίπλευρη αψίδα. Η τοιχοποιία, με το τελείως αφ ανές κονίαμα, δίνει 
την εντύπωσή ξηρολιθιάς. Η στέγη είναι δίρριχτη, καλυμμένη με 
σχιστόπλακες. 68

Ζ ω γ ρ α φ ι κ ό ς  δ ι ά κ ο σ μ ο ς

. Το εσωτερικό του ναού είναι κατάγραφο, αλλά  το μεταγενέστερο  
χαμήλωμα της στέγης κατέστρεψε το άνω μέρος τω ν τοιχογραφιών. 
Ωστόσο, σημαντικές φθορές έχουν και όσες σώ ζονται.* 869 * 

Στο τεταρτοσφαίριο της κόγχης του ιερού παριστάνεται η Π αναγία στον  
τύπο της Βλαχερνήτισσας. (εικ.106) Φ έρει το Χ ριστό στο στήθος σε 
μετάλλιο, ο  οποίος ευλογεί και με τα δυο χέρια. Σε στηθάρια εικονίζονται 
και οι σεβίζοντες άγγελοι εκατέρωθεν της Π αναγίας.87

Το υπόλοιπο εικονογραφικό πρόγραμμα του κυρίως ναού , αν και δεν 
είναι πλήρες, ακολουθεί τη συνηθισμένη διάταξη. Στην άνω ζώνη 
παριστάνονται σκηνές από το Δωδεκάορτο, στη μεσαία στηθάρια αγίων, 
στην κάτω ζώνη ολόσωμοι άγιοι (εικ. 112-113) και ανάμεσά τους οι 
αρχάγγελοι Μ ιχαήλ και Γαβριήλ (εικ. 111).
Στον ανατολικό τοίχο του νάρθηκα απεικονίζεται η Δ ευτέρα Παρουσία.

Στο υπέρθυρο της νότιας εισόδου του ναού  σώζεται σχεδόν  
ολόκληρη η κτητορική επιγραφή (εικ. 105):
«Ανηστωρήθυ ο θήος και πάνσεπτος να ό ς  της αγίας
μεγαλομάρτηρος Παρασκευής ευλοϋθήσας και παρά του
πανηερωτάτου και μοσηκωτάτου Ν επάκτου και Α ρτης κυρίου 
κυρίου Βαρθωλομέου σπουδαχθίσας παρά Ν ηκ ολά ου  ιερέος και της 
μητρός...”. ^

Η επιγραφή παρέχει πληροφορίες μόνο για την ιστόρηση του ναού, 
χωρίς να σώζεται το τμήμα όπου αναγραφόταν το έτος. Η  ανέγερσή του, 
αν δεν είναι σύγχρονη της ιστόρησης, δεν απέχει π ολύ  απ' αυτή, αν

$ό$
Για το ναό, βλέπε Τριανταφυλλόπουλος, ΑΔ 32 (1977) Β1 Χρονικά, σ.174.

α/Λ
Επιγραφές δε σώζονται σ’ όλες τις παραστάσεις λόγω της εκτεταμένης φθοράς 

τους.

"'° Ίδια απεικόνιση συναντούμε στον Αγιο Αθανάσιο στο Πολύδροσο, σ.128, εικ.77.
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o n  ι

κρίνουμε απο τον αρχιτεκτονικό του τύπο. Ο «Ναυπάκτου και Άρτης» 
Β α ρθολομα ίος διετέλεσε μητροπολίτης από το 1660 -  1691. Ό σον αφορά 
στη χρονολόγηση  του θανάτου του, υπάρχει διάσταση απόψεων, αφού 
ορισμ ένοι μελετητές θεωρούν ως έτος θανάτου το 1692. Ή ταν από 
τις σημαντικότερες προσωπικότητες της Μ ητρόπολης της Άρτας. Επί των 
ημερώ ν του, κατά τον τουρκοβενετικό πόλεμο και συγκεκριμένα το 
1684, εισέπλευσε στον Αμβρακικό κόλπο ο ισπανικός και ο βενετικός

Qnn
στόλος με στρατό και κυρίευσαν την Άρτα.

Η κτητορική επιγραφή είναι ανορθόγραφη. Επιπλέον, ο ζωγράφος 
χρησιμοποιεί λανθασμένα λέξεις με διαφορετική έννοια από αυτή που 
απαιτείται: για  παράδειγμα αναφέρει <ευλουθήσας>, <σπουδαχθήσας>  
αντί μόχθοις ή εξόδου ή δια συνδρομής, όπως αναγράφεται σε ανάλογες 
περιπτώσεις.

Στη συνέχεια  θα αναφερθούμε στις παραστάσεις που σώζονται σε 
κατάσταση ικανή να  σχολιαστούν.

Γ έννησ η  (εικ .107 α-β)

Η παράσταση μοιάζει να  έχει ως πρότυπο την αντίστοιχη του 
Π αλαιού Κ αθολικού της Μ ονής Α γίου Στεφάνου στα Μετέωρα (α'μισό  
17ου αιώνα). Και στα δυο μνημεία η Π αναγία απεικονίζεται καθιστή- 
λίγο πιο κεκλιμένη στην Αγία Παρασκευή -  η φάτνη είναι μαρμάρινη, ο 
βοσκός με τον Ιωσήφ παριστάνεται στα δεξιά της σύνθεσης, οι μάγοι 
είναι έφ ιπποι.871 * 873 874

Σε επιμέρους στοιχεία έχει ομοιότητες τόσο με την αντίστοιχη του ναού  
της Μ εταμόρφω σης Άρτας -  η φάτνη του Χ ριστού είναι μαρμάρινη875 -  
όσο και με του Α γίου Βασιλείου -  οι μάγοι πλησιάζουν έφιπποι.876

Α ξιοπρόσεκτο είναι το στιγμιότυπο της συνομιλίας του Ιωσήφ με το 
γέρο -  βοσκό. Οι μορφές απεικονίζονται στο δεξί μέρος της σύνθεσης,

871 Για τους συνήθεις αρχιτεκτονικούς τύπους τον 17° αιώνα, βλέπε στο κεφάλαιο Α' 
«Ιστορικό Πλαίσιο», σ.10.

672 Βλέπε, Παλιούρας, Βυζαντινή Αιτωλοακαρνανία, σ. 328.

873 Ξενόπουλος, Δοκίμων, σ. 108-9. Βλέπε επίσης για τον βενετοτουρκικό πόλεμο στο 
κεφάλαιο Α'«Ιστορικό Πλαίσιο», σ.7.

874 Vitaliotis, Saint Etienne, σ. 144-146, πιν.71-72.

875 Βλέπε σχετικά, σ. 16-19, εικ.3.

876 Βλέπε σχετικά, σ.74-76, εικ.40.
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nm
με τον Ιωσήφ να γυρνά την πλάτη του στην Παναγία. Στην ίδια 
θέση παριστάνεται στην εικόνα της Βενετίας (β ' μισό 1500 αιώνα),877 878 σε  
μνημεία του Αθω879 και της Β Δ  Ελλάδας: στη Μ ονή Ν τίλιου,880 881 882 στηΑΑ1 ΟΟή
Μ εταμόρφωση της Βελτσίστας, στον Ά γιο Ν ικόλαο Βίτσας, στο  
Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών της Μ ονής Βαρλαάμ,883 στην Παναγία  
της συνοικίας των Αγίων Αναργύρων στην Καστοριά.884

Στη σύνθεσή μας ο βοσκός φορά μηλωτή. Είναι ένα στοιχείο παρμένο  
από την τοπική λαϊκή πραγματικότητα, προσφιλές στη μεταβυζαντινή  
εποχή. Σύμφωνα με τα Απόκρυφα, ο  βοσκός ταυτίζεται με τον  
Δ ιάβολο.885 Ίδια αμφίεση φέρει σε αρκετούς ναούς της Β Δ  Ελλάδας.886

Πρόκειται λοιπόν για μια σύνθεση στενά εξαρτημένη από την 
εικονογραφία του ΒΔ ελλαδικού χώ ρου, με ενσωματωμένα στοιχεία της 
τοπικής παράδοσης.

877 Η στάση αυτή ερμηνεύεται από την άρνησή του να δεχτεί την πατρότητα του
Θείου Βρέφους (Lafontaine -  Dosogne, Les representations de la Nativitd du Christ,
σ.17).♦

979 Ν.Χατζηδάκη, Από το Χάνδακα στη Βενετία, πιν.12.

8'9Όπως στη Μονή Σταυρονικήτα (Χατζηδάκης, Θεοφάνης, πιν.83) και στην Τράπεζα 
της Μονής Λαύρας (Ταβλάκης Το εικονογραφικό πρόγραμμα στις Τράπεζες των 
Μονών τον Αγίου Όρους, εικ.18), όπου ο Ιωσήφ απεικονίζεται δεξιά, χωρίς όμως να 
στρέφει την πλάτη του στην Παναγία
880 Λίβα, Η Μονή Ντίλιου, εικ. 16.
881 Stavropoulou, Veltsista, πιν.14α.

882 Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.43β.

883 Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών, πιν.Ε'.
894 Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, πιν.55β.

885 Garidis, La peinture murale, σ.204.

B6€ Στη Μονή Φιλανθρωπηνών (1542) (Αχειμάστου, Η  Μονή των Φιλανθρωπηνών, 
πιν.35), στους Αγίους Αποστόλους Καστοριάς (1547) (Garidis, ο.π, πιν.208), στη 
Μεταμόρφωση της Βελτσίστας (1568)( Stavropoulou, Veltsista, πιν.14α), στην 
Κουμπελίδικη της Καστοριάς (μέσα 17ου αιώνα) (Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου 
αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, σ.97-8, πιν.64α, όπου αναφέρονται κι άλλα 
παραδείγματα από τον 15° αιώνα).
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Κ οίμηση (εικ.108)

Η παράσταση δε διαφέρει από τον εικονογραφικό τύπο που  
περιγράψ αμε στους προηγούμενους ναούς. Π εριλαμβάνει μόνο το 
επεισόδιο του Ιεφωνία και της Μ ετάστασης της Παναγίας χωρίς την 
Π αράδοση της Ζώνης στο Θωμά. Τις δυο συμπαγείς ομάδες των 
Α ποσ τόλω ν πλαισιώ νουν ιεράρχες και μελωδοί, απεικόνιση που 
συναντήσαμε στην Π αρηγορήτισσα και στο ναό του Αγίου Γεωργίου στα 
Π ιστιανά.887 888

Π ρω τότυπο στοιχείο για τις παραστάσεις των ναών του νομού της 
Ά ρτας είναι η απεικόνιση λαμπάδας πάνω σε μικρό βάθρο μπροστά και 
στο μέσο της κλίνης της Παναγίας. Πρόκειται για στοιχείο που ανήκει 
στην παράδοση των κρητικών έργων και μας παραπέμπει στις 
τοιχογραφ ίες του Θ εοφάνη στις Μ ονές Αναπαυσά889 και Λαύρας,890 891 892 
καθώ ς και σε κρητικές εικόνες. Σε άλλους ναούς της Β Δ  Ελλάδας -  
σύγχρονους του μνημείου μας -  απεικονίζονται ένας ή δυο απλοί

'  892κηροστάτες.
Π αρατηρούμε λοιπόν ότι ο ζωγράφος της σύνθεσής μας, δεν ξεφεύγει 

από τον καθιερωμένο μεταβυζαντινό εικονογραφικό τύπο της Β Δ  
Ελλάδας, ο οποίος έχει ενσω ματώ σει στοιχεία και από τα έργα της 
Κρητικής ζωγραφικής.

887 Για τα δυο επεισόδια, βλέπε στις παραστάσεις της Μεταμόρφωσης (σ.26-27) και 
του Αγίου Βασιλείου Αρτας (σ.87-88) αντίστοιχα.

888 Για την παρουσία των ιεραρχών και μελωδών, βλέπε σχετικά στην παράσταση 
των ανωτέρω ναών, σ.114-117, εικ.71 και σ.151-153, εικ.97 αντίστοιχα.

889 Chatzidakis, Theophane, εικ.5.

890 Millet, Athos, πιν. 132.1.

891 Στην εικόνα του Μουσείου Κανελλοπούλου (αρχές 15ου αιώνα) (Holy Image -  
Holy Space, πιν.42), στην εικόνα της Μονής Θεολόγου στην Πάτμο (α' μισό 15ου 
αιώνα) (Χατζηδάκης, Εικόνες της Πάτμου, πιν.7), στην εικόνα από το Δωδεκάορτο 
της Μονής Σταυρονικήτα (Chatzidakis, Theophane, πιν.82), στην εικόνα της Μονής 
Παντοκράτορος στον Άθω (τελευταίο τέταρτο 16ου αιώνα) {Εικόνες Μονής 
Παντοκράτορος, σ.171, εικ .89).

892 Όπως στον Αγιο Νικόλαο Βίτσας (Τούρτα, Λινοτοττίτες ζωγράφοι, πιν.48α), στον 
Άγιο Νικόλαο του άρχοντα Θωμανού στην Καστοριά (Πελεκανίδης, Καστόρια, 
πιν.245α), στη Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου στη Νεράιδα Αγράφων (Σδρόλια, 
Τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς των Θεσσαλικών Αγράφων, Θεσσαλία, Β', 
πιν.6).
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Σταύρωση (εικ. 109)

Ο ζωγράφος περιορίζεται στην απεικόνιση των κυρίων προσώ πω ν της 
σκηνής, χωρίς ιδιαιτερότητες και καινοτομίες στις στάσεις και στις 
κινήσεις τους. Ακολουθεί τον εμπλουτισμένο εικονογραφικό τύπο, που  
χρησιμοποιήθηκε από τους Κρήτες ζωγράφους.893

Η Παναγία πλαισιώνεται από δυο γυναίκες που την υποβαστάζουν. 
Ίδιος αριθμός γυναικών απεικονίζεται στον Α γιο Α θα νάσιο  στο 
Πολύδροσο.894

Αμυδρά διακρίνονται τα ουράνια σώματα εκατέρωθεν του σταυρού, 
στοιχείο που συναντήσαμε στην παράσταση του Α γίου Γ εω ργίου στα  
Πιστιανά.895

Το μόνο αξιοπρόσεκτο στοιχείο είναι το ότι οι σταυροί — ο  δεξιός δε 
σώζεται -  αποδίδονται στο ίδιο μέγεθος και επίπεδο, χω ρίς προοπτική  
διάθεση. Κάτι ανάλογο συναντούμε στη Ρασιώτισσα, όπου  κι εκεί δεν  
είναι εμφανής η διαφοροποίηση του μεγέθους τους.896 Τ ο γεγονός  ίσως 
οφείλεται στην αδυναμία του ζωγράφου να αντιγράψει σω στά το 
πρότυπό του και να αποδώσει τους σταυρούς κατά το συνηθισμένο  τρόπο  
απεικόνισής τους.

Δευτέρα Π αρουσ ία  (εικ. 110 α -σ τ )

Η παράσταση καλύπτει τον ανατολικό τοίχο του νάρθηκα (εικ . 110 α). 
Η αετωματική απόληξη του τοίχου έχει υποστεί φθορές, με αποτέλεσμα η 
σκηνή να είναι δυσδιάκριτη. Στο κέντρο, πρέπει να  παριστάνεται η 
Δέηση με το Χριστό ένθρονο. Αριστερά και δεξιά, απεικονίζονται σε 
ξεχωριστά σύννεφα έξι χοροί με άγιες μορφές: αποστόλους, οσίους,

693 .Για τον εικονογραφικό τύπο και την απόδοση των μορφών, βλέπε αναλυτικά στη 
σκηνή του Αγίου Βασιλείου Άρτας, σ.92-95, εικ.50.

ί9< Βλέπε στο ναό του Αγίου Αθανασίου (σ.138, εικ.87), όπου αναφέρονται και άλλα 
σχετικά παραδείγματα.

855 Σχετικά με την απεικόνισή τους, βλέπε στο ναό του Αγίου Γεωργίου (σ. 163-166, 
εικ. 103).

m  Γούναρης, Ρασιώτισσα, πιν.31 β.
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OQ7
γυναίκες, Π αρθένες.

Κάτω α π ό  την αετωματική απόληξη σχηματίζονται τέσσερεις ζώνες με 
επιμέρους επεισόδια που συνθέτουν την παράσταση της Δευτέρας 
Π αρουσίας. Στην πρώτη ζώνη εικονίζεται το θέμα του Ζυγού της 
Δικαιοσύνης, το οποίο επεκτείνεται και στη δεύτερη. Εκατέρωθεν, σε 
δώδεκα θρόνους με τη μορφή σύνθρονου, παρατάσσονται ανά έξι οι 
Α πόστολοι, κρατώντας στα γόνατά τους κλειστά ευαγγέλια. Ο ζωγράφος 
θέλει προφ ανώ ς να  αποδώσει την έννοια των δώδεκα θρόνων του 
ευαγγελικού κειμένου,897 898 ζωγραφίζοντας πίσω από την πλάτη κάθε 
Α ποστόλου  ατομική και τοξωτή στην απόληξή της τη ράχη του 
καθίσματος του. Οι κίονες της τοξοστοιχίας κοσμούνται με κορινθιακά 
κιονόκρανα. Πίσω από τους ένθρονους Α ποστόλους εικονίζεται 
πολυάριθμος ο όμιλος των ταγμάτων των αγγέλων, οι οποίοι φέρουν 
δόρατα. (εικ . 110 β)

Στη δεύτερη ζώνη, ξεκινώντας από αριστερά, απεικονίζεται ο 
Π αράδεισος: ένας κήπος με δέντρα και πουλιά, που περιβάλλεται από 
τείχος με επάλξεις. Μ έσα στον Π αράδεισο, η Θ εοτόκος ένθρονη 
περιστοιχίζεται από δυο δεόμενους αγγέλους. Στο κάτω μέρος 
απεικονίζονται οι προπάτορες Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, ενώ πρώτος 
εισέρχεται ο ευγνώ μω ν ληστής φέροντας το σταυρό του. Έ ξω οι Δίκαιοι 
και η πομπή των αγίων περιμένουν να  εισέλθουν. Στο κέντρο της ζώνης 
παριστάνεται το όραμα του Προφήτου Δανιήλ. Παριστάνεται 
ξαπλω μένος σε στρωμνή, υποβαστάζοντας το κεφάλι με το δεξί του χέρι. 
Στη συνέχεια  ολοκληρώ νεται το θέμα του Ζυγού της Δικαιοσύνης, σε 
συνδυασμό με τη Γη που αποδίδει τους νεκρούς της. 99 Το σημείο αυτό 
της σύνθεσης είναι πολύ κατεστραμμένο. Η σκηνή διαδραματίζεται σε 
ορεινό τοπίο με βράχους και απότομες πλαγιές. Ξεχωρίζει ο άγγελος που 
ισορροπεί τη Ζυγαριά της Ψ υχοστασίας. Πιο κάτω, νεκροί ξεπροβάλλουν 
αναστημένοι από σαρκοφάγους, ενώ δίπλα απεικονίζεται η παράσταση 
του Π ύρινου Π οταμού.900 Ο ποταμός περνά κάτω από τα πόδια του

897 Η απεικόνισή τους στη Δευτέρα Παρουσία βασίζεται στο κείμενο της πρώτης 
επιστολής του Παύλου προς τους Θεσσαλονικείς (4.4): «έπειτα ημείς οι ζώντες οι 
περιλειπόμενοι άμα συν αυτοίς αρπαγησόμεθα εν νεφέλες εις απάντησιν του Κυρίου 
εις αέρα».

m  Κατά Ματθαίον, 19.28
899 Κατά την Αποκάλυψη (20.13) «ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους νεκρούς τους 
εν αυτοίς».

900 Η παράσταση πηγάζει από την προφητεία του Δανιήλ (7.10) «ποταμός πυρός 
είλκεν έμπροσθεν αυτού».



ένθρονου Χριστού στη Δέηση και ίσως θα κατέληγε στο στόμα του 
Βύθιου Δράκοντα, αν σωζόταν αυτό το τμήμα της σύνθεσης. Μ έσα στον  
ποταμό εικονίζονται οι αμαρτωλοί, που συνοδεύονται από επιγραφές: «ο  
αντίχριστος, οι πόρνοι, οι μιχοί, ο Ιουλιανός». (ε ικ .1 10 γ) Στην όχθη του 
ποταμού αποδίδονται λεπτομερώς διάφορα τερατόμορφα ζώα. (εικ. 110 δ)

Η τρίτη και τέταρτη ζώνη διακόπτονται από το τοξωτό άνοιγμα της 
θύρας προς τον κυρίως ναό. Πάντως, στην τρίτη σώ ζονται οι Δεσποτικές 
εικόνες της Αγίας Παρασκευής - στην οποία τιμάται ο  ναός -  του 
Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, της Παναγίας Βρεφοκρατούσας και του 
Παντοκράτορα, (εικ. 110ε) Παρεμβάλλεται μια κυματοειδής γραπτή 
«ποδέα» και στην τέταρτη ζώνη απεικονίζονται οι τιμωρίες των 
κολαζομένων. (εικ. 110 στ)

Ο εικονογραφικός τύπος της Δευτέρας Π αρουσίας αποκρυσταλλώθηκε 
τη μεσοβυζαντινή εποχή, κατά τον 11° αιώνα.901 Α π ό  τον 12° ως τον 14° 
αιώνα, επήλθαν αρκετές αλλαγές, αφού προστέθηκαν πολλές  
λεπτομέρειες. Η παράσταση στο ναό της Α γίας Π αρασκευής είναι λιτή 
και δεν περιλαμβάνει όλες τις επιμέρους σκηνές του θέματος. Α πέχει 
αρκετά από τις πληρέστερες σε επεισόδια παραστάσεις των μνημείων 
του Άθω,902 της Μ ονής Ντίλιου903 και των ναώ ν της Καστοριάς.904 
Εντούτοις, παρουσιάζει κάποιες ομοιότητες με ορισμένα από τα 
ανωτέρω μνημεία.

Το στοιχείο της μεταφοράς των αγίων μορφώ ν σ ε  σύννεφ α βασίζεται 
σε ελληνιστικό πρότυπο. Οι βυζαντινοί καλλιτέχνες όμω ς το υιοθετούν  
τον 14° και 15° αιώνα στην απεικόνιση των Α ποστόλω ν στη σκηνή της 
Κοίμησης και της Δευτέρας Π α ρουσ ία ς905 * Στην παράστασή μας, οι 
χοροί των δικαίων σε νεφέλες είναι ισάριθμοι μ' αυτούς στην Τράπεζα

m Στον τύπο περιλαμβάνεται η Δέηση, οι Δώδεκα Απόστολοι, η Ετοιμασία του 
Θρόνου, ο Πύρινος ποταμός και ο Παράδεισος (Λίβα, Η  Μονή Ντίλιου, σ.179 . 
Επίσης, Stefanescu, Moldavie, σ.143).
901 Απεικονίζεται στην Τράπεζα της Μονής Μεγίστης Λαύρας, στη Μονή Διονυσίου
και στη Μονή Δοχειαρίου (Millet, Athos, πιν.149.1-2, 210.2 και 246-248 αντίστοιχα).

903 Λίβα, Η Μονή Ντίλιου, πιν.78-87.

904 Απηκονίζεται στην Παναγία του άρχοντα Αποστολάκη, στα Εισόδια του 
Τσιατσιαπά, στον Άγιο Νικόλαο του Κυρίτζη, στην Παναγία των Αγίων Αναργύρων, 
στον Αγιο Γεώργιο του Μουζεβίκη και στον Άγιο Νικόλαο της αρχόντισσας 
Θεολογίνας (Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17° αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, 
σ.191-203).

905 Grabar, Bulgarie, σ.333.
Σχετικά με το θέμα, βλ. επίσης στη σκηνή της Κοίμησης στον Άγιο Γεώργιο στα 
Πιστιανά, όπου ο Απόστολοι μεταφέρονται ανά έξι σε σύννεφα (σ. 151-153, εικ.97).

1 7 4



της Μ ο νή ς  Λαύρας,906 στο Καθολικό της Μ ονής Μαρδακίου (1635),907 
σ τον Ά γιο  Ν ικόλαο του Κυρίτζη στην Καστοριά (1654),908 στη Μ ονή  
Α γίου  Α νδ ρ έα  στο Μ εσοβούνι Βολιμώ ν στη Ζάκυνθο (170ς αιώνας).909

Η  απεικόνιση των ένθρονω ν Α ποστόλω ν είναι γνωστή από την 
παράσταση της Μ ονής Ντίλιου,910 911 της Παναγίας του άρχοντα  
Α ποστολάκ η  (1605-6),9,1 της Μ ονής Μ αρδακίου,912 913 ενώ τα τάγματα των 
αγγέλω ν παριστάνονται στον ανωτέρω να ό  της Καστοριάς, καθώς επίσης 
σε φ ορητές εικόνες: δυο από τη Μ ονή Σινά και μια του Φραγγιά 
Κ αβερτζά .914

Στη σύνθεσή  μας ο Παράδεισος περιβάλλεται με τείχος. Το στοιχείο 
αυτό προστέθηκε στον εικονογραφικό τύπο στα τέλη του 14ου α ιώ να915 
Α νά λογη  απεικόνιση έχουμε σε βουλγάρικα μνημεία του 15ου αιώνα,916 
στη Μ ονή  Ν τίλιου917 και τον 17° αιώνα στα μνημεία της Καστοριάς,918 
και στη Μ ονή  Αγίου Α νδρέα στο Μ εσοβούνι Βολιμώ ν στη Ζάκυνθο.919

90eMillet, Athos, πιν.149.1-2.

90' Καλοκύρης, Εκκλησίαι Μεσσηνίας, πιν.165α.
908 Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17° αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, σ.195.
Εδώ, οι χοροί απεικονίζονται όλοι στα αριστερά του Χριστού. Ο αριθμός των 
νεφελών ποικίλλει στους άλλους ναούς της Καστοριάς: οκτώ είναι στην Παναγία των 
Αγίων Αναργύρων (ο.π., σ.197), τρεις στον Άγιο Γεώργιο του Μουζεβίκη (ο.π., 
σ.199), επτά στον Αγιο Νικόλαο της αρχόντισσας Θεολογίνας (ο.π., σ.200).
909 Μυλωνά, Μουσείο Ζακύνθου, σ. 176-180.
9/0Λίβα, Η  Μονή Ντίλιου, εικ.80.
911 Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17° αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, σ.191.
Εδώ, τα ερεισίνωτα είναι κωνικά.
912 Καλοκύρης, Εκκλησίαι Μεσσηνίας, πιν.163α.
913 Γ. και Μ. Σωτηρίου, Εικόνες της Μονής Σινά, Α'εικ.150 και 151 αντίστοιχα. Η 
πρώτη χρονολογείται μεταξύ του 11ου και 13ου αιώνα, ενώ η δεύτερη στο β' μισό του 
12ου αιώνα.

914 Chatzidakis, leones, πιν.45.

915 Grabar, Bulgarie, σ.293. Επίσης, βλέπε Παϊσίδου, ο.π., σ.192, σημ.1941. Τον 
11° και 12° αιώνα, στη θέση του τείχους εικονιζόταν μια πύλη ή ένα αρχιτεκτόνημα.

916 Όπως στο Dragalevski και το Kremicovci (Grabar, Bulgarie, πιν. LC και LVIa 
αντίστοιχα).

917 Λίβα, Η  Μονή Ντίλιου, εικ.78.

9.8 Σ ' όλα τα μνημεία της Καστοριάς που περιλαμβάνεται η σκηνή της Δευτέρας 
Παρουσίας, ο Παράδεισος περιβάλλεται με τείχος (βλέπε προηγούμενη παραπομπή).
9.9 Μυλωνά, Μουσείο Ζακύνθου, σ. 176-180.
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Στις μονές του Άθω τα ψηλά τείχη με τις επάλξεις παραλείπονται.920
Η απεικόνιση της έγερσης των νεκρώ ν από τις σαρκοφάγους είναι 

συχνή στα μνημεία της Καστοριάς. Παριστάνεται στα Εισόδια του  
Τσιατσιαπά,921 στον Άγιο Ν ικόλαο του Κυρίτζη922 και στον Ά γ ιο

923Ν ικόλαο της αρχόντισσας Θ εολογίνας.
Τέλος, οι μορφές των κολασμένω ν, αλλόκοτες, παραμορφω μένες, 

αποδοσμένες με έντονα λαϊκό χαρακτήρα, θυμίζουν τις αντίστοιχες σ ε  
ναούς της Καστοριάς,924 στον Ά γιο  Ιωάννη του Π ροδρόμου στο  
Π ολύλοφο Ιωαννίνων, 5 αλλά και στη Μ ονή Σέλτσου (εικ .122 α-γ).

Πρόκειται λοιπόν για μια σύνθεση επηρεασμένη από τα βυζαντινά  
εικονογραφικά πρότυπα. Ό μως, ο ζωγράφος μας τα απλοποιεί και 
περιορίζει τα στοιχεία που υιοθετεί στα άκρως απαραίτητα, παρά τις 
απαιτήσεις του θέματος.

930 Βλέπε τα μνημεία που προαναφέραμε.
Ο Θεοφάνης στην παράσταση της Τράπεζας της Μονής Λαύρας επέλεξε την 
απεικόνιση της μνημειώδους πύλης (Millet, Athos, πνν.149.1-2).
"'Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες τον 17° αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, σ. 193.
933 ο.π., σ.196.
933 ο.π, σ.201
934 Στα Εισόδια του Τσιατσιαπά (ο.π., σ.194) και στην Παναγία της συνοικίας των 
Αγίων Αναργύρων (ο.π., σ.197).

925 Βοκοτόπουλος, ΑΔ 31 (1976), Β2 Χρονικά, πιν.156.
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VIII. Η  Μ ονή Γενεθλίου Θεοτόκου Μ εγαλόχαρης

Α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή

Η Μ ονή βρίσκεται στο συνοικισμό Αμπέλια του χωριού 
Μ εγαλόχαρη. Τιμάται στο Γενέθλιο της Θεοτόκου και φέρει την 
επονομασία Π αναγία Μ ποτσιώτισσα. Ερειπωμένα κελιά σώζονται στη 
Β Δ  πλευρά του καθολικού.

Ο να ός είναι μονόχω ρος, με νάρθηκα χτισμένο το 1926. Ανατολικά  
καταλήγει σε η μικυκλική αψίδα. Εξωτερικά ο τρούλος είναι τετράγωνος. 
Εσωτερικά, εμπρός από το ιερό υψώνεται τρουλοκαμάρα με τετράγωνο 
τύμπανο, που στηρίζεται στους πλάγιους τοίχους. Ο υπόλοιπος ναός 
καλύπτεται με καμάρα. Η  τοιχοδομία είναι αργολιθοδομή. 
Π αρεμβάλλονται κεραμίδια σ ε άτακτα διαστήματα, ενώ στην αψίδα είναι 
σε κανονικές στρώσεις.

Α ξιόλογο είναι το ξυλόγλυπτο τέμπλο, πιθανόν του 17ου αιώνα, που
00 A

διασώζει τη σειρά του Δω δεκαόρτου και των Αποστολικών.

Ζ ω γ ρ α φ ι κ ό ς  δ ι ά κ ο σ μ ο ς

Στο εσωτερικό σώ ζονται τοιχογραφίες σε μη ικανοποιητική 
κατάσταση. Στο τεταρτοσφαίριο της κόγχης παριστάνεται η Πλατυτέρα  
κατεστραμμένη και στην κάτω ζώνη οι συλλειτουργούντες ιεράρχες. 
Ά λλοι δυο ιεράρχες εικονίζονται στο νότιο τμήμα του τοίχου του ιερού, 
ενώ στο βόρειο το όραμα του Π έτρου Α λεξανδρείας. Δυσδιάκριτη είναι η 
σκηνή της Α ποκαθήλω σης στη μικρή κόγχη της Πρόθεσης. Στο μέτωπο 
της κόγχης του ιερού με δυσκολία διακρίνουμε την Πεντηκοστή, ενώ 
στην καμάρα την Ανάληψη.

Στο κλειδί της τρουλοκαμάρας που υψώνεται μπροστά από το ιερό 
εικονίζεται ο Χ ριστός Εμμανουήλ.

Κάτω από το χώρο του τρούλου, στο βόρειο και νότιο τοίχο, υπάρχουν 
τυφλά αψιδώματα. Στο βόρειο αψίδωμα εικονίζεται ο Επιτάφιος Θρήνος, 
ενώ στην κάτω ζώνη οι άγιοι Π αντελεήμων, Δημήτριος και Γεώργιος ο 
τροπαιοφόρος. Στο νότιο αψίδωμα διακρίνουμε τη Μ εταμόρφωση και

Για το ναό, βλέπε Το Έργον (1964),σ.163. Α. Ορλάνδος, Αναστήλωσις και 
συντήρησις μνημείων, ΠΑΕ (1964), σ. 183-4. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, ΑΔ 30 (1975) 
Β2 Χρονικά, σ.232.
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κάτω ένα ν  αδιάγνωστο άγιο, τον άγιο Προκόπιο κι ένα δεύτερο 
κατεστραμμένο άγιο.

Στην καμάρα που καλύπτει τον υπόλοιπο χώρο του κυρίως ναού  
παριστάνονται, στο κεντρικό μέρος, οι Α ίνοι. Στη βόρεια πλευρά της 
καμάρας εικονίζεται η Βάπτιση, ο Α ναπεσώ ν, η Σταύρωση, ενώ στη 
νότια τα Εισόδια της Θεοτόκου και σκηνές από το βίο του αγίου 
Ευσταθίου. Δυτικά και πάνω από τις σκηνές απεικονίζεται ολόσω μος ο  
άγιος Ν ικόλαος, ενώ κατά μήκος της ανατολικής πλευράς της καμάρας οι 
άγιοι Κ οσμάς και Δαμιανός αντικριστά. Στο κάτω μέρος της βόρειας και 
νότιας πλευράς του ναού παριστάνονται ολόσω μοι άγιοι. Όμως οι μορφές 
είναι ασβεστωμένες στο μεγαλύτερο τμήμα τους.

Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε τις παραστάσεις που η κατάσταση 
διατήρησής τους επιτρέπει το σχολιασμό τους.

Χ ριστός Ε μμανουήλ (εικ .114)

Ο Χριστός περιβάλλεται από ωοειδή μετάλλια συνδεόμενα μεταξύ τους, 
μέσα στα οποία παριστάνονται Χ ερουβείμ και Σεραφείμ. Περιμετρικά, σ' 
όλους τους τοίχους του τετράγωνου τυμπάνου της τρουλοκαμάρας, 
προβάλλονται κάτω από αψιδώματα -  καθιστοί ή ολόσω μοι -  Προφήτες 
που κρατούν ειλητά. Η απόδοση των μικρογραφημένω ν αυτών μορφών 
είναι επιτυχής. Παρότι συνεπτυγμένες, λόγω  έλλειψης χώ ρου, οι 
αναλογίες στα μέλη του σώματός τους είναι σωστές. Εντύπωση  
προκαλούν οι περίτεχνα διακοσμημένοι κ ίονες που στηρίζουν τα 
αψιδώματα κάτω από τα οποία προβάλλονται ο ι Προφήτες, καθώς και τα 
κιονόκρανά τους, που απεικονίζουν ανθρώ πινες μορφές.

Ό ρ α μ α  Π έτρου Α λεξα νδ ρ εία ς  (εικ .115)

Σώζεται μόνο ο άγιος Πέτρος, ο οποίος αποτελεί μια χαρακτηριστική 
και αντιπροσωπευτική μορφή για την απόδοση των ολόσω μω ν αγίων του 
μνημείου. Φορά φελόνιο με αβακωτό μοτίβο και ένσταυρο ωμοφόριο. 
Όμοιο φελόνιο φορά ο άγιος στον Ά γιο Α θανάσιο στο Α γιόφυλλο

Επιγραφή δε σώζεται, όπως άλλωστε και στις περισσότερες παραστάσεις του 
ναού. Για την εικονογραφία της σκηνής, βλέπε στην αντίστοιχη παράσταση του 
Αγίου Βασιλείου, σ.61-63, εικ.68.
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Τρικάλω ν (1623). Το σώμα του, καθώς σκύβει και προσκυνά το 
Χ ριστό, διαγράφει έντονη καμπύλη. Η κεκαμμένη στάση του Πέτρου 
θυμίζει την ανάλογη στη Μ εταμόρφωση της Βελτσίστας.* 929 Έ χει τα χέρια  
του σ ε στάση δέησης.

928

Ε π ιτά φ ιος Θ ρή νος (εικ .116)

Επιγραφή : Ο ΕΓΠΤΑΦΙΩΣ ΘΡΙΝΟΣ

Η  σκηνή της Μ ονής Γενεθλίου Θ εοτόκου στη Μ εγαλόχαρη συνδυάζει 
στοιχεία  που συναντήσαμε σε άλλα μνημεία του νομού της 
Ά ρτας. Ο Χ ριστός κείτεται σε σαρκοφάγο καλυμμένη με σινδόνη και 
η Π αναγία  αγκαλιάζει το άψυχο κεφάλι του, η Μαγδαληνή 
ολοφ ύρεται στο κέντρο της σκηνής, ο Ιωάννης ασπάζεται το χέρι του 
Χ ριστού, ο Ιωσήφ κρατά τα πόδια του με καλυμμένα χέρια, ενώ ο 
Ν ικόδημος -  σε δεύτερο επίπεδο -  παρακολουθεί τα δρώμενα. Μπροστά 
στη σαρκοφάγο απεικονίζονται το ριγμένο ύφασμα, το πλεκτό καλάθι 
και τα σύνεργα  της Σταύρωσης.930

Η παράσταση ακολουθεί τον καθιερωμένο από τον 11° αιώνα 
παλαιολόγειο  τύπο.931 932 Πρωτότυπη για τους ναούς της Άρτας είναι η 
απεικόνιση της Παναγίας καθισμένης πάνω στη σαρκοφάγο. Η σπάνια 
αυτή θέση της Θ εοτόκου συναντάται σε μνημεία των Βαλκανίων, στο 
Π αλαιό Κ αθολικό του Μ ονής Μ εταμόρφω σης στα Μετέωρα (1483)933

978 Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών, εικ.225.
929 Stavropoulou, Veltsista, σ.41-42, πιν.12α.
930

Για τη στάση και θέση της Μαγδαληνής και του Ιωσήφ, βλέπε στη σύνθεση της 
Μεταμόρφωσης Άρτας, σ.33-37, εικ.13, ενώ για του Ιωάννη στον Άγιο Βασίλειο, 
σ. 102-104, εικ.56.
Η απεικόνιση του πλεκτού καλαθιού και της υδρίας σχολιάζονται στη σύνθεση του 
Αγίου Γεωργίου Πιστιανών, σ. 166-167, εικ.104.

931 Ο εικονογραφικός τύπος και γενικά το θέμα του Θρήνου σχολιάζονται στη 
σκηνή της Μεταμόρφωσης Άρτας, σ.33-37.

932 Στον Άγιο Νικόλαο στο Prilep (Millet- Frolow, Yougoslavie, III, πιν.26.1) και 
στον Άγιο Ηλία της Suceava (Αχειμάστου, Η  Μονή των Φιλανθρωπηνών, σ.155, 
σημ.728).

933 Αχειμάστου, ο.π. και Χατζηδάκης -  Σοφιανός, Το Μεγάλο Μετέωρο, σ.82-83.
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και αργότερα στους Αγίους Α ποστόλους Καστοριάς (1547)934 και στη 
Μονή Κατουσίου στο Ανθηρό Θ εσσαλίας (1663).935

Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση του Νικοδήμου, αφού όμοιά  
της δε συναντάται στους ναούς της Αρτας. Ο Ν ικόδημος απεικονίζεται 
στο βάθος δεξιά, σε στάση δέησης. Η κλίμακα παραλείπεται. Α νάλογη  
απεικόνιση έχουμε στη Μ ονή Ξενοφώντος936 και σ ε μνημεία της Β Δ  
Ελλάδας του 16ου αιώνα.937 938

Ο ζωγράφος του μνημείου μας λοιπόν, αν και ακολουθεί το 
καθιερωμένο εικονογραφικό πρότυπο, όπως το συναντήσαμε στους  
περισσότερους ναούς της Άρτας, φροντίζει να πρωτοτυπήσει σε ορισμένα  
σημεία, θέτοντας έτσι την προσωπική του καλλιτεχνική σφραγίδα.

Α ίνοι (εικ. 117 α-β)

Η παράσταση εικονίζεται στο κλειδί της καμάρας που καλύπτει το 
χώρο του κυρίως ναού. Στο κέντρο προβάλλεται ο Χ ριστός ένθρονος σε  
τριπλή δόξα, που ευλογεί. Η  δόξα περιβάλλεται από δυο επάλληλες  
ζώνες. Στην πρώτη απεικονίζονται ομάδες αγγέλων, Χ ερουβείμ , 
Σεραφείμ, Πολυόμματα, Τροχοί. Οι άγγελοι, μορφές ήρεμες και 
ευγενικές, τοποθετούνται σ ε επάλληλα επίπεδα, έτσι ώ στε οι 
φωτοστέφανοι τους να  δημιουργούν την αίσθηση προοπτικής.
Στη δεύτερη ζώνη, που έχει κυματοειδή περίμετρο, παριστάνονται τα  
σύμβολα του ζωδιακού κύκλου, ο ήλιος, η σελήνη, τα άστρα.

Στην παράστασή μας εικονογραφούνται οι πέντε πρώτοι στίχοι του

w  Γούναρης, Ρασιώτισσα, πιν.9β.
935

Σδρόλια, Τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς των Θεσσαλικών Αγράφων, 
Θεσσαλία, Β', σ.408, εικ.9.

936 Millet, Athos, πιν.173.1 και Garidis, Lapeinture murale, σ.161, πιν.165.
937

Στη Μονή Φιλανθρωπηνών (Αχειμάστου, Η Μονή των Φιλανθρωπηνών > πιν.57α) 
και στη Μονή Ντίλιου (Λίβα, Η  Μονή Ντίλιου, εικ. 3 5), όπου η κλίμακα, την οποία 
στηρίζει ο Νικόδημος, απεικονίζεται.

938
Ο τρόπος παράταξής τους θυμίζει την παράσταση της majestas domini στο 

διακονικό της Μητρόπολης του Μυστρά (Chatzidakis, Mystras, πιν.14).
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ψαλμού 148.939 Οι Α ίνοι ιστορούνται για πρώτη φορά τον 14° αιώνα σε 
βαλκανικά μνημεία.940 Το θέμα αποκτά την ολοκληρωμένη μορφή του 
κατά τον 16° αιώνα, οπότε και η ιστόρησή τους καθιερώνεται σε 
μεταβυζαντινούς ναούς. Η  απεικόνιση των ουράνιων στοιχείων και των 
συμβόλω ν του ζωδιακού κύκλου, έχει σχέση με τον κύκλο της ζωής. Η 
παράσταση των ζωδίων έχει τις πηγές της στη ρωμαϊκή παράδοση, 
σύμφω να με την οποία τα αστρολογικά και κοσμολογικά θέματα 
συσχετίζονται με σύμβολα της αιώνιας ροής του φυσικού κόσμου.941 
Α νάλογη απεικόνιση συναντούμε στη Μ ονή Ρέθα Αιτωλοακαρνανίας.942

Η  παράστασή μας παρουσιάζει ομοιότητες με το κεντρικό τμήμα 
των αντίστοιχων συνθέσεω ν στο δυτικό νάρθηκα της Μ ονής 
Φ ιλανθρωπηνών,943 στον Ά γιο Αθανάσιο Κλειδωνιάς Κ όνιτσας,944 στον 
Ά γιο Ν ικόλαο Βίτσας και στον Άγιο Μ ηνά στο Μ ονοδένδρι,945 αλλά και 
σε μνημεία της Εύβοιας 946 και του Ά θ ω .947

Εκεί αναφέρονται τα εξής: «Αινείται τον Κύριο εκ των ουρανών. Αινείτε αυτόν 
εν τοις υψίστοις, σοι πρέπει ύμνος τω Θεώ. Αινείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού. 
Αινείτε αυτόν τοι πάσαι δυνάμεις αυτού, σοι πρέπει ύμνος τω Θεώ. Αινείτε αυτόν 
ήλιος και σελήνη. Αινείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Αινείτε αυτόν οι 
ουρανοί των ουρανών. Αινεσάτωσαν το όνομα αυτού». Ψάλλεται κατά τον όρθρο, 
πριν τη Θεία Λειτουργία.

940 Στο Παρεκκλήσι του πύργου του Chreljo στο μοναστήρι Rila και στο νάρθηκα 
της Μονής του Lesnovo (Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, σ.132, όπου και σχετική 
βιβλιογραφία).

941 Παλιούρας, Βυζαντινή Αιτωλοακαρνανία, σ.124.
942 111 ο.π., πιν.113.

943
Αχειμάστου, Η  Μονή των Φιλανθρωπηνών, σ.40 και Μοναστήρια Νήσου 

Ιωαννίνων, πιν.189.

944
Τριανταφυλλόπουλος, Μνημεία Κλειδωνιάς, Ηπειρωτικά Χρονικά 19(1975), 

εικ.25-28.

945 Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.73 α-β και 74 α-β αντίστοιχα.
Στη Μονή Γαλατάκη (16ος αιώνας) και στη Μονή Αγίου Γεωργίου Άρμα (17ος 

αιώνας) (Λιάπης, Μνημεία Εύβοιας, πιν.40β και πιν.19 αντίστοιχα).

947
Όπως στη Μονή Δοχειαρίου (Millet, Athos, πιν.244.1). Εδώ, η ζώνη με τα 

σύμβολα του ζωδιακού κύκλου είναι κατεστραμμένη.
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Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι ο ζωγράφος μας, ο  οποίος περιορίζεται στην 
απεικόνιση τμήματος του ψαλμού 148, δέχεται επιδράσεις ως επί το 
πλείστον από τα μνημεία του Β Δ  ελλαδικού χώρου, που τις προσαρμόζει 
στη λαϊκότροπη τεχνοτροπία του.

Ο  Α ναπεσώ ν (εικ. 118)
m

Επιγραφή : ΙΣ ΧΣ
ΑΝΑΠ ΕΣΩ Ν ΕΚΗΜ ΥΘΟΙ ΩΣ Λ Ε Ο Ν

Ο Χριστός, με τη μορφή χαριτωμένου μικρού παιδιού, κοιμάται 
μισοξαπλωμένος πάνω σε στρώμα διαγώνια τοποθετημένο. Στηρίζει το 
κεφάλι στο δεξί του χέρι. Φορά λευκό χιτώνα διακοσμημένο με φυτικά 
μοτίβα και ιμάτιο με χρυσοκονδυλιές. Δεξιά, παραστέκεται ένας άγγελος, 
που κρατά τα σύμβολα του Πάθους.

Η παράσταση του Χριστού Α ναπεσόντα βασίζεται σ ε  βιβλικά κείμενα  
και έχει έντονο συμβολικό χαρακτήρα.948 Το θέμα εμφανίζεται στην 
εικονογραφία από τον 13° αιώνα στον ελλαδικό και το βαλκανικό  
χώρο.94

Στην παράστασή μας, που είναι μοναδική στους να ού ς  της Άρτας, 
εικηνίζεται μόνο ο άγγελος δίπλα στο Χ ριστό. Ό μ οια  απεικόνιση  
συναντούμε στη Μ ονή Ξενοφώντος στο Άθω (15 4 4 ), την οποία ο 
ζωγράφος του μνημείου μας χρησιμοποιεί ως πρότυπο.950 Μ ε την 
παρουσία του αγγέλου τονίζεται η έννοια  της Θ υσίας του Χ ριστού, γι' 
αυτό άλλωστε κρατά και τα σύμβολα του Πάθους.

Πρόκειται για τις προφητείες του Ιακώβ (Γένεση 49, 9-10) και του Βαρλαάμ 
(Αριθμοί 24, 9), που περιλαμβάνονται στη Λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου. Η 
αναφορά «Ιδού ο Αναπεσών εκοιμήθη ως λέων και ως σκύμνος» υπονοεί τη δύναμη 
που έχει ο Χριστός, αν και είναι παιδί.

949
Όπως στην Όμορφη Εκκλησιά στο Γαλάτσι (Βασιλάκη -  Καρακατσάνη, Όμορφη 

Εκκλησιά, σ.69 κε, πιν.43β), αλλά και στον Άγιο Νικήτα στο CuCer (Shiller, 
Ikonographie, 4, πιν.412), στο Lesnovo (Millet - Velmans, Yougoslavie, IV, 
πιν. 19(41), στη Μολδαβία (Stavropoulou, Veltsista, σ.34).

950
Millet, Athos, πιν. 180.1 και Chatzidakis, Antoine, πιν.47β.

Ο Χατζηδάκης θεωρεί τις τοιχογραφίες έργο του ζωγράφου Αντώνιου.
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Η  απεικόνιση μόνο του αγγέλου στη σκηνή είναι σπάνια. 
Στα περισσότερα μνημεία τόσο στον Ά θω ,951 όσο και στην υπόλοιπη 
Ελλάδα,952 μαζί με τον άγγελο παριστάνεται και η Παναγία, η οποία 
συμβολίζει την ενσάρκωση του Κυρίου. Α πό τον τύπο αυτό, ο οποίος 
προέρχεται από την κρητική εικονογραφία, η σύνθεσή μας 
απομακρύνεται, εισάγοντας έτσι ένα νέο  πρότυπο στο ΒΔ ελλαδικό χώρο 
τον 17° αιώνα.

Τ ο  όρα μ α  του αγίου Ε υσταθίου  (εικ.119)

Επιγραφή : ΘΕΟΠΊΣΤΗ
Ο Π Α Λ Α Κ Υ ΔΑ Σ

Π ρόκειται για τη σύμπτυξη δυο σκηνών από το βίο του αγίου 
Ευσταθίου: του οράματος του και της αρπαγής της γυναίκας του από το 
ναύκληρο του πλοίου.953
Στο δεξί μέρος παριστάνεται ο άγιος Ευστάθιος, ο οποίος ως 
ειδω λολάτρης έφερε το όνομα Πλακίδας ή Παλακίδας, έφιππος σε λευκό 
άλογο. Ετοιμάζεται να  τοξεύσει το ελάφι, που εικονίζεται με 
χαρακτηριστική συστροφή του κεφαλιού του. Α νάμεσα στα κέρατά του 
δε διακρίνεται σταυρός ή εικόνα του Χ ριστού, αιτία της μεταστροφής του 
ειδωλολάτρη Πλακίδα σε χριστιανό. Στο αριστερό μέρος παριστάνεται η

951 Όπως στη Μονή Σταυρονικήτα (Χατζηδάκης, Θεοφάνης, εικ.133) και στη Μονή 
Δοχειαρίου (Millet, Athos, mv.216.1). Στο κελί του Προκοπίου της Μονής 
Βατοπεδίου (1537), ο Χριστός απεικονίζεται μόνος του σε παραδεισιακό τοπίο
(Chatzidakis, Antoine, πιν.47α).
952

Στο Νεό Καθολικό της Μονής Μεταμόρφωσης των Μετεώρων (1552) 
(Χατζηδάκης -Σοφιανός, Μεγάλο Μετέωρο, σ. 118), στη Μονή Γαλατάκη Εύβοιας 
(1566) (Λιάπης, Μνημεία Εύβοιας, πιν.34β), στη Μεταμόρφωση Βελτσίστας (1568) 
(Stavropoulou, Veltsista, πιν.7), στον Αγιο Μηνά στο Μονοδένδρι (1619-20) 
(Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.36β), στη Μονή Πατέρων (1631) (ο.π., πιν.105β). 
Στη Μονή Ντίλιου η σύνθεση περιλαμβάνει μόνο την Παναγία (Λίβα, Η  Μονή 
Ντίλιου, εικ.8,9).

953
Συναξαριστής, Α ', Νικοδήμου Αγιορείτου, σ.54-5.

Η λατρεία του αγίου Ευσταθίου γνώρισε μεγάλη διάδοση στην περιοχή της 
Καππαδοκίας από τη μεσοβυζαντινή περίοδο, όπου συχνά εικονογραφούνται 
επεισόδια του βίου του. Βλέπε, Jolivet - Levy C., Les eglises byzantines de 
Cappadoce. Le programme iconographique de V abside et de ses abords, Paris 1991, 
σ.209-218 και Λιμάνια και Καράβια στο Βυζαντινό Μουσείο, Αθήνα 1997, σ.62-63.
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αρπαγή της γυναίκας του αγίου. Μ έσα στα κύματα μιας σχηματικά  
αποδοσμένης θάλασσας κλυδωνίζεται πλοίο. Κάτω από το ανεμιζόμενο  
πανί με δυσκολία ξεχωρίζουν τα κεφάλια δυο μορφών, ενώ στο κατάρτι 
είναι δεμένη η σύζυγος του αγίου Ευσταθίου, Θεοπίστη. Μ εταξύ των δυο  
σκηνών εικονίζεται για δεύτερη φορά ο άγιος σε στάση δέησης. Το βάθος  
των συνθέσεω ν καλύπτεται με γεωμετρικά αποδοσμένους βράχους.

Ο εικονογραφικός τύπος της σκηνής του οράματος του αγίου  
Ευσταθίου διαμορφώνεται από τον 10ο ως τον 12° αιώνα. Έ τσι, τον 13° 
αιώνα εμφανίζεται σε αρκετούς ναούς.954

Διακρίνουμε δυο τρόπους απεικόνισης της σκηνής: στον πρώτο, ο  
άγιος Ευστάθιος, έφιππος δέεται στο αντίκρισμα του εσταυρω μένου.955 
Στο δεύτερο, ο άγιος έφιππος κοιτάζει ή σημαδεύει το ελάφι, που  
ανάμεσα στα κέρατά του φέρει προτομή του Χ ριστού,956 ή σταυρό ή τον  
εσταυρωμένο Χ ριστό957

Το σταυροφόρο ελάφι πρέπει να  αποτελεί επιβίωση από την αρχαία  
ανατολική θρησκευτική εικονογραφία και έχει μεγάλη διάδοση στην 
Καππαδοκία.958 Αντίθετα, η απεικόνιση του εσταυρωμένου στα κέρατα  
του ελαφιού δηλώνει μάλλον γοτθική επίδραση.959

Η παράσταση της Μ ονής Θ εοτόκου της Μ εγαλόχαρης φαίνεται ότι 
έχει ως πρότυπο μια φορητή εικόνα του 1620-1640, που βρίσκεται στο

Όπως στην Αγία Θέκλα Εύβοιας (Goumoussi, Une representation rare de la 
vision de saint Eustace dans une eglise grecque du XIII siecle, CA 33 (1985), σ.51-60, 
εικ.1), στον Αγιο Γεώργιο Διασορίτη στη Νάξο και στον Αγιο Βασίλειο της Γέφυρας 
στην Αρτα (Velmans, L’ eglise de Zenobaniet le theme de la vision de saint Eustace 
en Georgie, CA 33(1985), σ.35-6), στον Αγιο Νικόλαο Κρήνης Τρικάλων, όπου 
διακρίνεται μόνο ο άγιος έφιππος (Νικονάνος, Βυζαντινοί ναοί της Θεσσαλίας, 
πιν.31β).

955
Όπως σε μια εικόνα του 17ου αιώνα που βρίσκεται στη Σαλαμίνα (Πάλλας, 

Εικόνα του Αγίου Ευσταθίου στη Σαλαμίνα, Χαριστήριον εις Αν.Ορλάνδο, Γ ', Αθήνα 
1966, πιν.ΟΥ).

Η απεικόνιση συναντάται σε λαξευτές εκκλησίες της Καππαδοκίας και στον 
κώδικα 14 της Μονής Εσφιγμένου (Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους 
ναούς της Καστοριάς, σ. 156, σημ. 1561).

957
Όπως στην τοιχογραφία στο νάρθηκα του Αγίου Νικολάου της αρχόντισσας 

Θεολογίνας στην Καστοριά (1663) (ο.π., πιν.97β).

Thierry, Ayvali Kilise ou pigeonnier de Culli Dere, CA, XV, 1965, σ.125, εικ.18. 
Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς,a. 156-7.
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να ό  της Π αναγίας της Ελεημονήτριας στην Πάτμο.960 Ό πως στη σύνθεσή  
μας, έτσι και στην εικόνα συμπτύσσονται οι ίδιες σκηνές του βίου του 
αγίου Ευσταθίου: αριστερά απεικονίζεται η αρπαγή της Θεοπίστης από 
το ναύκληρο και δεξιά ο άγιος έφιππος τοξεύει το ελάφι, που φέρει 
σταυρό ανάμεσα στα κέρατά του -  λεπτομέρεια που δε διακρίνεται στην 
παράσταση της Μ εγαλόχαρης. Επίσης, στην εικόνα παραλείπεται ο άγιος 
που δέεται μεταξύ των δυο σκηνών. Ίσως στη σύνθεσή μας η δεύτερη 
παρουσία  του αγίου που δέεται πεζός χωρίς να  αντικρίζει τον 
εσταυρω μένο, να μην εξυπηρετεί κάποιον εικονογραφικό λόγο, αλλά να  
χρησιμοποιείται για να  καλύψει το ενδιάμεσο κενό των σκηνών.

Η  απεικόνιση του οράματος του αγίου Ευσταθίου αποτελεί προσφιλές 
θέμα στα μνημεία του Άθω. Π αριστάνεται στην Τράπεζα της Μ ονής 
Μ εγίστης Λαύρας (1527),961 όπου εικονίζεται ο εσταυρωμένος ανάμεσα  
στα κέρατα του ελαφιού, στη νεότερη Τράπεζα της Μ ονής Διονυσίου  
(1 6 0 3 ),962 όπου ο άγιος είναι πεζός και το ελάφι στρέφει το κεφάλι του 
προς τα πίσω χωρίς να  φέρει κάποια απεικόνιση στα κέρατα, στην 
Τ ράπεζα της Μ ονής Εσφιγμένου (τέλους 16ου αιώνα),963 όπου υπάρχει η 
απεικόνιση του εσταυρωμένου στα κέρατα του ελαφιού, καθώς και σε 
μια φορητή εικόνα του 17ου αιώνα της Μ ονής Δοχειαρίου,964 965 που φέρει 
την ίδια παράσταση.

Η παρουσία του αγίου Ευσταθίου είναι αρκετά αγαπητή και στη Δύση. 
Συναντάται ο ίδιος με τη σύζυγό του σ' ένα έργο του Filippo Lippi 
(1491 ), ενώ σ' ένα έργο του Durer (1505) ο άγιος έφιππος τοξεύει ένα 
ελάφ ι που φέρει σταυρό ανάμεσα στα κέρατά του.966

Οι θησαυροί της Μονής Πατμού, πιν.42-43.

961
Ταβλάκης, Το εικονογραφικό πρόγραμμα στις Τράπεζες των Μονών του Αγίου 

Όρους, σ.53, εικ.19. Απεικονίζεται επίσης το μαρτύριο του αγίου Ευσταθίου και της 
οικογένειας του.

962 ο.π , σ.124.

963 ο.π., σ.140, εικ.117-118. Κι εδώ παριστάνεται το μαρτύριο του αγίου Ευσταθίου.

964
Chatzidakis, leones, σ.42, πιν.10.

965
Berenson, Italian Pictures, II, πιν.85.1.

Lexikon der Christlichen Ikonographie, 6, σ. 196, πιν.3.
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Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι ο  ζωγράφος της Μ ονής Θ εοτόκου της 
Μ εγαλόχαρης δέχεται επιρροές από φορητές εικόνες και από τα αθωνικά  
μνημεία. Στην προσπάθειά του να απεικονίσει τη σκηνή παραλείπει 
κάποια στοιχεία, προφανώς από άγνοια και απειρία, όχι όμως 
αδικαιολόγητα, αφού η παράσταση του οράματος του αγίου Ευσταθίου  
και άλλων σκηνών από το βίο του δεν απεικονίζονται συχνά  στα 
γειτονικά μνημεία της Ηπείρου.967

967
Το μαρτύριο του αγίου Ευσταθίου εικονίζεται στη Μονή Πατέρων 

(αδημοσίευτη).
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IX. Η Μ ονή Σέλτσου

Α  ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή

Π ρόκειται για μια ιστορική μονή, που βρίσκεται σε απόσταση δυο 
ώρες βόρεια  του χωριού Πηγές. Το 1804 χίλιοι πεντακόσιοι Σουλιώτες με 
αρχηγό τον Κίτσο Μ πότσαρη πολιορκήθηκαν για τέσσερεις μήνες από τα 
στρατεύματα του Αλή Πασά. Ό ταν επιχείρησαν ηρωική έξοδο, σώθηκαν 
μόνο πενήντα, ενώ τα γυναικόπαιδα γκρεμίστηκαν σε βάραθρο. Το 
καθολικό της διαλυμένης μονής σώζεται σε καλή κατάσταση. Τιμάται 
στην Κ οίμηση της Θ εοτόκου, αλλά γιορτάζει στις 23 Αυγούστου, για να 
μη συμπίπτει ο εορτασμός της μ' αυτόν της Μ ονής Σπηλιάς Αγράφων. 
Είναι αθω νικού τύπου, μονόκλιτο, με αψίδα και χορούς τρίπλευρους 
εξωτερικά. Ο κυρίως ναός στεγάζεται στο ανατολικό και δυτικό τμήμα 
του με κατά μήκος καμάρες, ενώ στο κεντρικό με εγκάρσιο σκαφοειδή 
θόλο με στρογγυλεμένες ακμές, ο οποίος καλύπτεται με δίρριχτη στέγη 
που εξέχει. Ο νάρθηκας είναι καμαροσκέπαστος.968 Ο ναός είναι 
χτισμένος με λαξευμένους ασβεστόλιθους και άφθονο κονίαμα ως 
συνδετικό υλικό. Στη βορειοδυτική γωνία σώζονται τα θεμέλια ανοιχτού 
προστώου.

Στο εσω τερικό του ο ναός φέρει ξυλόγλυπτο τέμπλο με πλούσιο 
φυτικό και ζωικό διάκοσμο, που χρονολογείται στα τέλη του 17ου αιώνα. 
Στο υπέρθυρο της θύρας που οδηγεί από τον κυρίως ναό στο νάρθηκα 
σώζεται η κτητορική επιγραφή (εικ.120):
«Α νηγέρθι και ανηστορήθι ούτος ο θίος κ(αι) πάνσεπτος ναός τ(ης) 

πανυπεράγνου δεσπήνης υμ(ω ν) Θ εοτόκου κ(αι) αϋπαρθένου Μαρί(ας) 
δια συνδρομής κ(αι) εξόδου του πανοσιοτάτου πνευματηκού Ρηγηίνου 
ιερομονάχου Β αρθολομέου ιερομονάχου Ζαχαρήου ιερομονάχου  
Α λεξίου ιερέος κ(αι) Α λεξίου ιερέος Ιακώβου ιερωμονάχου Διονισίου 
Ιερομονάχου κ(αι) των εντημοτάτων αρχόντ(ω ν) κιρ νήκο κ(αι) 
Α ποστολίου αρχιερατεύοντος του Θ εοφιλεστάτου επισκόπου Κ(υρίο)υ 
κιρ Α ρσενίου εν ετιοίσιν Α Χ  \ Ζ 65. Ε ν μινί Δικευρίο II. Διά χιρός εμού 
του αμαρτολού Ν ικολάου ιερέος του εξ Αρτης και ταίκ<ο>νο μου.”

^  Ο αρχιτεκτονικός αυτός τύπος παρουσιάζει ομοιότητες με το αρχαιότερο 
καθολικό της Μονής Αγίου Γεωργίου στο Μουζάκι, με τη διαφορά ότι εκεί δεν 
έχουμε σκαφοειδή, αλλά τυφλό θόλο [Βοκοτόπουλος ΑΔ 22 (1967),Β2 Χρονικά, 
σ.355-6]. Για το ναό, βλέπε επίσης Θεολογία, Η ' (1930), σ.47-48 και Jean -  Pierre 
Michaud, Chroniques des fouilles et decouvertes archeologiques en Grece en 1968 et 
1969, Monuments chretiens, BCH (1970), σ. 1021.
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Σύμφωνα με την επιγραφή ο ναός ανηγέρθηκε και ιστορήθηκε από τον 
αρτινό ιερέα Νικόλαο και το γιο του το 1697, επί επισκόπου Α ρσενίου. Ο 
Αρσένιος πρέπει να ήταν επίσκοπος της επισκοπής Ραδοβιζίου, αφού 
αυτή την εποχή η Αρτα ήταν μητρόπολη. Το 1697 μητροπολίτης Άρτας 
χειροτονήθηκε ο Μακάριος, ο οποίος όμως παραιτήθηκε τον Ιούλιο του 
ίδιου έτους και τον διαδέχτηκε ο Γρηγόριος από την Αιτωλία, που 
παρέμεινε ως το 1703.969 Σε σιγίλιο του 1371 αναφέρεται ότι το 
Ραδοβίζιο αποτελούσε επισκοπή υπό το μητροπολίτη Λαρίσης, που  
διατηρήθηκε ως το 1830, με έδρα το Βελεντζικό. Μ ετά την κατάργησή 
της εξαρτώνταν εκκλησιαστικά από τη Λιτζά τω ν Α γράφω ν ως το 1881, 
οπότε περιήλθε στη δικαιοδοσία της Άρτας.970

Ζ ω γ ρ α φ ι κ ό ς  δ ι ά κ ο σ μ ο ς

Το εικονογραφικό πρόγραμμα του ναού ακολουθεί τη συνηθισμένη  
διάταξη. Στους τοίχους του κυρίως ναού εικονίζονται στις δυο άνω  
ζώνες οι μεγάλες δεσποτικές και θεομητορικές γιορτές και στην τρίτη οι 
Οίκοι του Ακάθιστου Ύ μνου. Α κολουθεί η ζώνη που περιλαμβάνει 
στηθάρια αγίων και η κάτω με τους ολόσω μους αγίους (εικ. 124,125).

Αναλυτικότερα, στην τρουλοκαμάρα παρίσταται ο Χ ριστός  
Παγτοκράτωρ και στις γωνίες της οι ευαγγελιστές. Στα τεταρτοσφαίρια  
των πλάγιων χορών απεικονίζονται η Μ εταμόρφω ση και η Α νάσταση.

Στο κλειδί της καμάρας πάνω από το ιερό εικονίζεται η Αγία Τριάδα. 
Το βόρειο τοίχο της κοσμούν η Ψηλάφηση, το Χ αίρε των Μ υροφόρω ν, η 
Ίαση του Παραλυτικού, η συνάντηση του Χ ριστού με τη Σαμαρείτιδα, η 
Ίαση του εκ γενετής τυφλού και η Π εντηκοστή, ενώ  το νότιο η Γέννηση, 
η Υπαπαντή, η Βάπτιση, ο Μ υστικός Δ είπνος, ο  Νιπτήρας και η 
Προσευχή του Χριστού.

Στο κλειδί της κατά μήκος καμάρας παριστάνεται ο  Μ εγάλης Βουλής  
Άγγελος. Στο βόρειο τοίχο της ο Επιτάφιος Θ ρήνος, η Εις Άδου  
Κάθοδος, ο Εμπαιγμός και ο Ελκόμενος, ενώ  στο νότιο η Έ γερση του  
Λαζάρου, η Βαϊοφόρος, η Π ροδοσία και η Κρίση τω ν Αρχιερέων.

Οικονόμου, Η εν Άρτη Εκκλησία, σ.29.
Πότε ακριβώς έγινε η Αρτα μητρόπολη δεν είναι γνωστό. Πάντως, το 1507 ο 
μητροπολίτης Ευθύμιος φέρει τον τίτλο «Ναυπάκτου και Άρτης υπέρτιμος και 
έξαρχος πόσης Αιτωλίας». Αυτός ο τίτλος διατηρήθηκε ως το 1821 (ΘΗΕ, τ.9,
σ.326).
970

Για την επισκοπή Ραδοβιζίου, βλέπε Ξενόπουλος, Δοκίμιον, σ.98 και Σδρόλια, 
Μονή Πέτρας, ο.397.
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Στο δυτικό τοίχο του κυρίως ναού ιστορείται η Κοίμηση και 
εκατέρω θεν η Γέννηση της Παναγίας και τα Εισόδια. Στην άνω ζώνη η 
Α πόνιψ η του Πιλάτου, η Σταύρωση και η Αποκαθήλωση.

Στο ανατολικό τμήμα του νοτίου χορού απεικονίζονται οι κτήτορες 
καπετάν Ν ίκος και καπετάν Αποστολής.

Στο νάρθηκα, στην καμάρα απεικονίζονται οι Α ίνοι (εικ. 123,128), στη 
δεύτερη ζώνη μαρτύρια αγίων και στην κάτω ασκητές. Στο βόρειο τοίχο 
παριστάνεται η Κοίμηση του Εφραίμ του Σύρου, ενώ στον ανατολικό η 
Δ ευτέρα  Παρουσία.

Στη συνέχεια  θα αναφερθούμε σε σκηνές από το εικονογραφικό 
πρόγραμμα του ναού, που σώζονται σε καλή κατάσταση και 
περιλαμβά νουν πρωτότυπα στοιχεία για τα μνημεία του νομού της 
Α ρτας.971

Π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς  κ υ ρ ί ω ς  ν α ο ύ  

Κ τή τορ ες  (εικ. 121)

Οι κτήτορες καπετάν Ν ίκος και καπετάν Α ποστολής κρατούν σταυρούς 
και το ομοίω μα του ναού. Οι μυστακοφόροι κτήτορες θυμίζουν 
ντόπιους άρχοντες της τουρκοκρατίας, αφού τόσο τα ρούχα όσο και τα 
καλύμματα της κεφαλής τους αντικατοπτρίζουν αυτή την εποχή. Στο 
χώ ρο μεταξύ τους και πάνω από το ομοίω μα του ναού υπάρχει η 
επιγραφή: « Ο το σο ελέι δέσποτα Χ (ριστ)έ βασιλεύ εμής της παρούσης 
μονής ταύτις κτίτορες χρηματίσαντες προσφ έρομεν σι ναόν άγιον ανά  
χίρ(ας) ης εξιλέοσιν τον πολόν πτεσμάτον εμ όν Τε και των γονέω ν κ(αι) 
πόντον ευσαιβόν χριστιανόν». Κάτω από το ομοίωμα σώζεται κι άλλη 
επιγραφή: «η κατά σάρκα αδελφί κ(αι) καπετάνη της Άρτης». * 9

Οι σκηνές αυτές είναι ήδη δημοσιευμένες. Βλέπε, Βοκοτόπουλος, ΑΔ 22 (1967), 
σ.355-7, πιν.263-268 και Καμαρούλιας, Τα Μοναστήρια της Ηπείρου, Β', σ.289-294, 
πιν.357-368.

9'2 Εκατέρωθεν των μορφών αναγράφεται «ο καπετάν Νήκος και ο καπετάν 
Αποστόλις».
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Μ εταμόρφω ση (εικ .126)

Επιγραφή: Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΟΣΗΣ

Η παράσταση διαφέρει από τις αντίστοιχες των άλλω ν μνημείω ν του  
νομού της Αρτας στο ότι σ' αυτή περιλαμβάνονται τα συμπληρωματικά  
επεισόδια της ανόδου και καθόδου στο όρος Θαβώρ. Π ρόκειται για  
παλαιολόγειο στοιχείο, που επιβιώνει στη μεταβυζαντινή εποχή.973 
Στην ανάβαση στο όρος Θαβώρ, ο Χ ριστός, που είναι επικεφαλής των  
μαθητών στρέφει και συνομιλεί μαζί τους. Στην κατάβαση, μετά τη 
Θεοφάνεια, οι μαθητές προπορεύονται ταραγμένοι, ενώ πίσω του ς ο 
Χριστός τους ευλογεί.

Η σκηνή της Μ εταμόρφωσης που περιλαμβάνει τα επεισόδια της 
. ανόδου και καθόδου στο όρος Θαβώρ συναντάται σπάνια στην  

εικονογραφία της Μ ακεδονίας, ενώ  είναι συχνή στα μνημεία της 
κρητικής και ηπειρωτικής σχολής.974

Ίδια διάταξη των προσώ πω ν στα δυο στιγμιότυπα έχουμε  
σε φορητές εικόνες,975 σε μνημεία της Β Δ  Ελλάδας976 * και του

91 Για τα συμπληρωματικά επεισόδια, βλέπε Millet, Recherches, σ.231 κε. και 
Stavropoulou, Veltsista, σ.51-52, όπου αναφέρονται παραδείγματα τόσο της
παλαιολόγειας όσο και της μεταβυζαντινής εποχής.
974

Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17°° αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, σ.73, 
σημ.593 και 594, όπου αναφέρονται σχετικά παραδείγματα.

975
'Οπως στην εικόνα της Μεταμόρφωσης από τη συλλογή Σταθάτου (β' μισό 15ου 

αιώνα), που φέρει την πλαστή υπογραφή του Εμμανουήλ Τζανφουρνάρη (Οι Πύλες 
του Μυστηρίου -  Θησαυροί της Ορθοδοξίας, σ.233, πιν.54), στην εικόνα του 
Πρωτάτου (β' μισό 15ου αιώνα)(Θησαυροί του Αγίου Όρους, σ.100, αρ.2.34), στην 
εικόνα της Μονής Παντοκράτορος, που αποδίδεται στο Θεοφάνη (1535-1546) 
(Εικόνες Μονής Παντοκράτορος, σ. 108-117, εικ.53), στην εικόνα της Μεταμόρφωσης 
από την εκκλησία του Σωτήρος στο Γαλατά Κωνσταντινούπολης (1600) (Οι Πύλες 
του Μυστηρίου -  Θησαυροί της Ορθοδοξίας, σ.245-6, πιν.64).

Στη Μονή Φιλανθρωπηνών (Αχειμάστου, Η  Μονή των Φιλανθρωπηνών, 
πιν.48“), στη Μονή Ντίλιου (Λίβα, Η  Μονή Ντίλιου, εικ.18), στη Ρασιώτισσα της 
Καστοριάς (Γούναρης, Ρασιώτισσα, πιν.25β), στη Μεταμόρφωση της Βελτσίστας 
(Stavropoulou, Veltsista, πιν. 15β).
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Ά θω .977 Τ ον  17° αιώνα τα δυο επεισόδια παριστάνονται πανομοιότυπα  
στο Π αρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών της Μ ονής Β αρλαάμ,978 στη 
Μ ονή Μ εταμόρφωσης στο Δ ρυόβουνο979 και σε ναούς της Καστοριάς: 
στον Ά γιο Δημήτριο Ε λεούσας (1608-9), στην Παναγιά Κουμπελίδικη 
(μέσα 17ου αιώνα), στον Ά γιο Νικόλαο της αρχόντισσας Θεολογίνας 
(166 3 ).980

Ο τρόπος απεικόνισης των μαθητών στην παράσταση της Μ ονής 
Σέλτσου μοιάζει μ' αυτόν στην αντίστοιχη του ναού  του Αγίου 
Β ασιλείου της Άρτας.981

Μ οναδικό εικονογραφικό στοιχείο για τα μνημεία της ευρύτερης 
περιοχής θα μπορούσε να  χαρακτηριστεί το ότι ο Μ ωϋσής απεικονίζεται 
να  σταυρώ νει ευλαβικά τα χέρια του σε στάση ικεσίας, χωρίς να  κρατά 
τις πλάκες του νόμου, όπως συνηθίζεται σ' όλα τα μεταβυζαντινά 
μνημεία της Β Δ  Ελλάδας. Α νάλογη απεικόνιση συναντούμε στη Μονή 
Π αναγιάς Α σίνου  στην Κ ύπρο (2° μισό του 15ου αιώνα)982 και σε μια 
εικόνα του 17ου αιώνα από τη Ρουμανία.983

Είναι έκδηλη λοιπόν η προσπάθεια του ζωγράφου να  μιμηθεί 
αντίστοιχες παραστάσεις σημαντικών εικονογραφικών συνόλων, 
προσπαθώ ντας συγχρόνω ς να  πρωτοτυπήσει, αφού οι καλλιτεχνικές του 
δυνατότητες και η ποιότητα που διαθέτει στην απόδοση των σκηνών του 
να ού , του το επιτρέπουν.

Στο καθολικό της Μονής Λαύρας (1537) (Millet, Athos, πιν. 123.1), στη Μονή 
Σταυρονικήτα (1546) (Χατζηδάκης, Θεοφάνης, εικ.87), στο Παρεκκλήσι του Αγίου 
Γεωργίου της Μονής Αγίου Παύλου (1555), στο Παρεκκλήσι Αγίου Νικολάου της 
Λαύρας (1560), στη Μονή Δοχειαρίου (1568) (Millet, ο.π., πιν.188.4, 259.1 και 222.1 
αντίστοιχα).

Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών, πιν.52.
979

Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, σ.78.
Σε άλλα μνημεία υπάρχουν παραλλαγές στη διάταξη του Χριστού: στον Άγιο 
Νικόλαο Βίτσας ο Χριστός ακολουθεί τους μαθητές τόσο στην άνοδο, όσο και στην 
κάθοδο. Αντίθετα, στον Άγιο Μηνά στο Μονοδένδρι, ο Χριστός προηγείται και στα 
δυο επεισόδια (ο.π., πιν.45α και 45β αντίστοιχα).

Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, σ.72-3, 
σ.98-9, πιν.64β και σ. 108-9, πιν.69β.

981 Βλέπε στον ανωτέρω ναό, όπου γίνονται συγκρίσεις με άλλα μνημεία, σ.80-81, 
εικ.44.

982 Garidis, La peinture murale, σ.43, πιν.60.
983

Εικόνες της Ρουμανίας 16ου -  18ου αιώνα, πιν. 13.
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Π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς  ν ά ρ θ η κ α  

Δ ευτέρα Π αρουσία  (εικ .122α-γ)

Η σκηνή αποδίδεται με ανάλογο τρόπο με την αντίστοιχη στην Αγία 
Παρασκευή στα Πιστιανά.984 Οι ατομικοί κολασμοί απεικονίζονται 
παρόμοια στο ναό του Αγίου Ιωάννη του Π ροδρόμου στο Π ολύλοφο,985 
αλλά και σε ναούς της Καστοριάς: στα Εισόδια του Τσιατσιαπά και στην 
Παναγία των Αγίων Αναργύρω ν.986

Α ίνοι (εικ .123, 128)

Στο κλειδί της καμάρας εικονίζεται σε δόξα  ο Χριστός 
Παντοκράτορας. Περιβάλλεται από έναν ομόκεντρο κύκλο που φέρει 
κυματοειδή απόληξη, στον οποίο εναλλάσσονται επάλλη λες ζώ νες 
ολόσωμων αγγέλων και χερουβείμ. Η  απεικόνιση τω ν ουράνιων 
στοιχείων και των συμβόλω ν του ζωδιακού κύκλου παραλείπεται. Στο 
κάτω μέρος της καμάρας παριστάνονται καταχθόνια όντα: αριστερά, 
δράκοντες, πολυκέφαλα φτερωτά ερπετά, ένα  τέρας με σώ μα ζώ ου και 
δυο ανθρωπόμορφα κεφάλια, τα οποία φέρουν κέρατα που  απολήγουν σε  
κεφαλές φιδιών. Δεξιά, απεικονίζεται ένα ζώ ο από το στόμα του οποίου  
ξεπροβάλλει ένα κέρας, ο Κένταυρος, ο  στηθοκέφαλος, το «πνεύμα  
καταιγίδος», το οποίο προσωποποιείται από μια ανδρική μορφή που 
εξέρχεται μισόγυμνη από τη γη φυσώντας σ ' ένα  κέρας, διάφορα πτηνά  
και πουλιά ανάμεσα σε δέντρα και βράχους. Π άνω από τα μυθικά όντα  
αποδίδονται με συμβατικό τρόπο διάφορα φυσικά φ αινόμενα, όπω ς το 
«ΠΥΡ», η «Χ Α Λ Α Ζ Α », η «ΧΙΟ Ν», σύμφω να με τις επιγραφές που τα 
συνοδεύουν.

Στη σύνθεσή μας ιστορείται ο ψαλμός 148 σχεδόν στο σύνολό  του.987 
Στην παράσταση της Μ ονής Γενεθλίου Θ εοτόκου στη Μ εγαλόχαρη  
είδαμε ότι απεικονίζονται οι πέντε πρώτοι στίχοι του ψαλμού, που 
αντιστοιχούν στο κεντρικό τμήμα της σύνθεσης, το οποίο  περιλαμβάνει

m  Σχετικά με το θέμα και την εικονογραφία του, βλέπε στον ανωτέρω ναό, σ.172- 
176, εικ.110α-στ.
985 Βοκοτόπουλος, ΑΔ 31 (1976), Β2 Χρονικά, πιν.156.

986
Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, σ.194 και 

σ. 198 αντίστοιχα.

νΗ' Εικονογραφούνται οι οκτώ στίχοι του ψαλμού 148.
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το Χ ριστό, τους αγγέλους και τα στοιχεία της ουράνιας σφαίρας.988 Όμως 
στη Μ ονή Σέλτσου η σκηνή είναι εμπλουτισμένη με όλα σχεδόν τα 
συμπληρω ματικά στοιχεία της εικονογραφίας.

Οι παραστάσεις των φυσικών φαινομένων και των φανταστικών όντων 
απεικονίζονται για πρώτη φορά τον 14° αιώνα στην τοιχογραφία του 
νάρθηκα της Μ ονής του Lesnovo,989 ενώ τον 15° αιώνα στο 
D ragalevsk i.990. Η απεικόνισή τους δηλώνει επίδραση από την 
ελληνορω μαϊκή αρχαιότητα και το θεματολόγιο της δυτικής τέχνης.991

Ό μοια  απεικόνιση του θέματος -  της ουράνιας σφαίρας μαζί με τα 
καταχθόνια  όντα - συναντούμε σε μνημεία της Β Δ  Ελλάδας, όπως στο 
δυτικό νάρθηκα της Μ ονής Φιλανθρωπηνών,992 στον Άγιο Αθανάσιο 
Κ λειδω νιάς,993 στον Άγιο Ν ικόλαο Βίτσας και στον Άγιο Μ ηνά στο 
Μ ονοδένδρι.994 Επίσης, σποραδικά εντοπίζεται σε μεταβυζαντινούς 
να ο ύ ς  στον υπόλοιπο ελλαδικό χώ ρο,995 ενώ τον 17° αιώνα απεικονίζεται

988 Για την εικονογραφία του θέματος, βλέπε στην παράσταση της Μεγαλόχαρης,
σ.203-5..
989 Millet- Velmans, Yougoslavie, IV, πιν.22-23, 46-48.

950 Boschkov A., La peinture bulgare des origines au XIXe siecle, Recklinghausen
1974, εικ.98.
991

Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, σ.133-4, σημ.1006, 1010,1012, όπου και σχετική 
βιβλιογραφία. Τα περίεργα αυτά πλάσματα πρέπει να έλκουν την προέλευσή τους από 
το μυθιστόρημα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αφού λέγεται ότι παρόμοια όντα 
συνάντησε ο ήρωας στις περιπλανήσεις του. Νεότερη διασκευή του μυθιστορήματος 
υπάρχει στον κώδικα του Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας, οι μικρογραφίες του 
οποίου χρονολογούνται στον 14° αιώνα.

992
Αχειμάστου, Η  Μονή των Φιλανθρωπηνών, σ.40 και Μοναστήρια Νήσου 

Ιωαννίνων, πιν. 189.

993 Τριανταφυλλόπουλος, Μνημεία Κλειδωνιάς, Ηπειρωτικά Χρονικά 19 (1975), 
σ.23-4, εικ.25-28.

994 Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν. 17 και 73 α-β, πιν. 16 και 74 α-β αντίστοιχα.
995

Όπως σε ναούς της Εύβοιας: στη Μονή Αγίου Νικολάου Βάθειας (16ος αιώνας), 
στη Μονή Γαλατάκη (16ος αιώνας), στη Μονή Γεωργίου Άρμα (17ος αιώνας) (Λιάπης, 
Μνημεία Εύβοιας, πιν.28β, 40β και 19-22 αντίστοιχα), αλλά και στη λιτή της Μονής 
του Οσίου Μελετίου στον Κιθαιρώνα (16ος αιώνας) (Deliyanni- Doris, Hosios 
Meleiios, εικ.8-9).
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w

και σε μνημεία του νομού Μεσσηνίας: στη Μ ονή Μ αρδακίου (1635) και 
στο ναό Τιμίου Σταυρού στο Μ ελέ Α λαγονίας (1676). 96 

Ο ζωγράφος μας λοιπόν, αν και δεν ιστορεί ολόκληρο τον ψ αλμό 148, 
στον οποίο βασίζεται η παράσταση, αντλεί το πρότυπό του από τις 
ολοκληρωμένες συνθέσεις των ναώ ν της Β Δ  Ελλάδας, προβαίνοντας σε  
περικοπές και απλουστεύσεις, όπως η καλλιτεχνική του παιδεία του  
υποδείκνυε.

996
Καλοκύρης, Εκκλησίαι Μεσσηνίας, 

αντίστοιχα.
πιν.166-169 και πιν.202 α-β και 204β
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Γ

Η εικονογραφία στα μνημεία της Α ρτας και η σχέση  της  
με τον ΒΑ ελλαδικό χώ ρο κατά τον 17° α ιώ να

Επιχειρώντας μια γενικότερη θεώρηση του εικονογραφικού  
προγράμματος των ναώ ν που εξετάσαμε, παρατηρούμε ότι υπάρχουν 
διαφοροποιήσεις στη διαπραγμάτευση των επιμέρους σκηνώ ν σε κάθε 
μνημείο. Αυτό το γεγονός είναι αναμενόμενο, αφού ο ι ζω γράφος τα 
πρότυπα και οι τεχνικές τους ποικίλλουν. Ως επί το πλείστον οι 
εικονογραφικοί τύποι των παραστάσεων παρουσιάζουν ομοιότητες με 
αυτούς που συναντάμε στα σύγχρονα ιινημεία του βορειοδυτικού 

• ελλαδικού χώρου και της Θεσσαλίας, 97 ενώ ορισμένες σκηνές 
ιστορούνται με πρωτότυπο τρόπο, κατά το πρότυπο φορητών εικόνων και 
δυτικών έργων.

Αναλυτικότερα, παρατηρούμε τα εξής .
Σ' όσους ναούς περιλαμβάνονται σκηνές όπου απεικονίζονται 
λειτουργικά και ευχαριστιακά  θέματα, η ιστόρηση γίνεται κατά 
πανομοιότυπο τρόπο.

Ο τύπος της Π αναγίας Β λαχερνήτισσας κοσμεί το τεταρτοσφαίριο του 
ιερού βήματος στη Μ εταμόρφωση, στον Ά γιο Β ασίλειο , στον Άγιο  
Αθανάσιο Πολύδροσου, στον Άγιο Γεώργιο και στην Α γία  Παρασκευή  
στα Πιστιανά. Σ' όλες τις παραστάσεις ο Χ ριστός απεικονίζεται σε 
μετάλλιο.

Μικρές διαφορές παρατηρούμε στους αγγέλους: στον Ά γιο Βασίλειο, 
στον Άγιο Αθανάσιο και στην Α γία Παρασκευή παριστάνονται σε 
στηθάρια. Στη Μ εταμόρφωση είναι ολόσω μος ενώ  στον Ά γιο Γεώργιο 
παραλείπονται. Αυτές οι απεικονίσεις ακολουθούν τον καθιερω μένο από 
τη μεσοβυζαντινή εποχή εικονογραφικό τύπο, ο  οποίος συναντάται στους

Αναφερόμαστε σε μνημεία της Ηπείρου (όπως της Κλειδωνιάς, του Ελαφότοπου, 
τον Άγιο Νικόλαο Βίτσας και τον Αγιο Μηνά στο Μ ονοδένδρι), της Καστοριάς, της 
Θεσσαλίας (όπως στη Μονή Προφήτη Ηλία στον Τύρναβο, στο Παρεκκλήσι της 
Μονής Βαρλαάμ, σε μνημεία των Αγράφων), όλα χρονολογημένα στον 17° αιώνα. 
Με τα μνημεία αυτής της περιόδου πρόκειται να γίνουν παραλληλισμοί στο παρόν 
κεφάλαιο, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι εικονογραφικοί τύποι και πού 
επικρατούν στον αιώνα που εξετάζουμε.

195



περισσότερους να ούς της Β Δ  Ελλάδας.998
Το Α γιο  Μ α νδή λιο  σώζεται στον Αγιο Βασίλειο και στον Άγιο 

Α θανάσιο, αποδοσμένο με διαφορετικό τρόπο. Στον Άγιο Βασίλειο οι 
στενές πλευρές του υφάσματος δένονται έτσι ώστε τα άκρα να  πέφτουν 
ελεύθερα, ενώ στον Άγιο Αθανάσιο είναι αναρτημένο από τις τέσσερεις 
γω νίες του.

Ο δεύτερος εικονογραφικός τύπος είναι πρωιμότερος του πρώτου, αν 
και χρονικά ανήκουν και οι δυο στην παλαιολόγεια περίοδο. Παρόμοιες 
απεικονίσεις συναντούμε σε μνημεία της Καστοριάς και συγκεκριμένα 
στον Ά γιο Ν ικόλαο της συνοικίας των Αγίων Αναργύρων (τέταρτη 
δεκαετία 17ου αιώνα)( πρώτος τύπος) και στον Άγιο Νικόλαο της 
αρχόντισσας Θ εολογίνας (1663) (δεύτερος τύπος).999

Η Α κ ρ α  Τ α π είνω σ η  απεικονίζεται μόνο στο να ό  του Αγίου Βασιλείου 
στην κόγχη της Πρόθεσης: ο Χριστός ως τους μηρούς έχει τα χέρια  
σταυρω μένα χαμηλά και δορυφορείται από την Π αναγία και τον Ιωάννη. 
Ο ζω γράφος δέχεται επιδράσεις από κρητικές φορητές εικόνες.1000 Τον 
17° αιώνα συναντάται στον Άγιο Δημήτριο Ελεούσας στην Καστοριά 
(1 6 0 8 -9 ),1001 στον Ά γιο Ν ικόλαο Βίτσας και στον Άγιο Μ ηνά στο 
Μ ονοδένδρι,1002 * στον Άγιο Γεώργιο στο Κορωπί Αττικής (170ς 
αιώ νας).10 3

Η παράσταση του Ο ράμ ατος του  Π έτρου Α λεξανδρείας σώζεται 
ακέραιη στο να ό  του Α γίου Βασιλείου, ενώ στο να ό  της Μ εγαλόχαρης 
μόνο ο άγιος Π έτρος. Ο Χριστός απεικονίζεται πάνω στην Αγία Τράπεζα 
που φέρει κιβώριο. Η σκηνή ακολουθεί τον εικονογραφικό τύπο που 
διαδόθηκε τον 14° -1 5 °  αιώνα. Η συγκεκριμένη παραλλαγή συναντάται

Παραλλαγή αποτελεί ο τύπος της ένθρονης Παναγίας που δορυφορείται από 
ολόσωμους αγγέλους, ο οποίος απεικονίζεται στον Άγιο Μηνά στο Μονοδένδρι 
(1619-20), στη Μονή Μεταμόρφωσης στο Δρυόβουνο (1652) (Τούρτα, Λινοτοπίτες 
ζωγράφοι, σ.58-59), αλλά και στο Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών της Μονής 
Βαρλαάμ (1637) (Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών, πιν.ΒΙ).

999 Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, σ. 58-60. 
Στον Άγιο Νικόλαο Βίτσας (1618-9) και στον Άγιο Μηνά στο Μονοδένδρι (1619-20) 
στο αναρτημένο σε βέργα Μανδήλιο παραστέκονται δυο άγγελοι (Τούρτα, ο. π., σ.68, 
πιν.38Π, 39α), ενώ στο Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών της Μονής Βαρλαάμ οι 
άγγελοι κρατούν τις άκρες του υφάσματος (Σαμπανίκου, ο.π., σ.77-8, πιν.42).

1000 Όπως την εικόνα του Νικολάου Τζαφούρη, που βρίσκεται στη Βιέννη 
(τελευταίο τέταρτο 15ου αιώνα), ένα τρίπτυχο του ίδιου ζωγράφου, που βρίσκεται στο 
Λένιγκραντ (Chatzidakis, Les debuts, πιν.ΙΔ',1 και ΙΕ',1 αντίστοιχα).

Im Παϊσίδου, ο.π., σ.55.
ιοο2 Τούρτα, ο.π., σ.63-4, πιν.36β.
1,103 Μπούρα -  Καλογεροπούλου -  Ανδρεάδη, Εκκλησίες της Αττικής, εικ.29.
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κυρίως σε μνημεία της περιοχής της Καστοριάς τον 17° αιώ να,1004 1005 καθώς 
και στη Μονή Αγίου Στεφάνου στα Μ ετέω ρα.1 05

Η Α γγελική Λειτουργία απεικονίζεται στο ναό  του Αγίου Βασιλείου  
κατά το μεταβυζαντινό εικονογραφικό τύπο, που διαδίδεται τον 15°- 16° 
αιώνα, όπου ο Χριστός παριστάνεται δυο φ ορές.1006 Χαρακτηριστικό 
στοιχείο της σκηνής που τη διαχωρίζει από τις αντίστοιχες άλλων 
μνημείων είναι ότι ο Χριστός κρατά κλειστό ειλητό και θυμιατίζουν οι 
άγγελοι. Ομοια απεικόνιση έχουμε στον Ά γιο Ν ικόλαο Βίτσας και στον  
Αγιο Μ ηνά στο Μ ονοδένδρς 07 στη Μ ονή Πέτρας Α γράφω ν,1008 ενώ στο 
Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών της Μ ονής Βαρλαάμ ο Χ ριστός κρατά 
ανοιχτο ειλητο.

Η Φ ιλοξενία  του Α βραάμ  ιστορείται στο ναό  της Μ εταμόρφωσης. 
Α νάμεσα στους αγγέλους που κάθονται γύρω  από ημικυκλικό τραπέζι, 
στέκονται ο  Αβραάμ και η Σάρα. Η σκηνή ακολουθεί τον παλαιολόγειο  
τύπο του 14ου αιώνα, με αρκετά αρχαίζοντα στοιχεία. Ίδια διάταξη των 
προσώπων συναντάται σε φορητές εικόνες του 140'1 -  16ου αιώνα, καθώς 
επίσης στον Άγιο Αθανάσιο Κλειδωνιάς (1 6 1 7 )1010 και στον Ά γιο  
Αθανάσιο στο Αγιόφυλλο Τρικάλων (1 6 2 3 ).1011 

Ο Α ναπέσώ ν παριστάνεται στη Μ ονή της Θ εοτόκου στη Μ εγαλόχαρη. 
Δίπλα στο Χριστό απεικονίζεται μόνο ο άγγελος. Η  σκηνή έχει ως 
εικονογραφικό πρότυπο την αντίστοιχη της Μ ονής Ξενοφώντος (1544)  
στον Α θω .1012 Στα μνημεία της Β Δ  Ελλάδας εικονίζεται και η

Στον Άγιο Δημήτριο Ελεούσας (1608-9) και στον Ταξιάρχη του Τσιατσιαπά 
(1622) στην Καστοριά (Παΐσίδου, Οι τοιχογραφίες του 1700 αιώνα στους ναούς της 
Καστοριάς, σ.57-8) και στη Μονή Μεταμόρφωσης στο Δρυόβουνο (1652) (Τούρτα, 
Λινοτοπίτες ζωγράφοι, σ.64).

1005 Vitaliotis, Saint Etienne, σ.89-94, τπν.41.
Εδώ απεικονίζεται επίσης ο Άρειος.

Στα παλαιολόγεια μνημεία ο Χριστός απεικονίζεται μια φορά (Τούρτα, ο.π., 
σ.68, σημ.283).

1007ο.7γ., πιν.39β και 40 α-β.
"m  Σδρόλια, Μονή Πέτρος, σ. 122-125, εικ.37-41.
1009 Σαμπανίκου, Το Παικκκλήσι των Τριών Ιεραρχών, πιν.21-24.
1010

Τριανταφυλλόπουλος, Μνημεία Κλειδωνιάς, Ηπειρωτικά Χρονικά 19 (1975), 
εικ.20.

Σαμπανίκου, ο.π., πιν.226.
Στον Άγιο Νικόλαο Βίτσας, στον Άγιο Μηνά στο Μονοδένδρι (Τούρτα, Λινοτοπίτες 
ζωγράφοι, πιν.41β-γ) και στο Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών της Μονής Βαρλαάμ 
(Σαμπανίκου, ο.π., πιν.44) ο Αβραάμ και η Σάρα δεν πλαισιώνουν το τραπέζι.

1(112 Millet, Athos, πιν. 180.1.
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Π αναγία .1013
Οι σκηνές της Ζ ω ής του Χ ριστού  ιστορούνται με μεγαλύτερη 

συχνότητα στα μνημεία, γεγονός που δικαιολογεί τις εικονογραφικές 
παραλλαγές που παρατηρούνται.

Η σκηνή της Γ έννηση ς απεικονίζεται σε τέσσερα μνημεία: στη 
Μ εταμόρφω ση η Π αναγία είναι καθιστή, η φάτνη μαρμάρινη και οι 
μάγοι πεζοί. Στον Αγιο Βασίλειο η Π αναγία είναι ξαπλωμένη στη 
στρω μνή, η φάτνη πλεκτή και οι μάγοι έφιπποι. Στον Άγιο Αθανάσιο η 
Π αναγία  παριστάνεται γονατιστή, η φάτνη πλεκτή και οι μάγοι έφιπποι, 
ενώ  στην Α γία Παρασκευή επαναλαμβάνεται το μοτίβο της ξαπλωμένης 
Π αναγίας, με μαρμάρινη όμως τη φάτνη και τους μάγους έφιππους. Ο 
τύπος της ξαπλωμένης Π αναγίας είναι ο πιο διαδεδομένος. Η απεικόνισή 
του θεωρείται αρχαϊκό στοιχείο και συναντάται σε μνημεία της 
Μ ακεδονίας.1014 1015 * Τον 17° αιώ να συναντάται σε μνημεία της 
Κ αστοριάς1 15 και στο Π αρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών της Μ ονής 
Β αρλαάμ. 016 Η καθιστή Π αναγία συνηθίζεται στις παλαιολόγειες 
συνθέσεις. Απεικονίζεται στον Ά γιο Νικόλαο Βίτσας1017 * 
Π αναγία  της συνοικίας των Αγίω ν Α ναργύρω ν στην Καστοριά (1634). 
Π αλαιός είναι και ο τύπος των πεζώ ν μάγων που παριστάνεται στον Ά γιο  
Δημήτριο Ελεούσας στην Κ αστοριά (1 6 0 8 -9 ),1019 ενώ οι έφιπποι μάγοι, η 
πλεκτή φάτνη και η γονατιστή Π αναγία είναι δυτικά δάνεια, που 
υιοθετήθηκαν και από τους Κρήτες ζωγράφους από τον 15° αιώνα.1020 *

Η  Υ παπ αντή  σώζεται στη Μ εταμόρφωση, στον Αγιο Βασίλειο και 
στον Α γιο Γεώργιο. Και οι τρεις παραστάσεις ακολουθούν τον ίδιο 
εικονογραφικό τύπο, τον τύπο Ε, ο  οποίος επικρατεί από τον 14° 
αιώνα. 021 Σύμφωνα μ' αυτόν, ο Συμεώ ν κρατά το Χριστό. Ιδιαιτερότητα

και στην
1018

Όπως στον Αγιο Μηνά στο Μονοδένδρι και στη Μονή Πατέρων στη Ζίτσα 
(1631) (Τούρτα, Λινοτοπίτες ζω γράφοι, πιν.36β και 105β).

1014 Βλέπε, Millet, Recherches, σ. 101 και Garidis, L apein ture murale, σ.46.
Για αναφορές μνημείων, βλέπε Τούρτα, ο.π., σ.74, σημ.354.

1015 Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 1 Τ" αιώ να στους ναούς της Καστοριάς, σ.92.
10,6 Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών, πιν.Ε'.
1017 Τούρτα Λινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν. 134β, 43β

Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 1 7ου α ιώ να στους ναούς της Καστοριάς, πιν.55β.

1019 α
ο.π., πιν.52 .

1020 Garidis, La pein tu re murale, σ. 194-5.

,02' Ξυγγόπουλος, Υπαπαντή, Κ Ε Β Σ  ΣΤ' (1929), σ.328-339.
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αποτελεί η στροφή του Χριστού προς την Παναγία στη σύνθεση της 
Μεταμόρφωσης και του Α γίου Γεωργίου, στάση που έλκει το πρότυπό  
της από τον 15° αιώνα.1022

Η Βάπτιση απεικονίζεται στη Μ εταμόρφωση, στον Ά γιο Βασίλειο  
και στον Αγιο Γεώργιο στα Πιστιανά. Δ εν απομακρύνεται από τον 
εικονογραφικό τύπο που αποκρυσταλλώθηκε τον 12° αιώ να και 
καθιερώθηκε μέχρι και τη μεταβυζαντινή εποχή.1023

Η Μ εταμόρφω ση παριστάνεται σε πολλούς ναούς: στη
Μεταμόρφωση, στον Αγιο Βασίλειο, στον Αγιο Α θανάσιο Π ολύδροσου, 
στον Αγιο Γεώργιο στα Πιστιανά και στη Μ ονή Σέλτσου. Ό λοι 
ακολουθούν τον καθιερωμένο στα μεταβυζαντινά μνημεία εικονογραφικό  
τύπο, στη λιτή του μορφή.1024
Εξαίρεση αποτελεί η παράσταση της Μ ονής Σέλτσου, όπου  
περιλαμβάνονται τα συμπληρωματικά επεισόδια της ανόδου και καθόδου  
στο όρος Θαβώρ. Πρόκειται για παλαιολόγειο στοιχείο, που συναντάται 
σπάνια στην εικονογραφία της Μ ακεδονίας, ενώ είναι συχνό στα μνημεία  
της Κρητικής και της ηπειρωτικής σχολής. 025 Α υτός ο τύπος συναντάται 
τον 17° αιώνα στο Π αρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών της Μ ονής  
Βαρλαάμ,1026 στη Μονή Μ εταμόρφωσης στο Δ ρυόβουνο ,1027σε να ούς της

Συναντάται στον Αγιο Δημήτριο Ελεούσας στην Καστοριά (Παϊσίδου, Οι 
τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, πιν.52β) και στο 
Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών της Μονής Βαρλαάμ (Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι 
των Τριών Ιεραρχών, πιν.50).

1023 Millet, Recherches, σ.170.
Ελάχιστες είναι οι διαφοροποιήσεις, όπως η στάση contrapposto του Χριστού στον 
Άγιο Βασίλειο, που συναντάται επίσης στο Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών της 
Μονής Βαρλαάμ (Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών, πιν.51), στη 
Μονή Πέτρας Αγράφων (Σδρόλια, Μονή Πέτρας, σ. 199-201, εικ.106), στον Άγιο 
Νικόλαο της αρχόντισσας Θεολογίνας στην Καστοριά (1663) (Παϊσίδου, Οι 
τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, πιν.68°) και στη Μονή 
Αγίου Ανδρέα στο Μεσοβούνι Βολιμών στη Ζάκυνθο (Μυλωνά, Μουσείο Ζακύνθου, 
σ.162).

Schiller, Ikonographie, 1, σ. 155-161.
Παραλλαγές υπάρχουν στις στάσεις των Αποστόλων, που άλλοτε απεικονίζονται τη 
στιγμή της πτώσης και άλλοτε προσβλέπουν στο Χριστό.

Millet, Recherches, σ.231 κε. Επίσης, Stavropoulou, Veltsisla, σ.51-2 και 
Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών, σ. 117-9 και Παϊσίδου, ο.π., σ.73.

1026 Σαμπανίκου, ο.π., την.52.

1027 Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, σ.78.
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Κ αστοριάς,1028 στον Ά γιο Νικόλαο Βίτσας και στον Ά γιο Μ ηνά στο 
Μ ονοδένδρι.1029

Η Έ γερ σ η  του Λ α ζά ρου  απεικονίζεται στον Άγιο Βασίλειο, στον 
Ά γιο Α θανάσιο και στον Ά γιο Γεώργιο. Στους δυο πρώτους ναούς, ο 
Λ άζαρος είναι καθισμένος στη λάρνακα, σύμφωνα με το μακεδονικό 
τύπο του 14ου - 1 5 ου αιώ να.1030 Παρόμοια απεικόνιση συναντούμε τον 17° 
αιώνα στους Α γίους Αναργύρους της Κλειδωνιάς στην Κόνιτσα 
(1 6 6 0 -6 )1031 * * και στον Ά γιο Νικόλαο της αρχόντισσας Θ εολογίνας στην 
Καστοριά. Αντίθετα, στον Άγιο Γεώργιο ακολουθείται ο 
εικονογραφικός τύπος της κρητικής ζωγραφικής, κατά τον οποίο ο 
Λ άζαρος εικονίζεται όρθιος στη σαρκοφάγο. Αυτόν τον τύπο υιοθετούν

1033οι αγιογράφοι των περισσότερω ν μεταβυζαντινών μνημείων.
Η σκηνή της Β α ϊοφ όρ ου  κοσμεί τους ναούς της Μ εταμόρφωσης, του 

Α γίου Β ασιλείου, του Α γίου Αθανασίου και του Α γίου Γεωργίου. 
Ιστορείται σύμφω να με το στερεότυπο, λιτό, μεταβυζαντινό 
εικονογραφικό τύπο, που απομακρύνεται από το πλούσιο σε γραφικές 
λεπτομέρειες παλαιολόγειο πρότυπο.1034 * Χαρακτηριστική είναι η στάση 
του Χ ριστού στον Α γιο  Βασίλειο, που κοιτά μπροστά τον όμιλο των 
Ιουδαίων, στοιχείο που συναντάται σε έργα της παλαιολόγειας περιόδου. 
Στη μεταβυζαντινή ζωγραφική συναντάται σε φορητές εικόνες και στην 
παράσταση της Μ ονής Κ οίμησης Ρεντίνας Α γράφω ν.10 5

1028
Παϊσίδου, Ο ι τοιχογραφίες του 17°ν αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, σ.72-3 

και 108-9.

1029
Τούρτα, Λινοτοπίτες ζω γράφοι, πιν.45α, 455β.

Στους δυο ναούς υπάρχει διαφοροποίηση στη θέση του Χριστού 
Τούρτα, ο.π., σ.79 και Παϊσίδου, ο.π., σ. 104-5.

'°3' Τριανταφυλλόπυλος, Μνημεία Κλειδωνιάς, Ηπειρωτικά Χρονικά  19 (1975), 
εικ.52.

Παϊσίδου, ο .π , πιν.όδβ.

Τον τύπο εισήγαγε ο Θεοφάνης στη Μονή Αναπαυσά και στη Μονή Μεγίστης 
Λαύρας. Συναντάται στον Αγιο Νικόλαο Βίτσας και στον Άγιο Μηνά στο 
Μονοδένδρι (Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.45β, 46 α-β), στο Παρεκκλήσι των 
Τριών Ιεραρχών της Μονής Βαρλαάμ (Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι των Τριών 
Ιεραρχών, πιν.53) και σε ναούς της Καστοριάς (Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17°° 
αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, πιν.53β, 62β).

'"-4 Βλέπε, Αχειμάστου, Η  Μ ονή των Φιλανβρωπηνών, σ.69.
Σδρόλια, Μ ονή Πίκρας, σ.203.
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Στον Αγιο Αθανάσιο και στον Αγιο Γεώργιο η σκηνή απεικονίζεται κατά 
το κρητικό πρότυπο, που εισήγαγε ο Θεοφάνης στη Μ ονή Α ναπαυσά και 
στη Μονή Μεγίστης Λαύρας. Κατά τον ίδιο τρόπο ιστορείται η σκηνή σε  
μνημεία της ΒΔ Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Καστοριάς.

Η Συνάντηση του Χ ριστού με τη Σ α μ α ρ είτ ιδ α  παριστάνεται 
στον Ανιο Βασίλειο κατά το συνεπτυγμένο τύπο της παλαιολόγειας 
εποχής. 036 Αρκετά επιμέρους στοιχεία της σχετίζονται με φορητές 
εικόνες Kat αθωνικά μνημεία του 160Η αιώ να.'037 Μικρή σχέση  
παρουσιάζει με την παράσταση στον Α γιο Ν ικόλαο Βίτσας και στον Άγιο  
Μηνά στο Μ ονοδένδρι.1036 1037 1038 1039 1040

Οι σκηνές των Π αθώ ν είναι αγαπητές στους ζωγράφους των 
περισσότερων μνημείων και εμφανίζουν αρκετές διαφοροποιήσεις 
μεταξύ τους, αλλά και πρωτοτυπίες.

♦ Ο Ν ιπτήρας απεικονίζεται στο να ό  της Μ εταμόρφωσης και 
ακολουθεί τον κρητικό εικονογραφικό τύπο που καθιέρω σε ο Θ εοφάνης 
στη Μονή Αναπαυσά, σύμφωνα με τον οποίο διατάσσονται πολλοί 
μαθητές γονατιστοί μπροστά από το έδρανο. Το στοιχείο αυτό επιβίωσε 
τον 17° αιώνα στην Παναγία του άρχοντα Α ποστολάκη στην 
Καστοριά (1605-6) 039 και στη Μ ονή Πέτρας Α γράφω ν (1 6 2 5 ),1 40 στο 
Παλιό Καθολικό της Μ ονής Αγίου Στεφάνου στα Μ ετέω ρα (a ' μισό 17ου 
αιώνα).1041

Ο Μ υστικός Δ είπνος ιστορείται σε αρκετούς ναούς: στη 
Μεταμόρφωση, στον Αγιο Βασίλειο, στον Ά γιο Α θανάσιο  και στον Α γιο  
Γεώργιο. Η παράσταση της Μ εταμόρφωσης απεικονίζεται σύμφωνα με 
τον κρητικό εικονογραφικό τύπο, που εισήγαγε ο Θ εοφάνης στη Μ ονή  
Αναπαυσά:1042 ο Χριστός τοποθετείται στο αριστερό άκρο του τραπεζιού  
και οι μαθητές ολόγυρα απ' αυτό. Ό μοια  διάταξη συναντούμε στην 
Παναγία του άρχοντα Αποστολάκη στην Κ αστοριά ,1043 στο ναό  
Κοίμησης Πορτής Α γράφω ν1044 και στο Π αρεκκλήσι των Τριών

1036 Millet, Recherches, σ.602-4.
1037 Βλέπε σχετικά, Chatzidakis, leones, την.62, Ο ι Θ ησαυροί της Μ ονής Πάτμον, 
τπν.33, Millet, A/hos, την. 119.1, Χατζηδάκης, Θ εοφάνης, εικ. 124.
1038 Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.53 α-β.
1039 Παϊσίδου, Ο ι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, σ.63, 
πιν.48α.
1040 Σδρόλια, Μ ονή Πέτρος, σ.207-8, εικ. 108.

1041 Vitaliotis, Saint Etienne, σ. 170-4, πιν.83-84.
1042 Ξυγγόπουλος, Σχεδίασμα, την.21.1.
1043 π  ..Παισιδου, ο.π., πιν.49 .
Οι μαθητές καταλαμβάνουν τα τρία τέταρτα του τραπεζιού.
1044 Σδρόλια, Μονή Πέτρας, σ.202, παρ. 188.
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Ιεραρχώ ν της Μ ονής Βαρλαάμ.1045 Στον Αγιο Γεώργιο ακολουθείται ο 
εικονογραφικός τύπος, όπως διαμορφώθηκε από το Θεοφάνη στη Λαύρα: 
ο Χ ριστός στο κέντρο του τραπεζιού, στραμμένος στα δεξιά. Επίσης, εδώ 
οι μαθητές περιορίζονται αυστηρά γύρω από το τραπέζι. Ομοιότητα 
παρουσιάζεται με τον Άγιο Νικόλαο στα Κ αλύβια Ελαφότοπου1046 και με 
τη Μ ονή Π έτρας Α γράφω ν.1047 Στα υπόλοιπα δύο μνημεία ακολουθείται 
η εικονογραφική παράδοση του 14ου αιώνα που επικρατεί στα μνημεία 
της Βαλκανικής και στην οποία έχουν διεισδύσει αρκετά δυτικά 
στοιχεία .1048 Εδώ, ο Χριστός καταλαμβάνει τον άξονα της σύνθεσης, 
είναι μετωπικός και συχνά απεικονίζεται στην ίδια κλίμακα με τους 
μαθητές, ο ι οποίοι καταλαμβάνουν τα 3Λ της επιφάνειας του τραπεζιού. 
Ίδια είνα ι η στάση του Χριστού στον Ά γιο Νικόλαο Βίτσας,1049 στον 
Α γιο Ν ικ όλα ο  του άρχοντα Θωμανού και στον Άγιο Νικόλαο της 
αρχόντισσας Θ εολογίνας στην Κ αστοριά,1050 ενώ οι στάσεις των 
μαθητών συχνά  ποικίλλουν.

Η σκηνή της Π ροδοσίας σώζεται μόνο στον Άγιο Γεώργιο στα 
Π ιστιανά. Α κολουθεί τον κρητικό εικονογραφικό τύπο, που καθιέρωσε ο 
Θ εοφάνης στη Μ ονή Α ναπαυσά και στη Μ ονή Μεγίστης Λαύρας.1051 
Κ οινά στοιχεία  παρουσιάζει κυρίως με τυ σύνθεση του Παρεκκλησίου 
των Τριών Ιεραρχών της Μ ονής Βαρλαάμ, 052 αλλά και με άλλα μνημεία 
του Ά θω  και της κεντρικής Ελλάδας.1053

Η Κ ρίσ η  τω ν Α ρχιερέω ν παριστάνεται στον Ά γιο Βασίλειο, στη 
Μ ονή Θ εοτόκου Κ ορωνησίας και στον Ά γιο Γεώργιο. Στον πρώτο ναό ο 
ζω γράφος υιοθετεί το παλαιολόγειο πρότυπο, όπου ο ένας αρχιερέας 
όρθιος διαρρηγνύει τα ιμάτιά του .1054 * Στους άλλους δυο ιστορείται ο 
εικονογραφικός τύπος της Κρητικής ζωγραφικής, που καθιέρωσε ο

1045 Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών, πιν.55,
Βοκοτόπουλος, ΑΔ 21 (1966), Χρονικά, πιν.322β.

Σδρόλια, Μ ονή Πέτρας, εικ.107.

!(J4H Garidis, La pein tu re  murale, σ.61.
1049 Τούρτα, Αινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.55.

Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του Ι7°ν αιώ να στους ναούς της Καστοριάς, πιν.59β 
και 69α.

1051 Βλέπε, Millet, Recherches, σ.326, 338 για το διαχωρισμό των τόπων.

ιον Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών, σ. 126-8, πιν.56.
ms Βλέπε, Τούρτα, Αινοτοπίτες ζωγράφοι, σ. 102, Millet, Athos, πιν.200.1, -
Χατζηδάκης, Θ εοφάνης, εικ.90.

Τούρτα, Αινοτοπίτες ζωγράφοι, σ. 103, σημ.653.
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Θεοφάνης στις Μ ονές Σταυρονικήτα και Δοχειαρίου, όπου ο ι 
αρχιερείς είναι καθιστοί.1055 Ιδιομορφία και των τριών ναώ ν της Αρτας 
αποτελεί το γεγονός ότι ο αρχιερέας που διαρρηγνύει τα  ιμάτιά του 
βρίσκεται στα δεξιά και ταυτίζεται με τον Καϊάφα. Καθιστοί 
απεικονίζονται οι αρχιερείς στον Προφήτη Ηλία στον Τύρναβο (1632-  
4 6 )1056 * και στη Μονή Γέννησης Θ εοτόκου στη Νεράιδα Α γραφων 
(1651).1057

Η Κ ρίση του Π ιλάτου σώ ζεται μόνο στη Μ ονή Θ εοτόκου  
Κορωνησίας. Ο ζωγράφος αντλεί το εικονογραφικό του πρότυπο από την  
παλαιολόγεια περίοδο. Το θέμα δεν είναι διαδεδομένο στα μνημεία της 
ΒΔ Ελλάδας τον 17ο αιώ να.1058

Ο Ε μπαιγμός παριστάνεται στη Μ ονή Θεοτόκου Κ ορωνησίας και 
στον Αγιο Γεώργιο. Η παράσταση του πρώτου μνημείου επηρεάζεται από 
τα πρότυπα του 14ου αιώνα της περιοχής των Β α λκ α νίω ν/059 αλλά και 
του ελλαδικού χώρου - όπως από την Κ οίμηση Πορτής (1619) και το ναό  
Φανερωμένης της Μ ονής Πελεκητής (1667) στην Καρύτσα Α γραφ ω ν1060 
- ενώ του δευτέρου από την κρητική ζωγραφική,1061 όπως συαβαίνει με 
τον Αγιο Νικόλαο Βίτσας1062 1063 και τη Μ ονή Πέτρας Α γράφ ω ν.10 3 

Η σκηνή της Α πόνιψ ης του Π ιλάτου  συναντάται στον Ά γιο Βασίλειο, 
στον Άγιο Αθανάσιο και στον Ά γιο Γεώργιο. Στα δυο πρώτα μνημεία  
ακολουθεί δυτικό πρότυπο και συγκεκριμένα αντιγράφει τη χαλκογραφία  
του J. Sadeler «Ιδέ ο άνθρωπος», που χρονολογείται στα τέλη του 16ου 
αιώ να.1064 Ο ζωγράφος του Α γίου Γεωργίου εκφράζεται βασιζόμενος σε  
διαφορετικό εικονογραφικό τόπο, αυτόν της κρητικής ζωγραφικής, όπως

,0>> Χατζηδάκης, Θεοφάνης, εικ.92 και Millet, Alhos, πιν.233.2.
'°'6 Τούρτα, Αινοτοπίτες ζωγράφοι, σ. 103.

Σδρόλια, Τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς των Θεσσαλικών Αγράφων, 
Θεσσαλία, Β', σ.405, εικ.6.

Τον 16° αιώνα συναντάται στη Μονή Φιλανθρωπηνών (Αχειμάστου, Η Μονή 
των Φιλανθρωπηνών, πιν.52) και στη Μονή Ντίλιου (Λίβα, Η  Μονή Ντίλιου, εικ.24).

10,9 Garidis, Ιχιpeinture murale, σ.302.
1060 .Σδρόλια, Μονή Πέτρας, εικ.231 και εικ.265 αντίστοιχα.

Όπως αυτή εκφράστηκε από το Θεοφάνη στη Μονή Ααύρας και τη Μονή 
Αναπαυσά (Millet, Alhos, πιν. 117.1 και 126.4 και Αχειμάστου, Η Μονή των 
Φιλανθρωπηνών, σ.82-3).

1062 Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.58α και 59.
1063 Σδρόλια, Μονή Πέτρας, εικ. 109.
ιο64 ρηγόπουλος, Ο αγιογράφος Πουλάκης, ταν.62.
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τον εισήγαγε ο Θ εοφάνης στη Μ ονή Μεγίστης Λαύρας.1065 Η σύνθεσή 
μας παρουσιάζει ομοιότητες με μνημεία του 16ου αιώνα.1066 
Τα μνημεία της Β Δ  Ελλάδας του 17ου αιώνα ακολουθούν το 
παλαιολόγειο πρότυπο, όπως εκφράζεται στη Μονή Φιλανθρωπηνών.1067

Το θέμα του Ε λκόμ ενου  ακολουθεί διαφορετικό πρότυπο στους ναούς 
που απεικονίζεται. Στον Ά γιο Βασίλειο και στον Άγιο Αθανάσιο  
παριστάνονται πανομοιότυπα: έχουμε σύμπτυξη της σκηνής του 
Ε λκόμενου - όπου ο Χριστός σηκώ νει το σταυρό - και του Πιλάτου, που 
πηγαίνει στο Γολγοθά με την έφιππη κουστωδία του. Ο εικονογραφικός 
τύπος βασίζεται στη δυτική εικονογραφία: σε φορητές εικόνες και στη 
χαλκογραφία του J. S adder «Η άνοδος εις τον Γολγοθάν» (τέλη 16ου 
αιώ να).1068 Η έφιππη πομπή συναντάται τόσο στην ανατολική όσο και 
στη δυτική τέχνη από τον 14° αιώ να.1069 Τον 17° αιώνα, ενσωματωμένη  
στη σκηνή του Ελκόμενου απεικονίζεται στην Παναγία της συνοικίας 
των Αγίω ν Α ναργύρω ν στην Κ αστοριά (1634)1070 και στον Αγιο Νικόλαο  
Π ρασιάς Α γράφω ν,1071 ενώ η κουστωδία συνοδευόμενη και από πεζούς 
Ιουδαίους ιστορείται -  εκτός από τον Άγιο Α θανάσιο -  στον Άγιο  
Ν ικόλαο Βίτσας και στον Ά γιο Μ ηνά στο Μ ονοδένδρι.1072 
Στον Ά γιο Γεώργιο ο αγιογράφος επέλεξε τον εικονογραφικό τύπο της 
κρητικής ζωγραφικής, που καθιέρω σε ο Θεοφάνης στη Μ ονή Α ναπαυσά  
και στη Μ ονή Μ εγίστης Λ αύρας:1073 * ο Χριστός σύρεται δεμένος από τα  
χέρια, ο Σίμων σηκώ νει το σταυρό και ακολουθούν πεζοί στρατιώτες και 
Ιουδαίοι, ενώ οι ληστές και οι έφιπποι απουσιάζουν. Ό μοια απεικόνιση

1065 Millet, Athos, πιν. 127.3.
Με αθωνικά μνημεία (Millet, Athos, την. 162.2,177.1, 200.1, 226.1), με τη Μονή 

Αναπαυσά (Ξυγγόπουλος, Σχεδίασμα, πιν.20.1) και τον Άγιο Νικόλαο Κράψης 
(Τούρτα, Αινοτοπίτες ζωγράφοι, σ. 106).

1067 Αχειμάστου, Η  Μ ονή των Φ ιλανθρω πηνώ ν, πιν. 53“

,06S Βλέπε, Millet, R echerches,o.373 και Ρηγόπουλος, Ο  αγιογράφος Πουλάκης, 
πιν. 63.
1(169 Βλέπε, Λίβα, Η Μ ονή Ντίλιου, σ,71, Grabar, Bulgarie, σ.320 και Stavropoulou, 
Veltsista, σ.73.
ιο7ο Παϊσίδου, Ο ι τοιχογραφίες του 17ου αιώ να στους ναούς της Καστοριάς, σ.81, 
πιν. 57“.

Σδρόλια, Μ ονή Πέτρας, σ. 108.

1072
Τούρτα Αινοτοπίτες ζω γράφοι, σ. 107-8, πιν.59,60α.

W7S Καλοκύρης, Άθως, εικ.ζ και Millet, Athos, πιν. 127.1 αντίστοιχα.
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έχουμε στη Μονή Μ εταμόρφωσης στο Δ ρυόβουνο1074 και στο ναό  
Φανερωμένης της Μ ονής Πελεκητής στην Καρύτσα Α γραφ ω ν.1075 

Η «Επί του Σταυρού Π ροσήλω σις» είναι μια πρωτότυπη παράσταση  
που συναντάται μόνο στον Άγιο Βασίλειο. Α ντλεί το πρότυπό της από 
την ομώνυμη χαλκογραφία του J. Sadeler (τέλη 16ου αιώ να).1076 
Απεικονίζεται επίσης στη φορητή εικόνα της Σταύρωσης του Γ. 
Μαργκαζίνη (1647).1077 *

Η Μ εταμέλεια  και ο Α παγχονισμός του Ιούδα  σώ ζεται μόνο στον 
Αγιο Γεώργιο. Η σύνθεση επηρεάζεται από την εικονογραφικό τύπο που 
εισήγαγε ο Θεοφάνης στη Μ ονή Μεγίστης Λ αύρας.10 8 Α ναλογίες στη 
διάταξη των επεισοδίων παρουσιάζει με τη Μ ονή Προφήτη Η λία στον 
Τύρναβο (1632-46).1079 Στην απεικόνιση του Ιούδα και της 
τυμπανισμένης μορφής με τον Άγιο Γεώργιο στη Βασιλική Τρικάλων (β' 
μισό 17ου αιώ να)1080 και τη Μ ονή Πέτρας Α γράφ ω ν.1081 

Στη Μονή Θεοτόκου Κορωνησίας παριστάνεται μεμονω μένη η σκηνή 
της Μεταμέλειας. Αυτός ο σπάνιος τρόπος απεικόνισης του θέματος 
συναντάται τον 14° αιώνα σε μνημεία των Β αλκανίω ν.1082 1083 *

Προσφιλές θέμα στους ναούς της Αρτας είναι η Σ τα ύρ ω σ η  . 
Εικονίζεται στη Μ εταμόρφωση, στον Α γιο Β ασίλειο, στον Άγιο  
Αθανάσιο, στον Αγιο Γ εώργιο και στην Α γία Π αρασκευή στα Πιστιανά. 
Σ' όλους τους ναούς η σύνθεση ανήκει στον εμπλουτισμένο  
εικονογραφικό τύπο, που είναι αντιπροσωπευτικός της βυζαντινής 
προοπτικής και χρησιμοποιείται απο τους κρήτες ζω γράφους. Τον 
εισήγαγε ο Θεοφάνης στη Μ ονή Μ εγίστης Λ αύρας.1 84 Χαρακτηριστική  
είναι η απεικόνιση των έφιππων στρατιωτών στο να ό  της

1074.
Τούρτα, Αινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν. 128β.

1075 Σδρόλια, Μονή Πέτρας, εικ.265.

1076 Ρηγόπουλος, Ο αγιογράφος Πουλάκης, σ. 132-3, πιν.64.
1077

Chatzidakis, leones, πιν.70.2.

im  Millet, Athos, πιν. 117.1
)m  Τούρτα, Αινοτοπίτες ζωγράφοι, την. 125α
Im .Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών, πιν.206.
m / Σδρόλια, Μονή Πέτρας, εικ. 111.
1082

Στο Ivanovo (Τούρτα, Αινοτοπίτες ζωγράφοι, σ.121) και στο Zemen (Grabar, 
Bulgarie, σ. 193-4)

1083
Βλέπε σχετικά με τον εικονογραφικό τύπο, Γούναρης, Ρασιώτισσα, σ.133, 

Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, σ.83 και στην 
παράσταση του Αγίου Βασιλείου Αρτας, σ. 92-95.

m4 Millet, Athos, πιν. 129.2.
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Μ εταμόρφωσης, στοιχείο που προέρχεται από τη δυτική 
εικονογραφ ία10 5 και συναντάται στον Άγιο Νικόλαο Βίτσας
(1 6 1 8 -9 ),1086 στο να ό  της Ζωοδόχου Πηγής στο Π ολύλοφο Ιωαννίνων
(1 6 3 7 ),1085 * 1087 στο Π αρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών της Μ ονής 
Β α ρλαά μ .1088 1089

Η Α π οκ α θή λω σ η  παριστάνεται μόνο στο να ό  της Μεταμόρφωσης. 
Α κολουθεί το εικονογραφικό πρότυπο της κρητικής ζωγραφικής, όπως το 
καθιέρωσε ο Θ εοφάνης στη Μ ονή Μ εγίστης Λαύρας.1 9 Στα επιμέρους 
στοιχεία της παρουσιάζει ομοιότητες με τον Άγιο Ν ικόλαο Βίτσας.1090 
Ιδιαίτερα αγαπητή σκηνή είναι ο Ε π ιτά φ ιος Θ ρήνος, που 

απεικονίζεται σε πολλά μνημεία: στη Μ εταμόρφωση, στον Άγιο 
Βασίλειο, στον Ά γιο Α θανάσιο, στον Άγιο Γεώργιο και στη Μ ονή  
Γενεθλίου Θ εοτόκου στη Μ εγαλόχαρη. Στη μακεδονική εικονογραφία - 
που βασίζεται σε παλαιολόγεια πρότυπα - καθιερώθηκε τον 14° αιώνα η 
απεικόνιση της Μ αγδαληνής στο κέντρο των συνθέσεω ν.1091 Σύμφωνα μ' 
αυτόν τον τύπο απεικονίζεται η σκηνή στη Μ εταμόρφωση. Συνθέσεις 
που ακολουθούν αυτό το πρότυπο ιστορούνται στην Παναγία του 
άρχοντα Α ποστολάκη και στην Π αναγία της συνοικίας των Αγίων 
Α ναργύρω ν στην Κ αστοριά.1092 Η σύνθεση του Αγίου Γεωργίου, 
επηρεάζεται από την εικόνα του Εμμανουήλ Λ αμπάρδου1093 και έχει 
αναλογίες με την παράσταση του Αγίου Νικολάου Βίτσας και του Αγίου
Μ ηνά στο Μ ονοδένδρι,1094 της Μ ονής Κ ατουσίου στο Ανθηρό 
Θ εσσαλίας (1 6 6 3 ).1095 Οι συνθέσεις του Αγίου Βασιλείου και το Αγίου 
Α θανασίου συνδυάζουν στοιχεία και από τους δυο προηγούμενους

1085 Stavropoulou, Veltsista, σ.80 και Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, σ.111
lose T013pTCtj Λινοτοπίτες ζωγράφοι, τπν.όΓ.
1087 Βοκοτόπουλος, ΛΔ 31 (1976) Β2 Χρονικά, σ.212, πιν.160β.

Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών, πιν.Ζ'.

1089 Millet, Athos, m v 128.2.Η κρητική εικονογραφία βασίζεται σε παλαιολόγειο 
πρότυπο (Αχειμάστου, Η Μ ονή των Φιλανθρωττηνών, σ.89).

1()9° Στον αριθμό των Μυροφόρων και στη στάση του Νικόδημου (Τούρτα, 
Λινοτοπίτες ζω γράφοι, πιν.61 β).

1(791 Αχειμάστου, Η  Μ ονή των Φιλανθρωττηνών, σ. 155.
1092 Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, πιν.51α,
57β.
1093

Οι Π ύλες του Μυστηρίου, εικ.9.
Εκεί, η Παναγία κάθεται στο θρονί και η Μαγδαληνή τοποθετείται πίσω της.
1094 Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.9 και 62°-β αντίστοιχα.

Σδρόλια, Μ ονή Πέτρας, σ.408, εικ.9.
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ναούς. Στη Μονή Θεοτόκου Μ εγαλόχαρης ακολουθείται το 
παλαιολόγειο πρότυπο.

Ενώ οι συνθέσεις των Παθών διακρίνονται για την ποικιλία των 
εικονογραφικών τύπων τους, οι σκηνές που περιγράφουν την Ανάσταση  
και τα γεγονότα μετά απ' αυτή απεικονίζονται σε λίγα μνημεία και 
συνήθως ακολουθούν το ίδιο πρότυπο.

Ο Λ ίθος παριστάνεται μόνο στο ναό της Μ εταμόρφωσης, σύμφω να με 
τον παλαιολόγειο εικονογραφικό τύπο που διαμορφώθηκε γύρω στον 14° 
αιώνα και αφορά στον τύπο του αγγέλου, στον αριθμό των αυροφόρων, 
στην απόδοση του μνήματος με μορφή σαρκοφ άγου.109 Π αρόμοια  
απεικόνιση συναντούμε στον Άγιο Ν ικόλαο Β ίτσας109' και στην Παναγία  
της συνοικίας των Αγίων Αναργύρων στην Κ αστοριά .1096 * 1098

Και η Ε ις Α δου Κ άθοδος σώζεται μόνο στο ναό  της Μ εταμόρφωσης. 
Η σύνθεση είναι λιτή και ακολουθεί το συμμετρικό εικονογραφικό τύπο
(τύπος IV ) ,1099 ο οποίος εμφανίστηκε στις αρχές του 13ου αιώνα και 
καθιερώθηκε στην παλαιολόγεια εποχή. Φ αίνεται ότι αντλεί το πρότυπό  
της από την παράσταση της Μ ονής Φ ιλανθρω πηνώ ν.1100 Πάντως, η 
απεικόνιση είναι κοινή σε πολλά μνημεία της βορειοδυτικής, ακόμη και 
της νότιας Ελλάδας τον 17° αιώ να.110

Η Α νάσταση ιστορείται στο ναό  του Α γίου Βασιλείου και της 
Παρηγορήτισσας κατά τον δυτικό εικονογραφικό τύπο, ο οποίος εισήχθη  
στην ορθόδοξη ζωγραφική τον 15° α ιώ να.1102 Συναντάται σε

1096 Millet, Ilecherches, σ.517 κε.
Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.64α.

1098 Παϊσίδου, Ο ι τοιχογραφίες του 17ου αιώ να στους ναούς της Καστοριάς, πιν.48α.
Τα δυο μνημεία διαφέρουν με τη Μεταμόρφωση στο ότι στην τελευταία παραλείπεται
η κουστωδία των στρατιωτών.
1099

Kartsonis, Anasfasis, σ.8-9.
Πρόκειται για τον «ιστορικό τύπο», σύμφωνα με το διαχωρισμό του Γούναρη 
(Γούναρης Ρασιώτισσα, σ. 136-7). 
ιμ  Αχειμάστου, Η  Μονή των Φιλανθρωπηνών, πιν.58β.

Ο ίδιος τόπος συναντάται στον Άγιο Αθανάσιο Κλειδωνιάς στην Κόνιτσα (1617) 
(Τριανταφυλλόπουλος, Μνημεία Κλειδωνιάς, Ηπειρωτικά Χρονικά 19 (1975), 
εικ. 19), στον Άγιο Νικόλαο Βίτσας και στον Άγιο Μηνά στο Μονοδένδρι (Τούρτα, 
Αινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.64β, 65), στην Παναγία της συνοικίας των Αγίων 
Αναργύρων και στον Άγιο Νικόλαο Μαγαλειού στην Καστοριά (επιζωγράφιση του 
1654-7 στο ιερό) (Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες τον 17°" αιώ να στους ναούς της 
Καστοριάς, πιν.58α, 66β), στο Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών της Μονής Βαρλαάμ 
(Σαμπανίκου, Το Πα/)εκκλήσι των Τριών Ιεραρχώ ν, πιν.57), στη Μονή Μαρδακίου 
Μεσσηνίας (1635) (Καλοκύρης, βυζα ντινο ί Εκκλησίαι της Ιεράς Μητρόπολης 
Μεσσηνίας, πιν. 157).

1101

1102 Παλιούρας, Η δυτικού τύπου Ανάσταση του Χριστού, Δωδώνη Ζ'(1978),σ.385
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μικρογραφίες χειρογράφων του 16ου αιώ να,1103 σε φορητές εικόνες του 
17ου α ιώ να ,110 αλλά και σε μνημεία της ίδιας εποχής, όπως στη Μονή 
Μ εταμόρφω σης στο Δρυόβουνο (16 5 2 ),1105 στο ναό Ζωοδόχου Πηγής 
στο Α ρχοντοχώ ρι Ξηρομέρου (1 6 6 9 ),1106 στη Μονή Κοίμησης στη 
Ρ εντίνα  Αγράφων (1662),1107 στη Μ ονή Σκοπιώτισσας στη Ζάκυνθο 
(1 6 9 9 ) .1108

Η  σκηνή της Ψ ηλάφ η σης του Θ ω μά απεικονίζεται στη 
Μ εταμόρφω ση και στον Ά γιο Βασίλειο με διαφορετικό όμως τρόπο. 
Στον πρώτο ναό ο ζωγράφος ακολουθεί το μεταβυζαντινό τύπο που 
α π οτέλεσε πρότυπο για  τους ναούς του 16ου αιώνα.1109 Παρόμοιες 
σ υνθέσ εις  εικονίζονται στον Ά γιο Ν ικόλαο Βίτσας, στον Άγιο Μ ηνά στο 
Μ ονοδένδρι και στη Μ ονή Προφήτη Η λία στον Τύρναβο.1110 *

Τ ον εικονογραφικό τύπο που διαμορφώθηκε την παλαιολόγεια εποχή 
και επηρέασε τους κρήτες ζωγράφους του Ά θω ,1 11 επέλεξε ο ζωγράφος 
του Α γίου Βασιλείου. Τ ον 17° αιώνα, ο τύπος χρησιμοποιείται στην 
παράσταση του Αγίου Ν ικολάου στα Κ αλύβια Ελαφότοπου.1112

Η  Α νά λη ψ η  παριστάνεται στον Ά γιο Βασίλειο. Α κολουθεί τον 
εικονογραφικό τύπο με τη μετωπικά αποδοσμένη Παναγία, που δέεται με 
τα δυο χέρια υψωμένα, ο οποίος διαδόθηκε σε φορητές εικόνες. Η 
σύνθεσή  μας παρουσιάζει αναλογίες με τον Άγιο Νικόλαο Βίτσας, τη 
Μ ονή  Μ εταμόρφωσης στο Δ ρ υ όβ ου νο ,1113 τον Άγιο Γεώργιο Αγράφων, 
τη Μ ονή Π έτρας Αγράφων, τη Μ ονή Γέννησης Θεοτόκου Νεράιδας.1114

κε.

1103 Λ *ο. 7t., πιν.4,6.

1104 ο.π., πιν. 1 και Χατζηδάκης, Έ ψ ηνες ζωγράφοι μετά την Άλωση, σ.194, πιν.53. 
Επίσης, Μυλωνά, Μ ουσείο Ζακύνθου, σ.314-5.

"°5 Τούρτα, Λ ινοτοπίτες ζωγράφοι, σ. 118.
Παλιούρας, Η δυτικού τύπου Ανάσταση του Χριστού, Δωδώνη Ζ' (1978σ.391,

πιν. 2.

^107 Σδρόλια, Μ ονή Πέτρας, σ.383.

Χατζηδάκης, Μεταβυζαντινή ζωγραφική στη Ζάκυνθο, Ζυγός, τχ.6 (1956), σ. 16. 
"°9 Σ' αυτόν τον τύπο ο Χριστός έχει το σώμα καμπυλωμένο.
""'Τούρτα, Λ ινοτοπίτεςζω γράφοι, πιν.66α, πιν.66β καισ .119 αντίστοιχα.

Stavropoulou, Veltsista, σ. 102-3.
Ο Χριστός παριστάνεται ευθυτενής σ ' αυτόν τον τύπο.
1112ο.π., σ. 104.

Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, σ.81-2, πιν.47ι\ 
n  14

Σδρόλια, Μ ονή Πέτρας, σ. 183-6, εικ. 100, εικ.251.
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Και η σκηνή της Π εντηκοστής σώζεται μόνο στον Ά γιο Βασίλειο. 
Αντλεί το πρότυπό της από τον τύπο που καθιερώθηκε από τον 9° ως τον  
12° αιώ να."15 Ομοιότητες στη διάταξη των προσώπων, αλλά  και σε 
διακοσμητικές λεπ τ ο μ έρ ε ιες  εν τ ο π ίζ ο υ μ ε  στην παράσταση του 
Παρεκκλησίου των Τριών Ιεραρχών της Μ ονής Βαρλαάμ.1115 1116

Οσον αφορά στις σκηνές που αναφέρονται στην ιστορία της Παναγίας, 
η ιστόρησή τους είναι περιορισμένη.

Η Γέννηση της Π αναγίας απεικονίζεται στον Ά γιο Β ασίλειο  
σύμφωνα με το πρότυπο της κρητικής ζωγραφικής, όπως διαμορφώθηκε 
κατά τον 15° αιώνα.1" 7 Κατά τον ίδιο τύπο, με μικρές διαφοροποιήσεις, 
παριστάνεται στον Άγιο Ν ικόλαο Β ίτσας,1118 στον Ά γιο Ν ικ όλα ο του  
άρχοντα Θωμανού στην Κ αστοριά ,"19 στη Μονή Προφήτη Η λία στον  
Τύρναβο,"20 στο Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών της Μ ονής  
Βαρλαάμ,"21 1122 στη Μονή Γέννησης Νεράιδας, στη Μ εταμόρφωση  
Καρύτσας, στη Μονή Κοίμησης Ρεντίνας στα Ά γραφ α.1 22

Στο ίδιο μνημείο ιστορούνται και τα Ε ισόδια  τ η ς  Θ εοτόκ ου . Η  
σκηνή ακολουθεί τον εικονογραφικό τύπο της κρητικής ζωγραφικής του 
β' μισού του 15ου αιώνα, που διαδόθηκε ευρέως τον 16° αιώνα. Κ ατά τον  
17° αιώνα παρόμοιες συνθέσεις συναντούμε στον Ά γιο Ν ικόλαο  
Βίτσας,"23 στον Προφήτη Η λία στον Τ ύρναβο,"24 στον Άγιο  
Νικόλαο του άρχοντα Θ ω μανού,1125 στη Μ ονή Μ εταμόρφω σης στο 
Δρυόβουνο1126 και στην Κ οίμηση Θ εοτόκου στη Ζ έρμα Κ ονίτσης  
(1656).1127

1115 Stavropoulou, Veltsista, σ.90-9Ι.

1116 Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών, σ. 139-140, πιν.63.
Ν. Χατζηδάκη, Γέννηση Παναγίας -  Γέννηση Προδρόμου, ΔΧΑΕ περ.Δ', 11 

(1982-3), σ. 163.

Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.70β.
‘" 9 Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, πιν.78β. 
1120 ^ ,  ,

Τούρτα,ο.ττ,,πιν.. 122 .

1.21 Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών, σ. 101-4, πιν.49.
1122 Σδρόλια, Μονή Πέτρας, σ. 170.
1.21 Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.71α.
1124 ο.π., σ. 128, 199- 200.

Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, σ.127, 
πιν.79α.

1126 Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, σ. 128.
ί127 ο.π. καισ.207,8.

209



Ο Ε υα γγελισ μ ός εικονίζεται στον Άγιο Βασίλειο και στον Άγιο 
Αθανάσιο. Η σκηνή του Αγίου Βασιλείου παριστάνεται κατά τον 
εικονογραφικό τύπο που συνηθίζεται στα έργα των κρητικών ζωγράφων, 
στον οποίο η Θεοτόκος είναι όρθια και διαλέγεται.112 Ό μοια απεικόνιση 
έχουμε σε φορητές εικόνες, στη Μονή Μεταμόρφωσης στο Δρυόβουνο  
(1 6 5 2 ),1129 στον Άγιο Ν ικόλαο Μ αγαλειού στην Καστοριά (1654-7),1130 
στον Ά γιο Γεώργιο Βασιλικής Τρικάλων (β' μισό 17ου
αιώ να).113 Αντίθετα, η σύνθεση του Αγίου Αθανασίου ακολουθεί τον 
παλαιότερο τύπο του 12ου αιώνα, όπου η Παναγία κάθεται και γνέθει.1132 
Κατά τον ίδιο τρόπο απεικονίζεται στον Άγιο Νικόλαο Βίτσας και στον 
Ά γιο Μ ηνά στο Μ ονοδ ένδ ρ ς1133 στο Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών 
της Μ ονής Β α ρλαά μ ,113 στον Άγιο Νικόλαο της αρχόντισσας 
Θ εολογίνας στην Καστοριά (1 6 6 3 ).1135

Μ όνο η σκηνή της Κ οίμ η σ η ς φαίνεται ότι έλκει το ενδιαφέρον των 
περισσότερω ν ζωγράφων, αφού απεικονίζεται σε πέντε μνημεία: 
στη Μ εταμόρφωση, στον Ά γιο Βασίλειο, στην Παρηγορήτισσα, στον 
Ά γιο Γεώργιο και στην Α γία  Παρασκευή. Οι παραστάσεις του Αγίου 
Βασιλείου και της Παρηγορήτισσας είναι εμπλουτισμένες με τα 
συμπληρωματικά επεισόδια της Μ ετάστασης, της Αναγγελίας του 
Θανάτου και της Εύρεσης της Τιμίας Ζώνης της Παναγίας, που 
καθιερώθηκαν στην εικονογραφία την παλαιολόγεια εποχή. Οι 
υπόλοιποι ναοί ακολουθούν τον πιο συνοπτικό μεταβυζαντινό τύπο. 
Μ άλιστα, στη Μ εταμόρφωση παραλείπεται και η σκηνή της 
Μ ετάστασης. Μ εμονω μένα στοιχεία των συνθέσεω ν απεικονίζονται και 
σε άλλα μνημεία, όπως στον Ά γιο Μ ηνά στο Μ ονοδένδρι και στη

" " ’Millet, Recherches, σ.67 κε.
1139 Τούρτα, Λινοτοπίτες ζω γράφοι, σ.72.
1130 Παϊσίδου, Ο ι τοιχογραφίες του 17°" αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, πιν.65β.
1131

Σαμπανίκου, Το Π ιψεκκλήσι των Τριών Ιεριφχών, σ.275-280 ( εικ.236.στη 
δακτυλογραφημένη διατριβή).

1132
Millet, ο, π.

1133 Τούρτα, ο.π, εικ.42“, 43“.
1134 Σαμπανίκου ο. π,, πιν. Δ Ί  -2.
! 135

Παϊσίδου, ο.π, πιν.67β.
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Μεταμόρφωση στο Δρυόβουνο, σε ναούς της Καστοριάς και των 
11

Αγραφων.
Σε ορισμένα μνημεία απεικονίζονται κάποιες παραστάσεις σπάνιες για 

την περιοχή της Αρτας. Μια απ' αυτές είναι η Δ ευτέρα  Π αρουσία , που 
παριστάνεται στην Αγία Παρασκευή και στη Μ ονή Σέλτσου κατά 
πανομοιότυπο τρόπο. Ο εικονογραφικός τύπος αποκρυσταλλώθηκε τη 
μεσοβυζαντινή εποχή κατά τον 11° αιώνα, ενώ ως τον 14° προστέθηκαν 
πολλές λεπτομέρειες.* 1137 1138 1139 Οι συνθέσεις των μνημείων της Άρτας είναι 
λιτές και περιλαμβάνουν τις αναγκαίες επιμέρους σκηνές του θέματος. 
Αναλογίες παρουσιάζουν με ναούς της Καστοριάς του 17°" αιώ να,1140 με 
τη Μονή Μαρδακίου στη Μ εσσηνία,1141 με τον Ά γιο  Ιωάννη του 
Προδρόμου στο Π ολύλοφο Ιωαννίνων.1142

Άλλη μια μη διαδεδομένη παράσταση για την εικονογραφία της Άρτας 
είναι οι Α ίνο ι , που ιστορούνται στη Μ ονή Θ εοτόκου της Μ εγαλόχαρης 
και στη Μ ονή Σέλτσου. Το θέμα αποκτά την ολοκληρω μένη μορφή του  
τον 16° αιώνα. Στον πρώτο ναό ιστορούνται πέντε στίχοι του ψαλμού  
148, ενώ στο δεύτερο οι οκτώ. Η σκηνή συναντάται στον Ά γιο Αθανάσιο  
Κλειδωνιάς στην Κ όνιτσα,1143 στον Ά γιο Ν ικόλαο Β ίτσας και στον Άγιο  
Μ ηνά στο Μ ονοδένδρς1144 στη Μ ονή Α γίου Γεω ργίου Ά ρμα στην 
Εύβοια1145 και με την πιο εκτεταμένη μορφή της στη Μ ονή Μαρδακίου 
(1635) και στο ναό  Τιμίου Προδρόμου στο Μ ελέ Α λαγονίας (16 7 6 ).1146

Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.48β και 125“.

1137 Βλέπε, Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17°ν αιώνα στους ναούς της Καστοριάς,
πιν.48β, 608 και 698.
1138

Σδρόλια, Μονή Πέτρας, σ. 188-192.

Π  39
Λίβα, Η Μονή Ντίλιου, σ. 179.

1140 Παϊσίδου, ο.π, σ. 191-201.

1141
Καλοκύρης, Βυζαντινοί Εκκλησίαι της Ιερός Μητρόπολης Μεσσηνίας, πιν. 165α.

1142
Βοκοτόπουλος, ΑΔ 31 (1976), Β2 Χρονικά, πιν. 156.

Τριανταφυλλόπουλος, Μνημεία Κλειδωνιάς Ηπειρωτικά Χρονικά 19 (1975), 
εικ.25-28.

1144 Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.73 α-β, 74 α-β.
/143

Λιάπης, Μνημεία Εύβοιας, πιν. 19.

1146 Καλοκύρης, ο,π., πιν.166-169, πιν.202 α-β.
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Τέλος, ενδιαφ έρον προκαλεί η επιλογή του βίου του Α γίου Ευσταθίου, 
που απεικονίζεται στη Μονή Θεοτόκου Μ εγαλόχαρης. Έ χει ως πρότυπό 
της μια φορητή εικόνα του 1620-1640 που βρίσκεται στο ναό Παναγίας 
Ελεημονήτριας στην Π άτμο.1147 Το θέμα συναντάται σε μνημεία του 
Αθω , όπω ς στη νεότερη Τράπεζα της Μ ονής Διονυσίου (1603)1148 και 
στην Τ ράπεζα της Μ ονής Εσφιγμένου (τέλος 16ου αιώ να).1149

Σ υνοψ ίζοντας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι ζωγράφοι αντλούν 
τα πρότυπά τους από την παλαιολόγεια περίοδο, από την κρητική 
ζω γραφική, αλλά  και από τις εικονογραφικές προτάσεις της Μακεδονίας. 
Επίσης, επιβεβαιώ νεται η στενή σχέση των μνημείων της Άρτας με τα 
σύγχρονά  τους, που βρίσκονται στην Ή πειρο, τη Θεσσαλία και την 
Κ αστοριά. Ο ρισμένα θέματα έχουν σχέση με πιο απομακρυσμένα  
ζω γραφικά σύνολα , όπως της Εύβοιας, της Μ εσσηνίας, του Άθω. Αυτό 
ίσως οφείλεται στην ποικιλία των ανθιβόλω ν ή στις εμπειρίες που 
αποκόμιζαν από τα ταξίδια τους οι περιφερόμενοι ζωγράφοι.

Ό σ ον  αφορά στις επιδράσεις από φορητές εικόνες και δυτικά έργα δεν 
πρέπει ν α  θεω ρηθεί ότι οι ζωγράφοι προσπαθούν ν α  αφομοιωθούν με μια 
αλλότρια θρησκευτική τέχνη. Απλώς, τα νέα  ερεθίσματα τους κεντρίζουν 
το ενδιαφ έρον και αρέσκονται στο να  πειραματίζονται πάνω σ' αυτά.1150

Π άντως, είνα ι γεγονός ότι οι περισσότεροι ζωγράφοι της Άρτας 
προσεγγίζουν τα θέματα, τόσο στο εικονογραφικό όσο και στο 
τεχνοτροπικό επίπεδο, με απλότητα και απλοϊκότητα, που ορισμένες 
φορές φτάνει στην εκλαΐκευση. Ίσως γ ι ' αυτό δεν κατάφεραν να  
επιβάλλουν την παρουσία τους και έξω από τα όρια του νομού της 
Άρτας.

1147

1148

Οι θησαυροί της Μονής Πάτμου, πιν.42-43.

Ταβλάκης, Το εικονογραφικό πρόγραμμα στις Τράπεζες των Μονών του Αγίου 
Όρους, σ. 124.

1149
ο.π., σ.140.

Την ίδια άποψη διατυπώνει και η Σταυροπούλου όσον αφορά στη στάση των 
καλλιτεχνών του 16ου αιώνα απέναντι στη δυτική τέχνη (Stavropoulou, Veltsista, 
σ. 180-1).
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Δ'

Τεχνοτροπικές παρατη ρή σεις

Η δομή και οργάνωση των συνθέσεω ν του ναού της Μ εταμ όρφ ω σ ης  
αποπνέει ένα συντηρητικό χαρακτήρα, χωρίς ιδιαίτερες καινοτομίες. Στις 
λιτές σκηνές, όλα αποδίδονται με ηρεμία και στατικότητα.
Τα πρόσωπα που εικονίζονται σ ' αυτές περιορίζονται στα απαραίτητα. 

Στην απόδοσή τους χρησιμοποιούνται έντονα περιγράμματα και σκούρος  
λαδοπράσινος προπλασμός. Οι επιμέρους όγκοι πλάθονται χαλαρά και 
επιφανειακά, όπως στα πρόσωπα του Θρήνου. Κ υριαρχούν οι μεγάλες 
φωτισμένες επιφάνειες. Στις γηραιές μορφές οι όγκοι στα μήλα του 
προσώπου είναι αρκετά ανάγλυφοι και προεξέχουν, ενώ τονίζονται με 
αχνό ρόδινο χρώμα. Αυτό παρατηρείται κυρίως στους αγίους, αλλά και 
σε μορφές του Μυστικού Δείπνου, του Θρήνου, της Γέννησης. Τα μάτια 
είναι αμυγδαλωτά και περιβάλλονται από λίγη καστανή σκιά. Ά λλοτε τα 
περιγράμματα είναι πιο έντονα. Τις κόρες αποτελούν μικρές μαύρες 
στιγμές και δίπλα τους υπάρχει μια άσπρη κηλίδα. Τα φρύδια αποδίδονται 
τοξωτά και είναι έντονα διαγραμμισμένα, όπως στους Α ποστόλους στο 
Μυστικό Δείπνο. Στις λεπτές και ίσες μύτες, η ράχη τονίζεται με 
υπόλευκη γραμμή. Κάτω από το χείλος του μικρού στόματος υπάρχει 
σκιά. Κάποιες ρυτίδες στο μέτωπο δηλώνουν την ηλικία ή τη 
συναισθηματική φόρτιση. Η ψυχική κατάσταση δηλώνεται αρκετά έντονα  
και με την έκφραση: δέος στους Μ άγους της Γέννησης, απορία στον  
Ιωσήφ, θλίψη και πόνο στη γυναίκα που θρηνεί και στην Π αναγία στη 
σκηνή του Επιτάφιου Θρήνου, ταραχή στη μυροφόρα του Λ ίθου, που  
τονίζεται με τη συνοφρύωση των φρυδιών. Η  ελαφρά κίνηση της 
γενειάδας προδίδει την ψυχική αναστάτωση των Α ποστόλω ν στη σκηνή  
της Κοίμησης.

Οι μορφές αποδίδονται με επιμήκυνση. Συχνά παρατηρούνται 
δυσαρμονίες στους όγκους, παραμόρφωση και σχεδιαστικές αδυναμίες: 
μικρά κεφάλια που έρχονται σε αντίθεση με τα ψηλά ραδινά σώματα -  
όπως στο Χριστό στη Βάπτιση, στην Παναγία και τους Α ποστόλους στην 
Κοίμηση και στην Αποκαθήλωση, στις Μ υροφόρες στο Λ ίθο, στις μορφές 
στην Εις Αδου Κάθοδο -  μικρά ή αδύναμα άκρα αναλογικά με το μέγεθος  
του κορμού -  όπως τα μέλη του Χριστού στην Αποκαθήλωση και το 
Θρήνο. Οι συσπάσεις των μυών είναι αδύνατες, ενώ  οι ανατομικές 
λεπτομέρειες υποτυπώδεις και σχηματοποιημένες. Στις πιο σωστά  
αποδοσμένες μορφές τονίζονται αρκετά οι όγκοι του σώματος, χωρίς 
ιδιαίτερη πλαστικότητα και διαγράφονται κάτω από τα ενδύματα. Η 
πτυχολογία είναι αδρή, γραμμική και άκαμπτη. Διαθλάται σε διάφορα  
επίπεδα δημιουργώντας γεωμετρικά σχήματα, όπως στο ρούχο του
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Χριστού στο Μ υστικό Δείπνο. Παρόλα αυτά, έχει κάποια οργανική 
λειτουργία, αφού επιτρέπει να  διαφαίνονται τα μέλη και τονίζει την 
κίνηση των σωμάτων, η οποία όμως είναι συγκρατημένη, όπως ήρεμες 
είναι άλλω στε και οι στάσεις των μορφών. Οι κυματοειδείς απολήξεις των 
ρούχων και τα ανεμίζοντα ιμάτια δηλώνονται σχηματοποιημένα -  για 
παράδειγμα στον Ιωσήφ της Γέννησης, στους Α ποστόλους της 
Κ οίμησης, στους αγγέλους της Φιλοξενίας του Αβραάμ, στο Χριστό της 
Εις Ά δου Κ αθόδου, στους Α ποστόλους του Νιπτήρα. Οι πτυχές 
αποδίδονται με αποχρώσεις του βασικού χρώματος πάνω στο ρούχο, μαζί 
με κάποιους τόνους σκούρου καφέ ή μαύρου.

Η χρωματική κλίμακα είναι περιορισμένη. Κυριαρχούν το ανοιχτό ή 
έντονο κόκκινο, το βυσσινί, το λαδοπράσινο, το πράσινο,το καφέ. Για το 
βάθος των συνθέσεω ν χρησιμοποιείται το σκούρο μπλε προς μαύρο και 
το μουσταρδί, αν υπάρχουν δυο ζώνες. Ο ζωγράφος αποφεύγει τις 
προσμίξεις και δουλεύει τα χρώματα χωριστά, με αποτέλεσμα εκεί όπου 
υπάρχουν χρωματικές αντιπαραθέσεις, να  τονίζονται και να  
απομονώ νονται οι όγκοι.

Το τοπίο χρησιμοποιείται ως καθοριστικό στοιχείο στη σύνθεση. Σ' 
αυτό προβάλλονται οι μορφές και διαδραματίζονται τα επεισόδια 
(Ιορδάνης ποταμός στη Βάπτιση, σπηλιά στη Γέννηση και στην Εις Άδου 
Κάθοδο, βουνά  στη Μ εταμόρφωση). Συντελεί στην αισθητική 
διάρθρωση της σύνθεσης και παίρνει ενεργό μέρος στην όλη λειτουργία 
της. Τα βουνά και οι βράχοι χωρίζονται σε επάλληλα επίπεδα, των οποίων 
οι μεταβάσεις είναι απότομες, σχηματοποιημένες και αποδίδονται 
αντινατουραλιστικά. Γίνεται προσπάθεια να  δοθεί η εντύπωση του 
βάθους.

Εκτός όμως από το τοπίο, αρκετά σημαντικό ρόλο παίζουν και τα 
αρχιτεκτονικά στοιχεία. Τα οικοδομήματα είναι σχετικά ογκώδη, βαριά 
και συνδέονται μεταξύ τους με κόκκινα υφάσματα. Στις σκηνές του 
Μ υστικού Δείπνου, της Κοίμησης, της Ψηλάφησης του Θωμά, γίνεται 
προσπάθεια να  αποδοθούν πιο ανάλαφρα. Γι' αυτό προστίθενται στοές, 
ανοίγματα, πύργοι και κίονες. Ιδιαίτερα αυτά του Μ υστικού Δείπνου 
μοιάζουν φανταστικά, χωρίς να  εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες. 
Φ έρουν κυμάτια και αστραγάλους ως διακοσμητικά μοτίβα. Επίσης, 
γίνεται περιορισμένη χρήση της αντίστροφης προοπτικής, με σκοπό την 
πιο σωστή απόδοση, χωρίς όμως σημαντικό αισθητικό αποτέλεσμα. 

Εξετάζοντας την τεχνοτροπία του ζωγράφου στο ναό του Αγίου  
Β ασιλείου  Α ρτας, διαπιστώ νουμε ότι, παρόλα τα δυτικά στοιχεία και τις 
καινοτομίες που εισάγονται στο εικονογραφικό του πρόγραμμα και που 
προδιαθέτουν για ένα  ικανοποιητικό αισθητικό αποτέλεσμα, εν τούτοις 
υπάρχουν ατέλειες και αδεξιότητες στην απόδοσή τους. Αναλυτικά 
παρατηρούμε τα εξής.
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Στις μορφές των συνθέσεων κυριαρχούν τα στρογγυλά πρόσωπα, ενώ  
στις μεμονωμένες τα επιμήκη. Στα τελευταία συνταιριάζεται η αυστηρή 
χάρη και η ευγένεια στην έκφραση. Ό λα έχουν έντονο καστανό ή 
λαδοπράσινο προπλασμό, που καλύπτει και μέρος της παρειάς. Οι τόνοι 
είναι σκουρόχρωμοι. Καστανές σκιές υπάρχουν ανάμεσα στα 
αμυγδαλωτά μάτια και τα μεγάλα τόξα των φρυδιών, καθώς και σ' όλο το 
περίγραμμα του προσώπου. Δυο -  τρεις μικρές καστανές γραμμές 
τονίζουν τις ρυτίδες και τους κύκλους κάτω από τα μάτια. Η λεπτή, ίσια, 
μακριά μύτη με το έντονο περίγραμμα, το μικρό στόμα  με τα σαρκώδη 
χείλη και τη σκιά στο κάτω χείλος, το σχηματικά αποδοσμένο αυτί και το  
πλατύ μέτωπο, συμπληρώνουν τα προσωπογραφικά χαρακτηριστικά. Ο ι 
μεγάλες φωτεινές επιφάνειες κυριαρχούν στην ω χρόλευκη επιδερμίδα. Η  
έλλειψη των εναλλαγώ ν στη φωτεινότητα -  κυρίως στις μορφές των 
συνθέσεων -  τους προσδίδει ένα  άτονο πλάσιμο, που διακόπτεται από το 
σκούρο προπλασμό στα μάτια και στη μύτη, ο οποίος δημιουργεί έντονες  
φωτοσκιάσεις. Στα πρόσωπα των γηραιών μεμονω μένω ν μορφών, οι 
ρυτίδες του μετώπου τονίζονται με σκουρότερες καστανές γραμμές. 
Φέρουν γενειάδα, κοντή ή μακριά, ανάλογη με την ηλικία. Το λευκό  
χρώμα της διασπάται από καστανές κυματιστές γραμμές. Η κόμη 
ακολουθεί το χρώμα του γενιού και τις περισσότερες φορές αποδίδεται 
σχη ματοποιη μένη .

Οι αναλογίες των μορφών είναι σωστές. Το σώ μα χαρακτηρίζεται από 
όγκο και πλαστικότητα. Οι ανατομικές λεπτομέρειες στα γυμνά  σώματα  
είναι υποτυπώδεις και τονίζονται με λευκά φώτα πάνω  στην καστανή  
σάρκα, όπως στην Αποκαθήλωση και το Θρήνο. Ιδιαίτερα άκαμπτο και 
άκομψα αποδοσμένο είναι το σώμα του Χ ριστού στη Βάπτιση και στην 
Ανάσταση.

Από ψυχολογική άποψη, τα πρόσωπα είναι μά λλον ανέκφραστα, 
απόκοσμα και αδιάφορα. Κυριαρχεί μια ηρεμία και ένα  συγκρατημένο  
πάθος, με εξαίρεση τις σκηνές του Ελκόμενου, της Α πόνιψης του 
Πιλάτου, της Έ γερσης του Λαζάρου, στις οποίες χρησιμοποιείται αδέξια  
το δύσμορφο προφίλ, για να  δηλώσει την εσωτερική αναστάτωση. Οι 
ψυχικές καταστάσεις εκφράζονται περισσότερο με τις κινήσεις των 
σωμάτων, που είναι κι αυτές ήρεμες, συγκρατημένες και συχνά  αδέξιες. 
Κάποιες εξαιρέσεις σημειώνονται στη γυναίκα που οδύρεται στη σκηνή 
του Θρήνου, στην πτώση των μαθητών στη Μ εταμόρφωση, στην 
Απόνιψη, στον Ελκόμενο και στην Α νάσταση, όπου οι μορφές 
εικονίζονται σε εξεζητημένη στάση, με τα πόδια σ ε διασκελισμό ή με την 
πλάτη προς το θεατή, στοιχείο δανεισμένο από τη Δύση.

Η πτυχολογία είναι αδρή, συνοπτική και περιορίζεται σ ε  λίγες άκαμπτες, 
κάθετες και διαγώνιες γραμμές, που διαθλώνται σε επίπεδα και 
σπανιότερα σε ημικυκλικές στην περιοχή των μηρών και των γονάτων, 
όπως στον άγγελο του Ευαγγελισμού, στη Σαμαρείτιδα, στις μορφές της
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Υ παπαντής, της Μ εταμόρφωσης, της Ανάληψης, σε ορισμένες της 
Π εντηκοστής. Πιο ελεύθερα διαπραγματεύονται οι άκρες των ρούχων, 
που πέφ τουν με μαλακούς κυματισμούς ή ανεμίζουν. Η ακαμψία των 
πτυχών στα πολυτελή βαριά ενδύματα των συλλειτουργούντων 
ιεραρχώ ν, των αγίων και στο πιο λιτό του διακόνου Στεφάνου, 
υπογραμ μίζει τον ιερατικό τους χαρακτήρα. Οι πτυχές αποδίδονται με την 
παράθεση σκουρότερων τόνων του βασικού χρώματος πάνω στο ρούχο.

Η  παράθεση χρωματικών τόνων είναι μάλλον αρμονική, χωρίς ιδιαίτερα 
έντονες αντιθέσεις. Τα χρώματα περιορίζονται σε απαλές αποχρώσεις του 
ανοιχτού πράσινου, καφέ, γαλάζιου, μενεξεδί, γκρι και λευκού.

Στην απεικόνιση του ζωικού και φυτικού κόσμου παρατηρούνται 
ρεαλιστικές τάσεις. Τα ζώα στη Γέννηση και τη Βαϊοφόρο έχουν 
αποδοθεί αρκετά φυσιοκρατικά, γεγονός που δηλώνει κάποια δυτική 
επίδραση.

Τα στοιχεία  που προσδιορίζουν το φυσικό χώρο διαρθρώνονται με 
επάλληλο τρόπο, δηλώνοντας κάποια έννοια  βάθους και δημιουργώντας 
επίπεδα με μαλακές διαβαθμίσεις, κατάλληλα για την ένταξη των 
δρώ ντω ν προσώπων. Στη σκηνή της Σαμαρείτιδας τονίζονται τα 
εξάρματα του εδάφους, κλιμακωμένα σε διαδοχικά επίπεδα, ανάμεσα στα 
οποία  υπά ρχει βλάστηση.

Τα οικοδομήματα κλιμακώνονται από απλούς τοίχους σε άλλους 
συνθετότερους με πυργίσκους και κιβώρια, καθώς και σε διώροφα κτήρια 
με πολλά  ανοίγματα. Π λαισιώνουν και αναδεικνύουν τα πρόσωπα και τις 
ομάδες τω ν συνθέσεω ν. Έ χουν λειτουργικότητα και είναι αρμονικά 
συνδεδεμ ένα  με τις σκηνές, των οποίω ν αποτελούν εξισορροπιστικά 
στοιχεία.

Οι συνθέσεις του ναού της Π α ρ η γορ ή τισ σ α ς φιλοτεχνήθηκαν από ένα  
ζω γράφο που διέθετε πνευματική καλλιέργεια, καλλιτεχνικές αναζητήσεις 
και ποιότητα στην απόδοση. Στις πολυπρόσω πες σκηνές εντοπίζονται 
δυτικά στοιχεία, όπως η υιοθέτηση της δυτικότροπης εικονογραφίας στην 
Α νάσταση, η προοπτική απόδοση του βάθους, τα περίτεχνα διακοσμητικά 
μοτίβα στα κτήρια, στα ρούχα και τα υφάσματα.

Τα πρόσω πα είναι μαλακά πλασμένα. Ό ταν δε φέρουν γενειάδα, το 
περίγραμμα ορίζεται με σκουρόχρω μο προπλασμό. Η μύτη είναι ίσια, ενώ  
τα φρύδια και τα αμυγδαλωτά μάτια τονίζονται με σκούρες καφετιές 
σκιές. Α ποπ νέουν ευγένεια, ήρεμο μεγαλείο και χαρακτηρίζονται από 
ρεαλιστική εκφραστικότητα. Η λύπη, ο πόνος, η απορία, η έκπληξη 
αποτυπώ νονται σ' αυτά με πιστότητα.

Οι μορφές είναι στατικές και συγκρατημένες. Ενώ οι κινήσεις και οι 
χειρονομίες τους είναι υποτυπώδεις, η όλη στάση τους προδίδει έντονη  
παραστατικότητα.
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Η πτυχολογία είναι έντονη, εμπλουτισμένη με γεωμετρικά μοτίβα και 
αρκετά κινημένη, ώστε να  προβάλλει τους όγκους και να  αποδίδει σωστά  
τη σωματικότητα των μορφών.

Η χρωματική κλίμακα είναι λιτή και λείπει η εναλλαγή της 
πολυχρωμίας. Εντύπωση προκαλεί το έντονα φωτεινό κόκκινο χρώμα, 
που διασπά τη μονοτονία και δίνει έναν ιδιαίτερο τόνο στις συνθέσεις.

Ό σον αφορά στη Μ ονή Θ εοτόκου Κ ορω νησίας, οι λίγες συνθέσεις  
που σώζονται από το εικονογραφικό πρόγραμμα του καθολικού, μας 
επιτρέπουν να συμπεράνουμε ότι πρόκειται για ένα  αξιόλογο ζωγραφικό  
σύνολο, που φιλοτεχνήθηκε από έναν καλλιτέχνη με παιδεία, ο  οποίος 
προσπάθησε να μιμηθεί και να  αποδώσει με τη μεγαλύτερη δυνατή  
ακρίβεια τα πρότυπα από τα οποία επηρεάστηκε. Βέβαια, το σχέδιό του 
δεν είναι πάντα επιτυχές: για παράδειγμα, η πλημμελής απόδοση του 
μεταλλικού φολιδωτού θώρακα των στρατιωτών στη σκηνή του  
Εμπαιγμού, που αντικαταστάθηκε από ένα  πενιχρό πλεκτό κόσμημα.

Στο πλάσιμο των προσώπων ακολουθεί τις επιταγές της κρητικής 
σχολής: ο προπλασμός είναι σκοτεινός με μικρές φωτεινές επιφάνειες. Τα 
χαρακτηριστικά των νεότερω ν μορφών, όπω ς των αγγέλων, είναι ως ένα  
βαθμό αρχαΐζοντα. Διακρίνεται κάποια γραμμικότητα και τυποποίηση  
στην απόδοση της κόμης, της γενειάδας, της μύτης. Τα ήρεμα πρόσωπα  
τονίζονται με τα καμπυλόγραμμα φρύδια και τα αμυγδαλωτά μάτια με 
τους έντονους σκιοφωτισμούς. Π άντως, το περιορισμένο  
στυλιζάρισμα δεν εμποδίζει την εκδήλωση κομψότητας και μεγαλείου, 
που όντως αποπνέουν οι μορφές. Α λλά , και η απόδοση των γεροντικώ ν  
μορφών είναι αξιόλογη. Χ ρησιμοποιεί αδρές πινελιές για την κόμη και τη 
γενειάδα, που αποδίδονται σχηματοποιημένες, ενώ  προσδίδει δύναμη και 
εκφραστικότητα στο βλέμμα με μια λευκή κηλίδα δίπλα στη μελανή κόρη  
του ματιού.

Η κίνηση των μορφών είναι συγκρατημένη. Ό μως, η επιφανειακή  
ευγένεια και ηρεμία τους, συχνά διαταράσσεται από έντονο σκεπτικισμό, 
έκπληξη ή απορία.

Ο ρισμένες φορές, η απόδοση των όγκω ν υστερεί, καθώς οι σκληρές, 
γραμμικές πτυχές των ενδυμάτων δεν παρακολουθούν την κίνηση των 
μελών του σώματος. Εξαίρεση αποτελούν οι αρχιερείς στη σκηνή της 
Μ εταμέλειας του Ιούδα, που οι όγκοι διαγράφονται ξεκάθαρα. Στα 
ενδύματα τους οι πτυχές αποδίδονται με μαύρες γραμμώσεις και λευκές  
πινελιές.

Η χρωματική κλίμακα, αποδοσμένη με απαλούς τόνους, είναι πλούσια  
και πρωτότυπη. Δίνεται έμφαση στο πράσινο -  στο ένδυμα του αρχιερέα  
στη σκηνή της Μ εταμέλειας του Ιούδα και του Χριστού στην Κρίση του 
Πιλάτου - στο πορτοκαλί -  στο ένδυμ α  του Ιούδα -  στο πορφυρό -  στο  
χιτώνα του Καϊάφα στην Κρίση των Α ρχιερέω ν και στο κάλυμμα της
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κεφαλής του Ά ννα  στη Μ εταμέλεια. Δεν παραλείπονται οι αποχρώσεις 
του καφέ, του φαιού, της ώχρας, του γκρι, του χρυσάφι.

Διαφορετική είναι η απόδοση των συνθέσεων του ναού του 
Α γίου  Α θανασίου στο Π ολύδροσο. Χαρακτηρίζονται από λιτότητα και 
αυστηρότητα. Σε αρκετές δε λείπουν τα δυτικά στοιχεία: η πλεκτή φάτνη 
στη Γέννηση, τα σκεύη στο Μ υστικό Δείπνο, οι στάσεις των μορφών 
στην ίδια παράσταση και στη Σταύρωση, η απόδοση των αλόγων στη 
Γέννηση και στον Ελκόμενο, τα διακοσμητικά μοτίβα και τα 
αρχιτεκτονικά μέλη των κτηρίων στις σκηνές της Απόνιψης και του 
Εμπαιγμού.

Τα πρόσωπα αποδίδονται με μαλακό πλάσιμο, ενώ ο προπλασμός και οι 
σκιοφωτισμοί στο λαιμό είναι έντονοι. Τα εκφραστικά αμυγδαλωτά  
μάτια, η ίσια μύτη, το μικρό καλλίγραμμο στόμα, αποπνέουν χάρη και 
ευγένεια, που μας παραπέμπουν σε κλασικά πρότυπα.

Ο καλλιτέχνης δίνει έμφαση στην απόδοση της πτυχολογίας, που αν και 
γραμμική με γεωμετρικές διαθλάσεις, αποκαλύπτει τη σωματική 
διάπλαση, φτάνοντας ορισμένες φορές στην εκζήτηση. Η προβολή των 
μελώ ν που προεξέχουν πετυχαίνεται με την πυκνή πτύχωση. Δεν  
παραλείπει επίσης τη σωστή απόδοση των υφασμάτων στα έπιπλα -  
στο τραπέζι του Μ υστικού Δείπνου, στη λάρνακα του Επιταφίου 
Θ ρήνου. Οι πτυχές δηλώ νονται με σκουρόχρωμες αποχρώσεις του ίδιου 
χρώ ματος του υφάσματος.

Τα χρώματα είναι ευγενικά και αρκετά σκούρα. Η  κλίμακα είναι λιτή 
και περιορίζεται στο γκρι -  γαλάζιο, το κιτρινωπό, την ώχρα, το βυσσινί.

Τέλος, ο ζω γράφος δίνει μεγάλη σημασία στα αρχιτεκτονήματα, τα 
οποία είναι ογκώδη, αλλά περίτεχνα και συχνά γεμίζουν ασφυκτικά το 
βάθος της σκηνής. Χαρακτηριστικά είναι τα συνεχόμενα δίλοβα αψιδωτά 
ανοίγματα στα τείχη, καθώς επίσης τα μετάλλια και τα φυτικά 
διακοσμητικά μοτίβα, όπως παρατηρούμε στις σκηνές της Σταύρωσης και 
του Θρήνου.

Π ροσεγγίζοντας το έργο του ζωγράφου του ναού του Α γίου Γ εω ργίου  
σ τα  Π ιστιανά, παρατηρούμε ότι προσπαθεί να  δώσει το προσωπικό του 
ύφος στην απεικόνιση του εικονογραφικού προγράμματος του ναού.

Οι νεανικές μορφές αποδίδονται με ογκώδες πλάσιμο. Ο προπλασμός 
είναι έντονος, σκουρόχρω μος και καλύπτει αρκετά μεγάλο τμήμα του 
προσώ που, σχεδόν μέχρι την παρειά. Η υπόλοιπη επιφάνεια είναι 
φωτισμένη και διακόπτεται από τα μεγάλα αμυγδαλωτά μάτια, την ίσια 
καλλίγραμμη μύτη και το μικρό στόμα. Στα γεροντικά πρόσωπα  
διαφαίνεται ένα  σοβαρό, αυστηρό ύφος, μέσα από την προσπάθεια  
πλαστικής απόδοσης των όγκω ν τους.

Γενικά, οι εκφράσεις των μορφών είναι ήρεμες και μετρημένες. Τα 
συναισθήματά τους αποδίδονται χωρίς ψυχολογικές εξάρσεις, όπως για 
παράδειγμα η ανασηκω μένη παλάμη του χεριού αρκεί να δηλώσει την
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αποδοκιμασία και την αποστροφή των αρχιερέων στη σκηνή της 
Μεταμέλειας του Ιούδα. Αλλά, και οι κινήσεις των ψηλόλιγνων, ραδινών 
μορφών είναι συγκρατημένες, αποδοσμένες με χάρη και κομψότητα.

Η πτυχολογία είναι γραμμική και σχηματοποιημένη. Ό μω ς ακολουθεί 
και διαγράφει τους όγκους του σώματος. Χαρακτηριστικές είναι οι 
τριγωνικές απολήξεις και οι κολπώσεις των ιματίων σε πολλές σκηνές. 
Βέβαια, όσον αφορά στις ολόσωμες μορφές των αγίων, οι πτυχές των 
ρούχων αδυνατούν να  ταράξουν τη στατικότητα και την ακαμψία τους.

Τα χρώματα είναι σκούρα, αλλά ζωηρά και περιορίζονται στους τόνους 
του μπλε, του βυσσινί, του καφέ, του κίτρινου και του πράσινου.

Οι συνθέσεις -  πολυπληθείς όπου απαιτείται - προβάλλονται σ' ένα  
σκούρο μπλε βάθος. Τ όσο το τοπίο όσο και η διάταξη τω ν κτηρίων 
παίζουν ουσιαστικό ρόλο σ' αυτές. Το τοπίο περιορίζεται στους 
στερεομετρικά αποδοσμένους λοξότμητους βράχους και στα επάλληλα  
τοποθετημένα γραμμικά επίπεδα του εδάφους. Τα κτήρια δεν 
προσδιορίζουν απλώς το χώρο, αλλά εντάσσονται έντεχνα  στη σκηνή, 
υπογραμμίζοντας τα κύρια στοιχεία της.

Το ζωγράφο διακρίνει έντονος διακοσμητικός χαρακτήρας με έμφαση  
στη λεπτομέρεια, που γίνεται φανερός στα αρχιτεκτονήματα: 
πυργόσχημες απολήξεις, τοξωτά ανοίγματα, δίλοβα παράθυρα, 
απεικόνιση προσώπων, λεοντοκεφαλών, μεταλλίων, φυτικών μοτίβων. 
Ορισμένα απ' αυτά μας παραπέμπουν σε δυτικίζουσα πρότυπα. Η  
διακοσμητική τάση του ζωγράφου είναι έκδηλη και στα ενδύματα. Οι 
σιδερόφρακτοι χιτώνες των στρατιωτών, οι διακριτικές λεπτομέρειες στα 
επίσημα ενδύματα των αρχιερέων, οι πλουμιστές μαργαριτοκόσμητες 
στολές των αγίων ιδιαίτερα της βόρειας πλευράς, προδίδουν την 
καλαισθησία και τη φιλοσοφία του για τη διακόσμηση.

Στην ίδια κοινότητα, ο ζωγράφος που φιλοτέχνησε τις παραστάσεις του 
ναού της Α γίας Π αρασκευή ς προβάλλει μέσα από το έργο του τις 
έντονα λαϊκότροπες καταβολές του.

Τα πρόσωπα αποδίδονται με ογκώδες πλάσιμο και βαθείς 
σκιοφωτισμούς. Συχνά τα χαρακτηριστικά είναι αρχαίζοντα, όπως στην 
Πλατυτέρα και στους σεβίζοντες αγγέλους: μεγάλα τοξω τά φρύδια που 
ενώνονται, ίσια γραμμική μύτη, σκιές κάτω από τα μάτια και το μικρό 
στόμα.

Οι μορφές προδίδουν ένα  λαϊκό χαρακτήρα. Είναι κοντόχοντρες , 
αρκετά δύσμορφες, με αναλογίες και ανατομικές λεπτομέρειες ατελώς 
αποδοσμένες και τυποποιημένες.. Α λλοτε είναι ψ ηλόλιγνες, με 
δυσανάλογα μικρά κεφάλια, όπως στη σκηνή της Κοίμησης. Στερούνται 
χάρης, ευγένειας, λεπτότητας. Οι κινήσεις και οι στάσεις τους είναι 
άκομψες και συχνά αντινατουραλιστικές.

Επιπλέον, ο καλλιτέχνης αδυνατεί να  αποδώσει ρεαλιστικά την ψυχική 
κατάσταση των προσώπιον που λαμβάνουν μέρος στις σκηνές. Για
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παράδειγμα, ο πόνος, η λύπη, το πάθος εκλείπουν από την παράσταση της 
Σταύρωσης, ενώ  η έκφραση των γυναικών και του Ιωάννη είναι σχεδόν 
χαμογελαστή και οι μορφές μοιάζουν να  μη συμμετέχουν στα δρώμενα.

Η πτυχολογία είναι αδρή και γραμμική, χωρίς να  αποκαλύπτει τη 
σωματική διάπλαση των μορφών.

Τα χρώματα είναι ανοιχτά και ζωηρά.
Τα στοιχεία των «κάμπων» -  αρχιτεκτονήματα, βουνά, φυτά -  

αποδίδονται σχηματικά και δεν εντάσσονται λειτουργικά στις συνθέσεις.
Εκτιμώντας τις δεξιότητες του ζωγράφου του καθολικού της Μ ονής  

Θ εοτόκ ου  στη  Μ εγαλόχαρη , παρατηρούμε ότι προτιμά τις 
ολιγοπρόσω πες και λιτές παραστάσεις.

Τα πρόσω πα αποδίδονται με μαλακό πλάσιμο, ήρεμες διαβαθμίσεις και 
μεγάλες φω τισμένες επιφάνειες, όπως οι άγγελοι στους Αίνους και οι 
μορφές των συνθέσεω ν. Ακόμη και οι γεροντικές μορφές, όπως ο άγιος 
Π έτρος Α λεξανδρείας και οι Προφήτες, έχουν σχεδόν αρυτίδωτα 
πρόσω πα και η ηλικία τους προδίδεται από τα εξογκω μένα μήλα και τις 
ελαφρά σκαμμένες παρειές.

Η κίνηση του σώματος είναι ικανοποιητικά έντονη και προσδίδει 
ζω ντάνια και εκφραστικότητα, παρόλο το γενικότερο συντηρητισμό και 
τη σχηματοποίηση που χαρακτηρίζουν την τεχνοτροπία του καλλιτέχνη.

Η πτυχολογία των ενδυμάτω ν είναι ήρεμη και συμβατική. Διαθλάται σε 
μεγάλα επίπεδα, αποκαλύπτοντας με αδρές γραμμές τους όγκους του 
σώματος.

Τα χρώματα είναι φωτεινά, χωρίς ιδιαίτερες εξάρσεις, ενώ η όλη 
κλίμακα είναι περιορισμένη.

Στην απόδοση του τοπίου και του αρχιτεκτονικού βάθους επικρατεί 
γραμμικότητα και σχηματοποίηση, αν και παράλληλα γίνεται προσπάθεια 
προοπτικής απόδοσής τους.

Τελευταίο μνημείο που εξετάζουμε τεχνοτροπικά είναι το καθολικό της 
Μ ονή ς Σ έλτσ ου . Οι τοιχογραφίες του ναού αποτελούν ένα από τα 
καλύτερα διατηρημένα και ενδιαφέροντα σύνολα αυτής της εποχής στην 
Ή πειρο.

Οι παραστάσεις που αναφέρονται στις δεσποτικές και θεομητορικές 
γιορτές, οι ολόσω μ οι άγιοι και τα μαρτύρια των αγίων χαρακτηρίζονται 
από πολλά  αρχαΐζοντα  στοιχεία: έντονα περιγράμματα και σκούρος 
προπλασμός στα πρόσωπα, σκιοφωτισμοί στα μάτια και το μικρό στόμα 
-  όπως στην αγία Αικατερίνη και τον άγιο Μ ερκούριο - σκαμμένες 
γεροντικές μορφές με βαθιές ρυτίδες και όγκους που προεξέχουν, 
σχηματοποιημένη κόμη και γενειάδα -  όπως στους αγίους Ευθύμιο, 
Σάββα, Θ εοδόσιο, Θ εόδωρο Στουδίτη και Π αύλο Θηβαίο -  
γραμμικότητα στην απόδοση του σώματος και των ανατομικών 
λεπτομερειώ ν -  όπω ς στη σκηνή του μαρτυρίου των αγίων Πέτρου και 
Π αύλου. Συχνά, οι μορφές είναι μικρόσωμες, λεπτές και αρκετά
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παραμορφωμένες, όπως στη σκηνή της Δευτέρας Παρουσίας. Εδώ, οι 
κινήσεις και οι χειρονομίες τους προδίδουν ένα λαϊκό χαρακτήρα, αφού 
δε διακρίνονται από καμιά χάρη, ευγένεια ή κομψότητα. Αντίθετα, 
αποδίδονται με αρκετά αδέξιο τρόπο, χωρίς η δυσμορφία και η έλλειψη  
καλαισθησίας να ενοχλεί το ζωγράφο.

Η πτυχολογία, σκληρή, αδρή και γεωμετρική, βοηθά στην ανάδειξη  
κάποιων μελών του σώματος που προβάλλονται μέσα από τα γραμμικά  
σχήματα. Τα ρούχα δεν προσδίδουν πλαστικότητα και τη μονοτονία  
διαταράσσουν οι εξεζητημένες περιελίξεις, κολπώσεις και αναδιπλώσεις 
των άκρων τους. Χαρακτηριστική είναι η πτύχωση του μανδύα του  
στρατιώτη στη σκηνή του μαρτυρίου των αγίων Πέτρου και Π αύλου, 
καθώς και η τριγωνική απόληξη του ιματίου του Χριστού στη σκηνή της 
Μεταμόρφωσης. Εκεί, η εκζήτηση των ρούχω ν των Α ποστόλω ν τονίζει 
την κίνηση και την εκφραστικότητα των σωμάτων τους. Ά λλοτε, τα 
ενδύματα είναι κατάφορτα με γραμμικά και φυτικά κοσμήματα, όπως ο  
σιδερόφρακτος χιτώνας του αγίου Μ ερκούριού και το ιμάτιο του αγίου  
Ιακώβου του Πέρση.

Το βάθος των σκηνών ορίζεται από έντονα σχηματικά αποδοσμένους  
βράχους ή λόφους (Μεταμόρφωση, Εις Ά δου Κ άθοδος),1151 που μάταια 
προσπαθούν να  δώσουν προοπτική διάσταση στο χώρο, αλλά και από 
περίτεχνα οικοδομήματα που κοσμούνται με πύργους, ορθογώ νιες 
επάλξεις, ζωφόρους με φυτικά μοτίβα, ακόμη και με τρούλους εκκλησιών 
(σκηνή μαρτυρίου αγίων Πέτρου και Π αύλου). Υπερβολική είναι επίσης 
η σχηματοποίηση στις νεφέλες, που περιβάλλουν το άρμα του προφήτη 
Ηλία, όπως και η εξαιρετική συμμετρία των αλόγω ν που το σέρνουν .

1151
Καμαρούλιας, Τα Μοναστήρια της Ηπείρου, Β \  πιν.363.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Ε'

Ο ι ζω γράφ οι τω ν μνημείω ν του νομ ού  τ η ς  Α ρ τα ς

Οι ζωράφοι των ναώ ν του νομού της Αρτας, σχεδόν στο σύνολό τους, 
απέφυγαν να  υπογράψουν το έργο τους. Εξαίρεση αποτελεί ο ζωγράφος 
της Μ ονής·Σέλτσου, ο οποίος διέσωσε το όνομά του στην κτητορική 
επιγραφή -του ναού. Μ έσα από τη ζωγραφική αυτών των ναώ ν  
εκφράζεται μια ποικιλία τάσεων και τεχνοτροπικών χαρακτηριστικών, 
καθώς κάθε αγιογράφος -  ανάλογα με την παιδεία και τον 
προσανατολισμό του - προσπάθησε να  αποδώσει μ ’ ένα ν προσωπικό  
τρόπο τις απόψεις και τις αναζητήσεις του. Α ς προσεγγίσουμε όμως 

. το ζωγράφο του κάθε μνημείου χωριστά.1152
Ο ζωγράφος του ναού  της Μ εταμ όρφ ω σης δεν παρουσιάζει 

ιδιαίτερες καινοτομίες στο έργο του. Στις συνθέσεις του διαφαίνεται μια 
προσκόλληση σε παλαιότερα εικονογραφικά πρότυπα. Η αδεξιότητα  
στην απόδοση ορισμένω ν στάσεων στις μορφές (για  παράδειγμα η 
αντινατουραλιστική απεικόνιση του Χριστού στην Α ποκαθήλω ση και 
στο Θρήνο), η αδυναμία σκιαγράφησης των προσωπικώ ν τους  
χαρακτηριστικών και η τάση προς την ασχήμια και τη δυσμορφία, το 
συνοπτικό και αδρό πλάσιμο, η σχηματοποίηση και η γραμμικότητα, ο 
τονισμός του δραματικού στοιχείου, αποτελούν χαρακτηριστικά  
γνωρίσματα της αντικλασικής παράδοσης της παλαιολόγειας περιόδου, 
που επιβιώνει στο έργο του ζωγράφου μας.

Το θεματολόγιό του είναι λιτό και περιορισμένο. Σε αρκετές συνθέσεις  
ακολουθεί τον εικονογραφικό τύπο της Κρητικής ζωγραφικής: ο 
Νιπτήρας και ο Μ υστικός Δεΐπνος αποδίδονται κατά το  πρότυπο που  
εισήγαγε ο Θ εοφάνης στη Μ ονή Αναπαυσά, ενώ η Α ποκαθήλω ση κατά 
το αντίστοιχο που καθιέρωσε στη Μ ονή Μ εγίστης Λαύρας. Η  
αφομοίωση αυτών των προτύπων πετυχαίνεται μέσα από την αντιγραφή  
των αντίστοιχων σκηνών - με μεγαλύτερη ή μικρότερη πιστότητα -  από 
μνημεία της ΒΔ Ελλάδας και της Θεσσαλίας. Έτσι, από τη Μ ονή  
Φιλανθρωπηνών αντιγράφει τη σκηνή του Μ υστικού Δ είπνου  και της Εις 
Αδου Καθόδου, από τη Μ εταμόρφωση της Βελτσίστας τη Φ ιλοξενία του 
Αβραάμ, από τον Α γιο Ν ικόλαο Βίτσας το Λίθο, από τον Α γιο  Μ ηνά στο

11 “  Η προσέγγιση των ζωγράφων γίνεται βάσει των εικονογραφικών επιλογών τους. 
Δε σημειώνονται τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά των συνθέσεών τους, αφού αυτά 
έχουν αναλυθεί στο κεφάλαιο Δ' «Τεχνοτροπικές παρατηρήσεις» και επίσης 
αναφέρονται συνοπτικά στο κεφάλαιο ΣΤ' “Χρονολόγηση των τοιχογραφιών των
μνημείων” .
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Μ ονοδένδρι την Ψηλάφηση του Θωμά, από το Παλαιό Καθολικό της 
Μ ονής Μ εταμόρφω σης και το Παλαιό Καθολικό της Μονής Αγίου 
Στεφάνου στα Μ ετέωρα τη Γέννηση, από το Ν έο Καθολικό της Μονής 
Μ εταμόρφω σης Μ ετεώρων την Αποκαθήλωση, από το Παρεκκλήσι των 
Τριών Ιεραρχών της Μ ονής Βαρλαάμ την Υπαπαντή, από το Παλαιό 
Κ αθολικό της Μ ονής Αγίου Στεφάνου και τη Μ ονή Πέτρας Αγράφων το 
Νιπτήρα.

Επιδράσεις δέχεται επίσης από την εικονογραφία της Μακεδονίας. 
Χαρακτηριστική είναι η στάση του Χριστού που στρέφει προς την 
Π αναγία και η έντονη ανύψωση του χεριού της Ά ννας στην Υπαπαντή, η 
θέση της Μ αγδαληνής και η εκσκαφή του μνήματος από το Νικόδημο 
στον Επιτάφιο Θ ρήνο, η απεικόνιση δυο αγγέλων στο Λίθο.
Ο ρισμένα τοιχογραφημένα σύνολα της Καστοριάς έχουν εμπνεύσει το 
ζωγράφο μας και έχει δανειστεί στοιχεία από σκηνές τους: από την 
Π αναγία του άρχοντα Αποστολάκη έχει επηρεαστεί στη σκηνή της 
Βάπτισης, της Μ εταμόρφωσης και του Επιτάφιου Θρήνου, από την 
Π αναγία της συνοικίας των Αγίων Αναργύρων στο Θρήνο, στο Λίθο και 
στην Εις Ά δου Κ άθοδο, από τον Άγιο Δημήτριο Ελεούσας στη Βάπτιση 
και την Υπαπαντή.

Συγχρόνω ς παρατηρούμε ότι ο ζωγράφος της Μεταμόρφωσης 
αποτολμά κάποια δειλά βήματα στις προκλήσεις της εποχής του: 
επιχειρεί ορισμένους δυτικότροπους υπαινιγμούς -  για  παράδειγμα την 
απεικόνιση των κόκκινω ν αλόγων που είναι ορατά από πίσω στη σκηνή 
της Σταύρωσης. Πάντως, η προσπάθειά του αυτή παραμένει 
περιορισμένη και δεν χαρακτηρίζει την καλλιτεχνική του παρουσία.

Πρόκειται λοιπόν για  κάποιο ντόπιο καλλιτέχνη, ο οποίος παραμένει 
πιστός στα παραδοσιακά πρότυπα και αποφεύγει τις καινοτομίες και τις 
πρωτοτυπίες, ενώ  συγχρόνω ς εμφανίζει λαϊκότροπες αποκλίσεις στην 
απόδοση των συνθέσεώ ν του.

Οι τοιχογραφίες του ναού του Α γίου  Β α σιλείου  πρέπει να  
φιλοτεχνήθηκαν από συνεργείο ζωγράφων. Οι συλλειτουργούντες 
ιεράρχες της κόγχης και των πλευρικών τοίχων του ιερού παρουσιάζουν 
ομοιότητες με τους ολόσω μους αγίους της κάτω ζώνης και μ ’ αυτούς 
στα μετάλλια της μεσαίας ζώνης του κυρίως ναού. Το μαλακό πλάσιμο 
του προσώπου, ο  σκούρος προπλασμός που εκτείνεται και στην παρειά, 
τα χαμηλά μέτωπα, το μουστάκι που πέφτει προς τα κάτω, η γενειάδα  
που έρχεται σε συνέχεια  της κόμης, τα βαριά, ιερατικά ενδύματα, 
αποτελούν κοινά χαρακτηριστικά σ ’ όλες τις μορφές. Τις ζώνες αυτές 
πρέπει να  ζω γράφ ισε ο “δάσκαλος” του συνεργείου, καθώς η 
ευγένεια, η γλυκύτητα και η πραότητα που αποπνέουν, προδίδουν 
ζωγράφο με καλλιτεχνική παιδεία και ευαισθησία. Ο ίδιος πρέπει να  
επιμελήθηκε ορισμ ένες σκηνές του χριστολογικού και θεομητορικού 
κύκλου και συγκεκριμένα εκείνες στις οποίες τα σώματα των μορφών
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είναι πλασμένα, λεπτά και ραδινά ( όπως στην Ανάληψη,
Πεντηκοστή, στο νότιο τοίχο της Αγγελικής Λειτουργίας, 
Ευαγγελισμό, Εισόδια, Μεταμόρφωση). Ο βοηθός του πρέπει να  
ζωγράφισε τις συνθέσεις εκείνες όπου οι μορφές είναι ογκώδεις, 
πλατιές και ρωμαλέες (όπως στις υπόλοιπες σκηνές της Αγγελικής 
Λειτουργίας, στη Συνάντηση του Χριστού με τη Σαμαρείτιδα, στη 
Βάπτιση, 'Εγερση του Λαζάρου, Βαϊοφόρο, Γέννηση Παναγίας, 
Κρίση Αρχιερέων, Απόνιψη Πιλάτου, Α νάσταση). Πάντως, τα 
πρόσωπα * των μορφών όλων των συνθέσεω ν παρουσιάζουν  
ομοιότητες μεταξύ τους και πρέπει να  φιλοτεχνήθηκαν από τον ίδιο 
καλλιτέχνη.1153

Το συνεργείο του ναού του Α γίου Βασιλείου δείχνει προτίμηση στην 
κρητική ζωγραφική, όπως αυτή εκφράζεται τόσο μέσα από τις 

•τοιχογραφίες όσο και από τις φορητές εικόνες. Π αράλληλα, με την 
αντιγραφή τους υιοθετεί πολλά δυτικά στοιχεία, τα οποία είχαν 
αφομοιώσει οι κρήτες ζωγράφοι. Έτσι, χρησιμοποιεί ως πρότυπο την 
εικόνα του Ν.Τζαφούρη στην Α κρα Ταπείνωση, του Εμμ. Τ ζάνε στη 
σκηνή της Συνάντησης του Χριστού με τη Σαμαρείτιδα και του Εμμ. 
Λαμπάρδου στον Επιτάφιο Θρήνο. Επίσης, επηρεάζεται από τις εικόνες  
των Α. και Ν. Ρίτζου και των Μ ονώ ν Μ εγίστης Λαύρας και 
Σταυρονικήτα στην Ανάληψη (Π αναγία μετωπική που δέεται, άγγελοι με 
ανοιχτά ειλητά), από τις εικόνες των Ν. Ρίτζου, Εμμ. Τζάνε και 
Θ.Πουλάκη στον Ευαγγελισμό (όρθια Π αναγία που διαλέγεται, υδρία με 
χρυσάνθεμα, αβακωτό δάπεδο), από τις εικόνες των Η λία Μ όσκου και 
Βίκτορα στην Ανάσταση, από την εικόνα του Β .Εμπόριου στο Μ υστικό  
Δείπνο (Ιούδας απομονωμένος, στο δεξί άκρο του τραπεζιού, στραμμένος 
με την πλάτη στο θεατή). Συγχρόνως, αντιγράφει φλαμανδικές 
χαλκογραφίες του J.Sadeler στις σκηνές της Α πόνιψ ης του Πιλάτου, του 
Ελκόμενου και της «Επί του Σταυρού Π ροσήλωσης».

Επηρεάζεται από την εικονογραφία ορισμένω ν μνημείων της ΒΔ  
Ελλάδας και της Θεσσαλίας, που ακολουθούν κρητικά πρότυπα και 
έχουν εγκολπωθεί δυτικά στοιχεία. Συγκεκριμένα, αναφέρουμε τη σκηνή  
της Γέννησης, που έχει ομοιότητες με την αντίστοιχη στον Αγιο Ν ικόλαο  
Βίτσας και στο Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών της Μ ονής Βαρλαάμ  
και φέρει πολλά δυτικά στοιχεία (στιγμιότυπο βοσκού -  αγγέλου, έφιπποι 
μάγος πλεκτή φάτνη, γυμνά χέρια  θεραπαινίδας). Τη σκηνή της 
Υπαπαντής, που έχει ως πρότυπο την παράσταση της Μ ονής  
Φιλανθρωπηνών, η οποία χρησιμοποιεί τον εικονογραφικό τύπο που

“',3 Οι υπόλοιπες σκηνές είναι αρκετά δυσδιάκριτες, ώστε να μπορέσουμε να τις 
αποδώσουμε σ’ έναν από τους δυο ζωγράφους.
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εισήγαγε ο Θεοφάνης στη Μ ονή Α ναπαυσά και έχει αναλογίες με τη 
Μ ονή Μ εταμόρφωσης στο Δρυόβουνο και τον Ταξιάρχη Γυμνασίου στην 
Κ αστοριά (ο Χριστός στρέφει προς το Συμεών, απεικόνιση βημοθύρων). 
Τη σκηνή της Γέννησης της Παναγίας, που παρουσιάζει αναλογίες με τον 
Ά γιο Ν ικόλαο Βίτσας, τη Μονή Προφήτη Ηλία στον Τύρναβο και 
μνημεία  των Αγράφων. Τη σκηνή της Σταύρωσης, που ακολουθεί το 
πρότυπο του Θεοφάνη στη Μ ονή Μ εγίστης Λαύρας (συμμετρική διάταξη 
τω ν προσώπω ν εκατέρωθεν του σταυρού του Χριστού σύμφωνα με τη 
βυζαντινή  προοπτική) και έχει ομοιότητες με τη Μονή Ντίλιου, το 
Π αρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών της Μ ονής Βαρλαάμ, την Παναγία της 
συνοικ ίας των Αγίων Αναργύρω ν στην Καστοριά. Τη σκηνή της 
Ψ ηλάφησης, που επηρεάζεται από τη Μεταμόρφωση της Βελτσίστας 
(Χ ριστός σε στάση contrapposto, χωρίς να  καμπυλώνει το σώμα του). Τη 
σκηνή της Βάπτισης, που παρουσιάζει αναλογίες με τη Μ ονή Πέτρας 
Α γ'ραφ ώ ν, το Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών της Μ ονής Βαρλαάμ, 
τον Ά γιο  Ν ικόλαο της αρχόντισσας Θ εολογίνας στην Καστοριά, τη Μ ονή  
Α γίου  Α νδρέα  Βολιμών στη Ζάκυνθο.

Διαφοροποίηση παρατηρείται στη σκηνή του Μυστικού Δείπνου, όπου 
ο ζω γράφος επιλέγει να  απεικονίσει το Χ ριστό μετωπικό στο κέντρο του 
τραπεζιού, εικονογραφικός τύπος που συνηθίζεται την παλαιολόγεια  
εποχή και συναντάται στον Άγιο Ν ικόλαο Βίτσας, στον Αγιο Νικόλαο  
του άρχοντα Θωμανού και στον Α γιο Νικόλαο της αρχόντισσας 
Θ εολογίνας στην Καστοριά. Α πό παλαιολόγειο εικονογραφικό τύπο 
επηρεάζεται και στη σκηνή της Βαϊοφόρου (ο Χριστός κοιτάζει τον όμιλο 
τω ν Ιουδαίω ν), που παρουσιάζει ομοιότητες με την αντίστοιχη στη Μ ονή  
Κ οίμησης στη Ρεντίνα Αγράφων.

Ο ζω γράφος του Α γίου Β ασιλείου δείχνει προτίμηση και στην 
εικονογραφία της Μ ακεδονίας. Έτσι, η σκηνή της Έγερσης του Λαζάρου  
ιστορείται κατ' αυτό το πρότυπο (Χ ριστός καθισμένος στη σαρκοφάγο), 
όπω ς και στο Παρεκκλήσι της Σύναξης των Ταξιαρχών στη Μονή 
Π ροδρόμου Σερρών, στους Α γίους Α ναργύρους Κλειδωνιάς, στον Άγιο 
Ν ικ όλα ο της αρχόντισσας Θ εολογίνας στην Καστοριά. Επίδραση από τη 
μακεδονική εικονογραφία παρατηρείται επίσης στη σκηνή της Ανάληψης 
(τέσσερις άγγελοι χωρίς αντικίνηση κρατούν τη δόξα του Χριστού), 
στοιχείο που απεικονίζεται στον Ά γιο Νικόλαο Μ αγαλειού στην 
Καστοριά.

Χαρακτηριστική είναι η διάταξη ορισμένω ν συνθέσεων στο δυτικό 
τοίχο στον Α γιο Βασίλειο -  συγκεκριμένα τριών σκηνών από τον κύκλο 
της Παναγίας: της Γέννησης, της Κοίμησης και των Εισοδίων -  η οποία 
είναι όμοια σε μνημεία που προαναφέραμε: στο ναό του Αγίου 
Ν ικολάου του άρχοντα Θ ω μανού στην Καστοριά (1639), στη Μονή 
Προφήτη Ηλία στον Τύρναβο( 1632-46), στη Μονή Μεταμόρφωσης στο
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Δρυόβουνο (1652), στη Μονή Θεοτόκου Ζέρμας (1656), καθώς και στη 
Μονή Σέλτσου (1697).1154

Σε ορισμένες συνθέσεις του Α γίου Βασιλείου συχνά  επιβιώ νουν  
στοιχεία του λεγάμενου “καστοριανού εργαστηρίου” (απόδοση των 
ενδυμάτων των ολόσωμων μορφών και του φυσικού τοπίου).1155 * 
Εξάλλου, η πνευματική σχέση του συγκεκριμένου ναού της Ά ρτας με 
την Καστοριά επιβεβαιώνεται από την ίδρυση της σχολής του  
καστοριανού Μανωλάκη στον περίβολο του Αγίου Βασιλείου περί το 
1669.1,56 '

Πρόκειται λοιπόν για ένα  συνεργείο ντόπιων ή περιφερόμενω ν  
ζωγράφων, που προμηθεύεται ανθίβολα τόσο από αγιογράφους  
αξιόλογων μνημείων του βορειοδυτικού ελλαδικού χώ ρου που  
προαναφέραμε, όσο και από δυτικές χαλκογραφίες και εικόνες, κάτι που  
δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, αφού το εμπόριο ήκμαζε μεταξύ Ά ρτας και 
Δ ύσης.1157 Όμως, παρόλες τις προσπάθειες των ζω γράφω ν να  
προσεγγίσουν έργα που αποδίδονται με σωστό και προσεγμένο τρόπο, 
δεν καταφέρνουν να  πετύχουν αισθητικά ένα  αποτέλεσμα αντάξιο του  
πρωτοτύπου, αφού δε λείπουν οι τεχνοτροπικές ατέλειες και αδυναμίες 
από το έργο τους.

Οι συνθέσεις του ναού της Π αρηγορήτισσας ιστορήθηκαν από ένα ν  
καλλιτέχνη, ο οποίος προσπάθησε ν α  καινοτομήσει υιοθετώ ντας τον  
εικονογραφικό τύπο της δυτικότροπης απεικόνισης της Α νάστασης και 
παραθέτοντας στη σκηνή της Μ ετάστασης της Θ εοτόκου τα επιμέρους  
επεισόδια της Αναγγελίας του Θ ανάτου της Παναγίας και της Ε ύρεσης  
της Τιμίας Ζώνης. Σ’ αυτή του την προσπάθεια αντιγράφει στοιχεία από 
(ρορητές εικόνες -  έργα των Η λία Μ όσκου και Βίκτορος (Α νάσταση) -  
αλλά και από ζωγραφικά σύνολα  ναώ ν της βορειοδυτικής Ελλάδας: 
Μονή Μεταμόρφωσης στο Δ ρυόβουνο  (Κοίμηση), Ζω οδόχος Πηγή στο 
Αρχοντοχώρι Ξηρομέρου (Α νάσταση), στη Μ ονή Κοίμησης στη Ρεντίνα

ΠΜ Τα ανωτέρω μνημεία με τα οποία παρουσιάζει ομοιότητα στη διάταξη των 
σκηνών ο ναός του Αγίου Βασιλείου, ιστορήθηκαν από λινοτοπίτες ζωγράφους, με 
εξαίρεση τη Μονή Σέλτσου (Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, σ. 220-1 και Παϊσίδου, 
Οι τοιχογραφίες του 17°ν αιώνα στους ναούς της Καστοριάς, a . 125, 127,128).

Για τα γνωρίσματα του «καστοριανού εργαστηρίου», βλέπε Παϊσίδου, 
απ.,σ.100 καιΤούρτα, ο.π., σ.216.

nst Για τη σχολή και τη λειτουργία της, βλέπε στο κεφάλαιο Α' «Ιστορικό Πλαίσιο», 
σ.8.

Π>? Βλέπε σχετικά, Η. Holland, Ταξίδια στα Ιόνια Νησιά, Ήπειρο, Αλβανία, σ. 78 κε.
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Αγράφων (Α νάσταση, Κ οίμηση).1158 Πρέπει να  σημειωθεί η 
εικονογραφική συγγένεια της Παρηγορήτισσας με το ναό του Αγίου 
Βασιλείου, όσον αφορά στην απεικόνιση των δυο ανωτέρω σκηνών. Η 
σχετικά σωστή αφομοίωση των δυτικών προτύπων, η ικανότητα με 
την οποία τα πραγματεύεται, η ποιότητα και η αισθητική καλλιέργεια 
που διαφαίνεται μέσα από την εργασία του, τον απο μακρύνουν από το 
λαϊκότροπο πνεύμα που συναντούμε σε άλλα μνημεία αυτή την εποχή.

Ο ζωγράφος της Μ ονή ς Θ εοτόκου στην Κ ορω νησία  αρέσκεται στις 
λιτές, ολιγοπρόσω πες συνθέσεις. Το ύφος του αποπνέει εκφραστικότητα, 
παρόλη τη στατικότητα και τη γραμμική και στυλιζαρισμένη απόδοση 
των μορφών. Κατά κανόνα  δέχεται επιδράσεις από την παλιολόγεια  
εποχή και έλκεται από το ζωγραφικό διάκοσμο μνημείων του ελλαδικού 
- Μ ονή Φ ιλανθρωπηνών, Μ ονή Ντίλιου, Μ ονή Προφήτη Ηλία στον 
Τύρναβο, Κοίμηση Π ορτής, Μ ονή Γέννησης Θεοτόκου στη Νεράιδα και 
ναός Φ ανερω μένης της Μ ονής Πελεκητής στην Κ αρύτσα Αγράφων 
(επιμέρους λεπτομέρειες στη σκηνή του Εμπαιγμού, της Κρίσης του 
Πιλάτου, της Κρίσης των Αρχιερέων) - και του βαλκανικού χώρου - 
Staro N agoriiino , Ivanovo, Zemen (Μ εταμέλεια του Ιούδα), Μονή  
Stroupetski στη Β ουλγαρία (Εμπαιγμός), M ateic (Κρίση του Πιλάτου) - 
τα οποία φιλοτεχνήθηκαν από αξιόλογους καλλιτέχνες.

Δ ε διστάζει να  ακολουθήσει τον εικονογραφικό τύπο της κρητικής 
ζωγραφικής στη σκηνή της Κρίσης των Αρχιερέων, όπως αυτός 
διαμορφώθηκε στις Μ ονές Σταυρονικήτα και Δοχειαρίου (οι αρχιερείς 
είναι καθιστοί, ο Χ ριστός πλησιάζει από αριστερά).

Η προσπάθεια να  κατανοήσει και να  μιμηθεί τα πρότυπά του δεν είναι 
πάντα επιτυχής και περιορίζεται σ ’ ένα  επιφανειακό, εικονογραφικό  
επίπεδο. Πάντως, σε γενικές γραμμές το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό 
και οφείλεται στα καλής ποιότητας ανθίβολα που χρησιμοποιούσε, στην 
επίμονη παρατήρηση, αλλά  και στην εμπειρία που δείχνει να  είχε 
αποκτήσει από τις συνεχείς μετακινήσεις και επισκέψεις του σε 
σημαντικά μνημεία του ελλαδικού χώ ρου.1159

J, v' Επιμέρους στοιχεία της Κοίμησης του ναού της Παρηγορήτισσας εντοπίζονται 
και σε άλλα μνημεία των Αγράφων. Βλέπε σχετικά στο κεφάλαιο Β', όπου γίνεται 
αναλυτική περιγραφή της σύνθεσης, σ. Π 5-117.

1159 Ο Ορλάνδος διατυπώνει την άποψη ότι πρόκειται μάλλον για κάποιο 
Πελοποννήσιο αγιογράφο, ο οποίος κλήθηκε από τον ηγούμενο Ευγένιο να 
τοιχογραφήσει το ναό. Οι Πελοποννήσιοι ζωγράφοι περιόδευαν από τον 15° αιώνα 
στην Κρήτη, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και την Ήπειρο, προκειμένου να 
βρουν εργασία. (Ορλάνδος, Η επί του Αμβρακικού Μονή Παναγίας της 
Κορακονησίας, ΑΒΜΕ ΙΑ' (1969), τχ. 1, σ.54)
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Ο ζωγράφος του ναού του Α γίου Α θανασίου είναι συνοπτικός στην 
απόδοση των συνθέσεων: περιορίζεται στα άκρως απαραίτητα στοιχεία 
και αποφεύγει το συνωστισμό των προσώπων. Π ολλές συνθέσεις του 
αποτελούν επανάληψη αυτών του Αγίου Βασιλείου: η Μ εταμόρφωση, η 
Έγερση του Λαζάρου, που ακολουθεί το εικονογραφικό πρότυπο της 
Μακεδονίας (ο Λάζαρος είναι καθιστάς στη σαρκοφάγο), ο Μυστικός 
Δείπνος κατά τον παλαιολόγειο τύπο (ο Χριστός είναι μετωπικός στο 
κέντρο του τραπεζιού), η Σταύρωση, που ιστορείται σύμφω να με τον 
κρητικό εικονογραφικό τύπο, που εισήγαγε ο Θ εοφάνης στη Μονή 
Μεγίστης Λαύρας (συμμετρική διάταξη των μορφών εκατέρωθεν του 
σταυρού του Χριστού), ο Ελκόμενος και η Απόνιψη, που αντιγράφουν τις 
αντίστοιχες χαλκογραφίες του J. Sadeler, ο Επιτάφιος Θρήνος, που 
συνδυάζει στοιχεία από την μακεδονική εικονογραφία και τη φορητή 
εικόνα του Εμμ.Λαμπάρδου.

Η σκηνή της Βαϊοφόρου ακολουθεί το κρητικό εικονογραφικό  
πρότυπο, όπως το εισήγαγε ο Θεοφάνης στη Μ ονή Α ναπαυσά  και στη 
Μονή Μεγίστης Λαύρας (ο Χριστός μιλά με τον Π έτρο και το ζώο 
προχωρά με χαμηλά το κεφάλι).

Σε αρκετές σκηνές του μνημείου είναι έντονες οι δυτικές επιρροές: η 
πλεκτή φάτνη και η γονατιστή Παναγία στη σκηνή της Γέννησης, η 
υδρία, το πλεκτό καλάθι, το τραπεζομάντιλο, η απεικόνιση του Χριστού  
στην ίδια κλίμακα με τους Α ποστόλους και η μορφή του Ιούδα ιδωμένη 
από. τα νώτα στο Μ υστικό Δείπνο, ο  τρόπος απεικόνισης του Πιλάτου 
στον Ελκόμενο, ορισμένα διακοσμητικά θέματα σ ε  έπιπλα και 
αρχιτεκτονή ματα.

Ο ζωγράφος του Α γίου Αθανασίου δέχεται επιδράσεις από μνημεία της 
κεντρικής και ΒΔ Ελλάδας. Έτσι, στη σκηνή του Μ υστικού Δείπνου  
επηρεάζεται από τον Α γιο Ν ικόλαο Βίτσας και τον Ά γιο  Ν ικόλαο του 
άρχοντα Θωμανού, στη Σταύρωση από τη Μ ονή Ν τίλιου, στη Βαϊοφόρο  
από τη Μονή Πέτρας, στο Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχώ ν της Μ ονής 
Βαρλαάμ και το Π αρεκκλήσι της Σύναξης των Ταξιαρχώ ν της Μ ονής 
Τιμίου Π ροδρόμου Σερρών, στη Γέννηση από τη Μ ονή Πέτρας 
Αγράφων, στον Ευαγγελισμό -  που ακολουθεί τον παλαιολόγειο  
εικονογραφικό τύπο του 12ου αιώνα (της καθιστής Π αναγίας που γνέθει) 
-  από τον Αγιο Ν ικόλαο της αρχόντισσαας Θ εολογίνας στην Καστοριά.

Πάντως, παρόλα τα σημαντικά ερεθίσματα που δέχεται ο ζωγράφος 
του μνημείου μας τόσο από δυτικά, όσο και από αξιόλογα  
τοιχογραφημένα σύνολα, δεν κατορθώνει να  τα αφομοιώ σει δημιουργικά, 
με συνέπεια η απόδοση των συνθέσεώ ν του να  είναι αρκετά ατελής και 
λαϊκότροπη και το αισθητικό αποτέλεσμα μέτριο.

2 2 8



Ο ζω γράφ ος του ναού του Α γίου Γ εω ργίου, μας κληροδότησε ένα  
αξιόλογο εικονογραφικό έργο. Οι παραστάσεις του αποπνέουν ένα  
διαφορετικό ύφος: ηρεμία, έλλειψη εξάρσεων και δραματικότητας, 
έντονο διακοσμητικό χαρακτήρα, σημασία στη λεπτομέρεια. 
Α ποκαλύπτουν έναν καλλιτέχνη με πληρέστερη κατάρτιση στα 
εικονογραφικά θέματα σε σχέση με συναδέλφους του που ιστόρησαν 
άλλους να ούς της Άρτας.

Το εικονογραφικό πρόγραμμα του ναού, σχεδόν στο σύνολό του, 
επηρεάζεται από τα θέματα και τους τύπους που προέρχονται από την 
κρητική σχολή. Το εικονογραφικό πρότυπο, που εισήγαγε ο Θεοφάνης 
είτε στη Μ ονή Α ναπαυσά είτε στη Μ ονή Μ εγίστης Λαύρας, υιοθετήθηκε 
από το ζω γράφο του Αγίου Γεωργίου στις σκηνές της Έγερσης του 
Λ αζάρου, της Βαϊοφόρου, του Μ υστικού Δείπνου, της Προδοσίας, της 
Μ εταμέλειας του Ιούδα, της Απόνιψης, του Εμπαιγμού, του Ελκόμενου, 
της Σταύρω σης και αποδόθηκε με πρωτόγνωρη πιστότητα για τα 
δεδομένα της καλλιτεχνικής παρουσίας των ναώ ν της περιοχής. Φαίνεται 
μάλιστα ότι έχει αρκετές γνώσεις πάνω σε εικονογραφικά θέματα, αφού 
δε μιμείται απλώ ς και άκριτα τα πρότυπα της κρητικής ζωγραφικής, αλλά 
επιλέγει: στη σκηνή της Κρίσης των Αρχιερέω ν προτιμά την 
εικονογραφική παράδοση των Μ ονώ ν Σταυρονικήτα και Δοχειαρίου, 
όπου ιστορείται μια παραλλαγή του προτύπου που εισήγαγε ο Θεοφάνης 
στη Μ ονή Α ναπαυσά  και στη Μ ονή Μ εγίστης Λαύρας. Όμως, ενώ οι 
επιλογές του είναι σωστές, η τεχνική του δεν είναι άρτια και δεν μπορεί 
να  συναγω νιστεί την καλλιτεχνική ποιότητα των τοιχογραφημένων 
συνόλω ν που φιλοτεχνήθηκαν από κρήτες ζωγράφους.

Και στις υπόλοιπες συνθέσεις του μνημείου ο ζωγράφος μας δεν 
περιορίζεται στην εικονογραφική παράδοση της περιοχής του. Αρέσκεται 
ν α  αντιγράφει φορητές εικόνες, όπως μια εικόνα του 1600 από την 
εκκλησία του Σωτήρος στο Γαλατά Κ ωνσταντινούπολης στη σκηνή της 
Μ εταμόρφω σης ή την εικόνα του Εμμ.Λαμπάρδου στον Επιτάφιο Θρήνο.

Επίσης, διανθίζει τις συνθέσεις του με δυτικά στοιχεία: η απόδοση του 
Χ ριστού στην ίδια κλίμακα με τους Α ποστόλους, τα ορατά πόδια του 
τραπεζιού και τω ν ακρινών μαθητών στο Μ υστικό Δείπνο, η ενδυμασία 
των πεζώ ν στρατιωτών στον Ελκόμενο, ο ληστής με την πλάτη 
στραμμένη στο θεατή, η υδρία και το πλεκτό καλάθι στη σκηνή της 
Σταύρωσης, το αγγείο με τα μύρα στο Θρήνο.

Συγχρόνω ς, δέχεται επιδράσεις από σημαντικά μνημεία της κεντρικής 
και ΒΔ Ελλάδας: στη σκηνή της Μ εταμόρφωσης και της Έγερσης του 
Λ αζάρου από τον Ά γιο Νικόλαο Βίτσας και τον Αγιο Μηνά στο 
Μ ονοδένόρι. στην Υπαπαντή από τη Μ εταμόρφωση της Βελτσίστας, στη 
Μ εταμέλεια του Ιούδα από τη Μ ονή Προφήτη Ηλία στον Τύρναβο και τη 
Μ ονή Πέτρας Α γράφω ν, στην Προδοσία από το Παρεκκλήσι των Τριών 
Ιεραρχών της Μ ονής Βαρλαάμ και τον Α γιο Γεώργιο Βασιλικής
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Τρικάλων, στον Εμπαιγμό από τη Μ ονή Φιλανθρωπηνών, στον 
Ελκόμενο από τη Μονή Μ εταμόρφωσης στο Δρυόβουνο και το ναό  
Φανερωμένης στη Μονή Πελεκητής στην Καρύτσα Αγράφων, στη 
Σταύρωση από τον Άγιο Νικόλαο Βίτσας, το Παρεκκλήσι των Τριών 
Ιεραρχών της Μονής Βαρλαάμ και τη Μ ονή Αγίου Α νδρέα στο 
Μ εσοβούνι Βολιμών στη Ζάκυνθο.

Ο ζωγραφικός διάκοσμος λοιπόν του ναού του Αγίου Γεωργίου 
προδίδει έναν καλλιτέχνη με ιδιαίτερη ευαισθησία, επιτήδευση και 
γνώση, που προσπαθεί να συναγωνιστεί σημαντικά μνημεία, των οποίων 
πρέπει να  είχε ιδία αντίληψη.

Α ν και ο ναός της Α γίας Π αρασκευής βρίσκεται στην ίδια κοινότητα  
με του Αγίου Γεωργίου, δεν ιστορήθηκε από τον ίδιο ζωγράφο. Ο 
ανώνυμος αγιογράφος της Αγίας Π αρασκευής πρέπει ν α  είναι ντόπιος  
στην καταγωγή, με περιορισμένη καλλιτεχνική υποδομή και παιδεία. 
Αυτό γίνεται εμφανές από το συντηρητικό χαρακτήρα του έργου του, που 
βασίζεται σε παλαιότερα πρότυπα, τον συχνά  άκομψο και λαϊκό τρόπο  
έκφρασής του, την τυποποίηση των θεμάτω ν που επιλέγει, την απουσία  
καινοτομιών ή δυτικών στοιχείων.

Ο χώρος από τον οποίο αντλεί τα εικονογραφικά του πρότυπα  
ποικίλλει. Στη σύνθεση της Γέννησης αντιγράφει την αντίστοιχη του 
Παλιού Καθολικού της Μ ονής Α γίου Στεφάνου στα Μ ετέωρα. Στην 
Κοίμηση και στη Δευτέρα Π αρουσία ακολουθεί τη μεταβυζαντινή  
εικονογραφία της ΒΔ Ελλάδας, όπως συναντάται σε μνημεία της 
Ηπείρου (Ά γιος Ιωάννης Π ρόδρομος στο Π ολύλοφο, Μ ονή Ν τίλιου) και 
της Καστοριάς (Παναγία του άρχοντα Α ποστολάκη, Άγιος Ν ικόλαος της 
αρχόντισσας Θεολογίνας, Ά γιος Ν ικόλαος του Κυρίτζη).

Π ροσπαθεί επίσης να  προσεγγίσει την κρητική εικονογραφία. Έτσι, 
απεικονίζει λαμπάδα σε μικρό βάθρο μπροστά από την κλίνη της 
Παναγίας στη σκηνή της Κοίμησης - στοιχείο που ανήκει στην παράδοση  
των κρητικών έργων (Μ ονή Α ναπαυσά και Μ ονή Λαύρας) -  και ιστορεί 
τη σκηνή της Σταύρωσης κατά το πρότυπο που εισήγαγε ο Θ εοφάνης στη 
Μονή Μ εγίστης Λαύρας.

Παρόλες τις προσπάθειές του όμω ς ν α  εμπλουτίσει το εικονογραφικό  
πρόγραμμα του ναού, το αισθητικό αποτέλεσμα παραμένει μέτριο.

Ο ζωγράφος της Μ ονής Γ ενεθλίου  Θ εοτόκ ου  στη Μ εγαλόχαρη  
επιχειρεί κάποιες καινοτομίες στο εικονογραφικό πρόγραμμα του ναού. 
Συναντούμε παραστάσεις ασυνήθιστες γ ια  την περιοχή της Άρτας: οι 
Αίνοι, ο Α ναπεσώ ν, οι σκηνές από το βίο του Α γίου Ευσταθίου.

Η απεικόνιση των Α ίνω ν δε μας ξενίζει, γιατί είναι συχνή σε 
τρουλλαίους ή καμαροσκέπαστους να ούς της βορειοδυτικής Ελλάδας. Η 
παράσταση της Μ εγαλόχαρης θυμίζει την αντίστοιχη στη Μ ονή  
Φιλανθρωπηνών, στον Άγιο Ν ικόλαο Βίτσας και στον Άγιο Μ ηνά στο 
Μ ονοδένδρι.
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Στις σκηνές του Θρήνου, του βίου του αγίου Ευσταθίου και του 
Α να πεσόντα  πιστοποιείται εικονογραφική σχέση με τον Άθω. 
Συγκεκριμένα, ο Α ναπεσώ ν απεικονίζεται κατά τον τύπο της Μ ονής  
Ξ ενοφ ώ ντος κι όχι κατά το συνηθισμένο πρότυπο των ναών του Β Δ  
ελλαδικού χώρου.

Ο Νικόδημος στο Θρήνο παριστάνεται στην ίδια θέση με τον 
αντίστοιχο στην ανωτέρω μονή. Αντίθετα, η θέση της Παναγίας θυμίζει 
τη ν αντίστοιχη σε μνημεία της Θ εσσαλίας (Παλαιό Καθολικό Μ ονής 
Μ εταμόρφω σης Μ ετεώρων, Μ ονή Κ ατουσίου στο Ανθηρό).

Η  επιλογή των συγκεκριμένω ν σκηνών από το βίο του Αγίου  
Ευσταθίου και όχι του μαρτυρίου του που συναντάται σε ηπειρωτικά 
μνημεία  μας παραπέμπει σε μονές του Άθω (Τράπεζα Μ ονής Λαύρας, 
Τ ράπεζα Μ ονής Διονυσίου, Τράπεζα Μ ονής Εσφιγμένου). Επιπλέον, ο 
ζω γράφος της Μ εγαλόχαρης στο ανωτέρω θέμα φαίνεται ότι αντιγράφει 
τις αντίστοιχες σκηνές μιας φορητής εικόνας του 1620-1640 από την 
Π ά τμ ο .1160 Εντύπωση προκαλεί ότι ο άγιος Ευστάθιος επιλέγεται, ενώ δεν 
είνα ι δημοφιλής στο νομ ό  της Άρτας, ούτε εορτάζεται ιδιαίτερα, ώστε να  
δικαιολογείται η εκτεταμένη παρουσία  του στο μνημείο. Ίσως ο ιερέας, 
κάποιος επίτροπος ή δωρητής του να ού  έφερε το όνομα του αγίου ή τον  
θεω ρούσε προστάτη του και επέβαλε τη θέλησή του στον 
αγιογράφο. Άλλω στε, τον 17° αιώνα, συχνά οι χορηγοί παρενέβαιναν 
στην εικονογράφηση του ναού  που επιδοτούσαν.1 61 Ίσως πάλι υπήρχαν 
λείψ ανα  του αγίου στο ναό ή κάποια φορητή εικόνα του και ο ζωγράφος 
ιστόρησε τιμής ένεκεν κάποιες σκηνές του βίου του.

Βέβαια, είναι πιθανό ο καλλιτέχνης να  περιόδευε σε πολλά μέρη , 
ιδιαίτερα στον Άθω  και ν α  συγκέντρωνε ανθίβολα ποικίλων 
εικονογραφικώ ν θεμάτων. Έ τσι μπορεί να  εξηγηθεί και η πρωτοτυπία 
τω ν παραστάσεω ν του ναού για  τα δεδομένα του νομού της Άρτας.

Ο μοναδικός επώ νυμος ζω γράφος στα μνημεία που εξετάζουμε είναι 
αυτός της Μ ονής Σ έλτσου , ο ιερέας Νικόλαος. Το όνομά του σώζεται 
στην κτητορική επιγραφή του ναού . Ο ίδιος δηλώνει ότι κατάγεται 
από την Άρτα και ότι έχει ως βοηθό του στην αγιογράφηση του ναού το 
γιο του.

) 16ο Qt β η σαΌρ ()ί της Μονής Πάτμου, πιν.42-43.

1,61 Βλέπε σχετικά, Τούρτα, ο.π., σ.229.

Αναλυτικά η επιγραφή αναφέρεται στο οικείο μνημείο στο κεφάλαιο Β', σ.187-
1 8 8 .
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Ο Νικόλαος, στο βαθμό που μας επιτρέπει να  διαπιστώσουμε η εξέταση  
του περιορισμένου τμήματος του διακόσμου, εκφράζεται μέσα από τα 
εικονογραφικά πρότυπα της βορειοδυτικής Ελλάδας. Ομοιότητες 
παρατηρούνται με τον Α γιο Νικόλαο Βίτσας και τον Α γιο Μ ηνά στο 
Μονοδένδρι (Αίνοι), με το Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών της Μ ονής 
Βαρλαάμ (Μεταμόρφωση) και με ναούς της Καστοριάς: Π αναγία  
Κουμπελίδικη και Ά γιος Νικόλαος της αρχόντισσας Θ εολογίνας  
(Μεταμόρφωση).

Παρουσιάζει μια ικανοποιητική ευχέρεια στην αντιγραφή των 
ανθιβόλων και υιοθετεί τεχνοτροπικά στοιχεία που συναντούμε σε άλλα  
σημαντικά μνημεία: για παράδειγμα, η τριγωνική σκιά κάτω από τα μάτια 
που υπάρχει σχεδόν σ ’ όλες τις μορφές, συνηθίζεται στα πρόσω πα των 
συνθέσεων του Αγίου Ν ικολάου του άρχοντα Θ ωμανού στην Κ αστοριά  

*(1639) και της Μ ονής του Προφήτη Ηλία στον Τύρναβο (1 6 3 2 -4 6 ) .1163
Η απόδοση των προσωπογραφικών χαρακτηριστικών τω ν αγίων 

ακολουθεί με πιστότητα τον καθιερωμένο για τον καθένα εικονογραφικά  
τύπο. Τα σώματα, το φυσικό τοπίο, τα διακοσμητικά θέματα  
παριστάνονται με έντονη γραμμικότητα, σχεδιαστική δυσκαμψ ία και 
τυποποίηση. Παρόλο που στην προσέγγιση του ζω γράφου υπάρχει 
πολυμέρεια και καλλιτεχνική αναζήτηση, εν  τούτοις διαφαίνονται οι 
λαϊκές καταβολές του και ο απλουστευτικός τρόπος με τον  οποίο  
διαπραγματεύεται τα θέματά του. Έτσι, στο έργο του συνυπάρχουν οι 
τάσεις του 17ου αιώνα με αρκετά στοιχεία που συναντάμε σ ε παλαιότερα  
έργα.

Συνοψίζοντας λοιπόν καταλήγουμε ότι οι ζωγράφοι των μνημείω ν του 
νομού της Αρτας είναι επαρχιακοί καλλιτέχνες, ντόπιοι ή περιφερόμενοι. 
Παρόλο που ζουν και εργάζονται σ ε μέρη που βρίσκονται κάτω από την 
Οθωμανική κατάκτηση, γίνονται δέκτες ποικίλων ερεθισμάτω ν, αφού 
η επικοινωνία με τη βόρεια ή κεντρική Ελλάδα, αλλά και τα Β αλκάνια  
είναι άνετη και συνεχής.11 4 Γίνονται εκπρόσωποι μιας τοπικής

" 63 Τούρτα, Λ ινοτοπίτες ζωγράφοι, σ. 221 , σημ. 1774.
Τα δυο αυτά μνημεία θεωρείται ότι αγιογραφήθηκαν από τον ίδιο ζωγράφο, το 
λινοτοπίτη Νικόλαο.

η *4 Στις περιοχές της Ηπείρου υπήρχε ενδοεπικοινωνία, που ευνοούσε τη μεταφορά 
ανθρώπων και προϊόντων. Επίσης, ανταλλαγές μαστόρων και ζωγράφων 
παρατηρούνταν και με την περιοχή του Θεσσαλικού κάμπου. Η συνεχής συγκοινωνία 
διενεργούνταν μέσα από δύσβατους αρχαίους δρόμους με κεντρικό άξονα αυτόν που, 
ξεκινώντας από την Λρτα έφτανε στα Γιάννινα και από εκεί, ακολουθώντας την 
κορυφογραμμή της Πίνδου, κατέβαινε ως την Καλαμπάκα και έφτανε στα Μετέωρα. 
Από εκεί συνέχιζε στα Τρίκαλα με προορισμό τη Λάρισα και τη Θεσσαλονίκη. 
(Παλιούρας. Από την Ήπειρο στη Θεσσαλία. Ένας καλλιτεχνικός δρόμος. Τρικαλινά, 
τ. 15°*, Β', σ.6,42-3). Όμως, επαφές υπήρχαν και με τις ΒΑ χώρες(Βαλκάνια, Ρωσία, 
Κωνσταντινούπολη), μέσα από χερσαίους δρόμους που κατέληγαν στα Γιάννινα ή
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ζωγραφικής και απευθύνονται σε ποικίλα στρώματα πληθυσμού, κυρίως 
κατώτερα. Δέχονται την επίδραση των μεγάλων ρευμάτων, αλλά επειδή 
ίσιος προέρχονται από την αγροτική τάξη και δεν έχουν σαφώς 
καθορισμένο αισθητικό προσανατολισμό, αισθάνονται πιο οικείοι 
με τη ζωγραφική της βορειοδυτικής Ελλάδας, η οποία καθίσταται πιο 
προσιτή λόγω του χαρακτήρα τη^, αλλά και επειδή συναντάται σε 
μνημεία της γειτονικής περιοχής.116 Τις περισσότερες φορές οι γνώσεις 
τους είναι περιορισμένες, το καλλιτεχνικό τους επίπεδο χαμηλό, η 
τέχνη τους απλοϊκή. Δέχονται τα δυτικά δάνεια και τις επιδράσεις της 
φλαμανδικής χαλκογραφίας.1166 Όμως δεν τα αφομοιώνουν πλήρως και 
συνήθως τα απλοποιούν. Η αδυναμία αυτή συνδέεται άμεσα με την 
κοσμοθεω ρία τους και την πνευματική παράδοση, της οποίας είναι 
φ ορείς.116 Π αρόλα αυτά όμως, η προσπάθειά τους να  γνωρίσουν το 
καινούργιο και ν α  το εντάξουν στις δημιουργίες τους, μαρτυρεί ότι 
ορισμένοι τουλάχιστον - αν και τοπικοί ζωγράφοι επαρχιακών μνημείων - 
δεν έμειναν αδιάφοροι στα αποτελέσματα των πνευματικών διεργασιών 
που συντελεστή καν κατά τον 16° αιώνα, οι οποίες άλλωστε καθόρισαν 
στη συνέχεια  το χαρακτήρα της τέχνης της εποχής τους.

Εξετάζοντας προσεκτικότερα την επιλογή των θεμάτων, αλλά και την 
τεχνοτροπική προσέγγιση των ζωγράφων, παρατηρούμε ότι ενδέχεται να  
ιστόρησε ο ίδιος καλλιτέχνης περισσότερα του ενός μνημεία. Οι 
διαφορές που υπάρχουν ίσως οφείλονται στο ότι εργάστηκε στον 
εκάστοτε να ό  σε διαφορετική περίοδο της ζωής του, επιδεικνύοντας 
ωριμότητα σκέψης και έκφρασης ανάλογη της ηλικίας του. Δεν 
αποκλείεται δυο-τρεις ζωγράφοι να  είχαν συστήσει συνεργείο και να

προεκτείνονταν και έφταναν σε παραλιακές πόλεις, όπως η Άρτα (Παπαγεωργίου, Οι 
συντεχχήες στα Γ ιάννενα κατά τον 19° και τις αρχές του 20ου αιώνα, σ. 66) .
Σχετικά με τις μετακινήσεις στην περιοχή της Πίνδου και των Βαλκανίων, βλέπε και 
Σδρόλια, Μ ονή Πέτρας, σ.6-12,378.
,,6!ί Κατά το Γαρίδη, η ζωγραφική της ΒΔ Ελλάδας έχει αφηγηματικό, θεατρικό 
χαρακτήρα, ενώ η κρητική σχολή χαρακτηρίζεται από ψυχρό και ακαδημαϊκό 
κλασικισμό ( Garidis, La pemture munile, σ.36Ι).
iim q , χαλκογραφίες κυκλοφορούσαν ευρύτατα την εποχή αυτή (Ξυγγοπούλος, 
Σχεδίασμα, σ.260 κε) Ο Ρηγόπουλος θεωρεί ότι η επίδραση της ιταλικής 
χαλκογραφίας σημειώνεται κυρίως κατά το α ' μισό του 16ου αιώνα, ενώ κατά το 
τέλος του και εν συνεχεία τον 17° και 18° αιώνα, είναι έκδηλη η εξάπλωση της 
φλαμανδικής χαλκογραφίας (Ρηγόπουλος, Ο  αγιογράφος Θεόδωρος Πουλάκης, 
σ 132) Βλέπε επίσης, Χατζηδάκης, Η κρητική ζωγραφική και η φλαμανδική 
χαλκογραφία. Κρητικά Χ ρονικά 1( 1947), σ.27-46.
' ' 6 Ρηγοπούλος ο. π., σ. 134,
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εκπαίδευαν μαθητευόμενους, οι οποίοι αναλάμβαναν υπό την επιτήρησή 
τους την ιστόρηση μικρότερων μνημείων στην ίδια περιοχή ή στην 
ύπαιθρο. Ίσως κάποιοι ζωγράφοι ανήκαν στην ίδια οικογένεια. Αυτό  
όμως δεν τους εξασφάλιζε ομοιογένεια στη δουλειά τους, αφού δεν είχαν 
συγκεκριμένη αισθητική προσέγγιση, ούτε είχαν λάβει όμοια πνευματική  
αγωγή. 1 8

Επίσης, είναι πιθανό ο ίδιος ζωγράφος να  χρησιμοποιούσε διαφορετικά  
ανθίβολα, αφού μπορούσε να τα προμηθευτεί με ευκολία. Α λλά, ακόμη 
και αν τα ανθίβολα δεν άλλαζαν, ίσως οι καλλιτέχνες πειραματίζονταν 
πάνω στη χρήση τους, εκδηλώνοντας έντονη τάση μίμησης των 
σημαντικών εικονογραφικών συνόλων του 16°” αιώνα, με πενιχρά όμως 
αποτελέσματα.

Α ν αποτολμήσουμε να  συνδυάσουμε την εικονογραφία και την 
■τεχνοτροπική έκφραση που συναντούμε στα μνημεία, παρατηρούμε τα 
εξής: Ο ζωγράφος που ιστόρησε τις σκηνές στο ναό του Αγίου  
Βασιλείου, στις οποίες οι μορφές είναι ογκώδεις και ρωμαλέες, είναι 
δυνατό να  φιλοτέχνησε κάποιες παραστάσεις στο ναό  του Αγίου  
Αθανασίου (Μ υστικός Δείπνος, Απόνιψη του Π ιλάτου, Ελκόμενος). Η  
απόδοση των ανατομικών λεπτομερειών στο γυμνό  σώμα του Χριστού  
είναι παρόμοια ( Επί του Σταυρού Π ροσήλωσις, Επιτάφιος Θ ρήνος και 
Ανάσταση στον Αγιο Βασίλειο με τη Σταύρωση και τον Επιτάφιο 
Θρήνο στον Ά γιο Αθανάσιο). Επίσης, όσον αφορά στα προσωπογραφικά  
χαρακτηριστικά, ο  σκούρος προπλασμός, η ίσια γραμμική μύτη, το μικρό 
σαρκώδες στόμα, είναι κοινά και στα δύο μνημεία. Ενδέχεται ο 
ζωγράφος του Α γίου Αθανασίου ν α  είχε μαθητεύσει στο συνεργείο των 
τεχνιτών του Α γίου Βασιλείου ή πάλι απλώς να  αντέγραψε τις 
παραστάσεις του ανωτέρω ναού.

Ό μως και οι δύο παραστάσεις που απεικονίζονται στο ναό  της 
Παρηγορήτισσας -Κ οίμηση και Α νάσταση -  παρουσιάζουν  
εικονογραφικές ομοιότητες με τις αντίστοιχες του Α γίου Βασιλείου. Η 
Ανάσταση είναι δυτικού τύπου, ενώ στην Κ οίμηση συμπεριλαμβάνονται 
τα ίδια παραπληρωματικά επεισόδια. Η διαφορά έγκειται στο ότι αυτές 
της Παρηγορήτισσας είναι αποδοσμένες με μεγαλύτερη ευαισθησία, 
παραστατικότητα και ρεαλισμό. Ίσω ς φιλοτεχνήθηκαν από τον ίδιο 
ζωγράφο, ο οποίος όμως όντας μεγαλύτερος σε ηλικία, να  εκφράστηκε με

m *H Τούρτα αναφέρει ότι από τον 17° αιώνα παρατηρείται το φαινόμενο ζωγράφοι 
αγροτικής προέλευσης, οργανωμένοι σε οικογενειακά συνεργεία, να αναλαμβάνουν 
εργασίες μετακινούμενοι από τόπο σε τόπο (Τούρτα, Λ ινοτοπίτες ζωγράφοι, σ.228 ).
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πιο ώ ριμο και συνειδητοποιημένο τρόπο, πετυχαίνοντας σαφώς καλύτερο 
αισθητικό αποτέλεσμα. Πιθανότερο είναι κάποιος ζωγράφος από το 
συνεργείο  του ναού του Αγίου Βασιλείου να  ανέλαβε την ιστόρηση των 
σκηνώ ν στην Παρηγορήτισσα και να  επανέλαβε το εικονογραφικό θέμα  
της Κ οίμησης και της Α νάστασης με μεγαλύτερη επιτυχία.

Π ανομοιότυπη μπορεί να  θεωρηθεί η τεχνοτροπία του ζωγράφου του 
να ού  του Α γίου Γεωργίου με αυτή της Μ ονής Σέλτσου. Και στα δύο 
μνημεία είναι χαρακτηριστική η εκζήτηση των στάσεων, η 
εκφραστικότητα στα πρόσωπα που πετυχαίνεται με το μαλακό 
πλάσιμο, η παρόμοια απόδοση των ανατομικών στοιχείων στα γυμνά  
μέλη -  το σώ μα του Χριστού στις σκηνές της Βάπτισης, της Σταύρωσης 
και του Επιτάφιου Θρήνου στον Ά γιο Γεώργιο μπορεί να  συγκριθεί με το 
σώ μα του Α ποστόλου στις σκηνές των μαρτυρίων στη Μονή Σέλτσου -  η 
διχαλωτή μακριά γενειάδα στις γεροντικές μορφές των ολόσωμων αγίων, 
η έμφ αση στη λεπτομέρεια, ο έντονος διακοσμητικός χαρακτήρας στα 
ενδύματα και τα αρχιτεκτονήματα, η σχηματοποίηση στην απόδοση του 
τοπίου (βράχοι, σ ύ ν νεφ α ).

Μ ε επιφύλαξη διακρίνουμε κάποιες ομοιότητες στις μορφές των 
προφητώ ν της Μ εγαλόχαρης με τα μετάλλια και τους ολόσωμους αγίους 
της Μ εταμόρφω σης του Σωτήρα. Ό μως, στα πρόσωπα των υπολοίπων 
μορφών του πρώτου ναού οι επιφάνειες είναι φωτισμένες, ενώ στου 
δεύτερου ο προπλασμός είναι σκούρος. Επίσης, στη Μεγαλόχαρη η 
γραμμικότητα που παρατηρείται στην απόδοση των σωμάτων και της 
πτυχολογίας είναι μεγαλύτερη. Α λλά  και τα εικονογραφικά προγράμματα  
είναι διαφορετικά στα δύο μνημεία, γεγονός που δικαιολογείται εν μέρες 
αφ ’ενός από τον αρχιτεκτονικό τύπο στον οποίο ανήκει ο ναός της 
Μ εγαλόχαρης -  στον τρούλο και στις καμάρες συνηθίζεται να  
εικονογραφ ούνται άλλα θέματα -  αφ ’ετέρου από τις επιλογές του 
ζωγράφου.

Πάντως, ανεξάρτητα από την παρουσία και δράση των ζωγράφων 
στα μνημεία  της Αρτας, γενική διαπίστωση είναι ότι έχουν μικρή 
καλλιτεχνική εμβέλεια. Η ζωγραφική τους δεν εντοπίζεται σε άλλες 
περιοχές και το τελικό αποτέλεσμα του έργου τους -παρόλες τις επίμονες 
προσπάθειές τους -  ξεφεύγει λίγο του μέτριου. Δεν μπορούμε όμως να  
παραβλέψ ουμε το γεγονός ότι, αυτοί οι αγιογράφοι επεχείρησαν να  
δώ σουν μια νέα  διάσταση στη ζωγραφική του 17ου αιώνα στην Αρτα, 
εκφ ράζοντας μέσα από την τέχνη τους το καλλιτεχνικό ρεύμα της εποχής 
και τις προσω πικές τους αναζητήσεις.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  ΣΤ'

Χρονολόγηση τω ν τοιχογραφιώ ν τω ν μνημείω ν

Τα περισσότερα μνημεία στερούνται κτητορικών επιγραφών, με 
αποτέλεσμα η χρονολόγηση του διακόσμου να  μην είναι απόλυτα
ασφαλής. Χ ρονολογημένοι βάσει επιγραφής είναι ο ναός της 
Μεταμόρφωσης και η Μ ονή Σέλτσου.

Στο υπέρθυρο της δυτικής εισόδου του ναού της Μ ετα μ όρφ ω σ η ς  
σώζεται η κτητορική επιγραφή, που μας δίνει τη χρονολόγηση των 
τοιχογραφιών.116’ Αναφέρεται το έτος ΖΡΛΓ'. Η χρονολογία  αντιστοιχεί 
στο έτος 1625."70 Ο Σεραφείμ Ξενόπουλος διάβασε λανθασμένα 1622 
αντί 1625. Α ν όμως αφαιρέσουμε από τον αριθμό 7133, στον οποίο  
αντιστοιχεί το ΖΡΛΓ', το 5508, προκύπτει το 1625.1169 1170 1171

Στο ναό του Α γίου Β α σιλείου  τη ς Ά ρτας, κατά τον καθαρισμό των 
ασβεστωμάτων και την αφαίρεση των κονιαμάτων, φάνηκε ένα  
παλιότερο στρώμα τοιχογραφίας στο κάτω τμήμα του βόρειου τοίχου του 
κυρίως ναού, εκεί που τελειώ νουν οι ολόσωμες μορφές. Το ίδιο στρώμα  
εντοπίστηκε στη γωνία του βόρειου με το δυτικό τοίχο και σ ' όλη την 
κάτω ζώνη του νότιου τοίχου. Σ ’ αυτό πρέπει να  ανήκουν οι αδιάγνωστες 
τοιχογραφίες των αετωματικών απολήξεων του ανατολικού και δυτικού 
τοίχου. Ίσως αυτό το παλιότερο στρώμα των τοιχογραφιώ ν είναι 
σύγχρονο του ναού και ιστορήθηκε τον 14ο αιώνα.

Ό σον αφορά στις τοιχογραφίες του στρώματος που εξετάζουμε, 
παρατηρούμε τα εξής:
Σε πολλές σκηνές εντοπίζουμε εικονογραφικές επιδράσεις από μνημεία  
της ΒΔ Ελλάδας, της Καστοριάς και της Θεσσαλίας, που χρονολογούνται 
κυρίως στο β'μισό του 17ου αιώνα. Για παράδειγμα -  αναφέρουμε το πιο 
όψιμα - η Μ ονή Γεννήσεως Θ εοτόκου στη Νεράιδα Α γράφω ν (1651), η 
Μονή Μεταμόρφωσης στο Δ ρυόβουνο(1652), η Μ ονή Κ οίμησης στη 
Ρεντίνα Αγράφων (1662), οι Ά γιοι Ανάργυροι Κ λειδωνιάς στην 
Κόνιτσα( 1660-6), ο Άγιος Ν ικόλαος της Αρχόντισσας Θ εολογίνας στην 
Καστοριά(1663).

Επίσης, έχουμε επιρροές από φορητές εικόνες του 16ου και Π ο υ  αιώνα. 
Τα δυτικά στοιχεία είναι έντονα σε αρκετές συνθέσεις του να ού  ,καθώς

1169 Για το σχολιασμό της επιγραφής, βλέπε στο οικείο μνημείο στο κεφάλαιο Β', 
σ. 12-13.

1170 Ορλάνδος, Τα βυζαντινά μνημεία της Άρτας, ΑΒΜΕ Β'(1936), σ.174.
1171 Ξενόπουλος, Δοκίμιον, σ. 139.
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και αυτά που προέρχονται από φλαμανδικές χαλκογραφίες του 
J.Sadeler^oo χρονολογούνται στα τέλη του 16ου αιώνα.1172 
Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι τα μνημεία και τα φορητά έργα από τα οποία 
φαίνεται ότι επηρεάστηκε ή αντέγραψε ο ζωγράφος του ναού, 
χρονολογούνται από τον 16ο μέχρι και το β'μισό του Π ο υ  αιώνα κυρίως.

Στοιχείο που θα μπορούσε να  αποτελέσει σημείο αναφοράς για μια πιο 
συγκεκριμένη χρονολόγηση του διακόσμου του μνημείου, είναι το ότι η 
γνωστή διάταξη τριών σκηνών του βίου της Παναγίας (Γέννηση, 
Κοίμηση, Εισόδια) στο δυτικό τοίχο συναντάται τόσο στον Άγιο 
Βασίλειο όσο και στη Μ ονή Σέλτσου (1697), αλλά και σε αρκετούς 
ναούς της ευρύτερης περιοχής που χρονολογούνται στην 4η - 6η δεκαετία 
του 17ου αιώ να.1173 * * 1176
Ο απλουστευτικός χαρακτήρας και η αφαιρετική διάθεση που κυριαρχεί 
στις κατά το πλείστον λιτές και ολιγοπρόσωπες συνθέσεις, τα αδρά 
χαρακτηριστικά και τα σχετικά άκομψα σώματα των μορφών, ή έλλειψη 
ευγένειας στην κίνηση και στις στάσεις τους, μας απομακρύνουν από τα 
ποιοτικά εικονογραφικά σύνολα του 16ου αιώνα. Συγχρόνως όμως 
απέχουν από τη λαϊκότροπη αντίληψη που επικρατεί τον 18° αιώνα.
Έτσι, οι τοιχογραφίες του ναού του Α γίου Βασιλείου μπορούν να  

θεωρηθούν έργο του τέλους του Π ο υ  αιώνα, χωρίς να  είμαστε σε θέση 
να  διατυπώσουμε κάποια m o ακριβή χρονολόγηση.

Ό σ ον αφορά στο να ό  της Π αρηγορήτισσας, καθοριστικές για τη 
χρονολόγηση των τοιχογραφιών του κυρίως ναού είναι οι δυο συνθέσεις 
που σώ ζονται στο μνημείο. Σ' αυτές παρατηρούνται επιδράσεις από 
φορητές εικόνες του β' μισού του Π ο υ  αιώνα -  όπως του Ηλία 
Μ όσκου(1657) και του Βίκτορος (1660-1697) στην Ανάσταση - αλλά και 
εικονογραφικές ομοιότητες με ορισμένα μνημεία της Β Δ  Ελλάδας και της 
Θ εσσαλίας -  για παράδειγμα με τη Μ ονή Μ εταμόρφωσης στο 
Δ ρυόβουνο (1652 ),τη Μ ονή Ξενιάς Α λμυρού (1662), τον Άγιο Δημήτριο 
στο Π αυλόπουλο (1 6 6 6 ) στην Κοίμηση και με τη Μ ονή Κοίμησης στη

1 1 *7^

Ρεντίνα Αγράφω ν (1662) και τη Ζωοδόχο Πηγή στο Αρχοντοχώρι 
Ξηρομέρου (1669) στην Ανάσταση. Επιπλέον, η σκηνή της δυτικού 
τύπου Α νάστασης ακολουθεί τον ίδιο εικονογραφικό τύπο με αυτόν του

2172 Αναλυτική αναφορά των επιδράσεων γίνεται στο κεφάλαιο Ε ' «Οι ζωγράφοι των 
μνημείων του νομού της Άρτας», σ.226.

2173 Συγκεκριμένοι ναοί αναφέρονται στο ανωτέρω κεφάλαιο, σ.224-226.
Βλέπε επίσης, Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, σ.220-1.
22 74 Τούρτα, ο.π., πιν.125βκαι Σδρόλια, Μονή Πέτρας, σ. 188-192.

'7Λ5Σδρόλια, ο.π.,σ.383.
1176 Παλιούρας, Η δυτικού τύπου Ανάσταση του Χριστού, Δωδώνη Ζ'(1978) σ.385 
κε
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ναού του Αγίου Βασιλείου, ενώ και η Κοίμηση περιλαμβάνει τα ίδια 
δευτερεύοντα επεισόδια. Η συμπαγής δομή των συνθέσεων, η λιτή 
διαπραγμάτευσή τους, η σχετικά προσεγμένη απόδοση των μορφών, ο 
εκλεπτυσμός και ο διακοσμητικός χαρακτήρας που παρατηρείται στα 
επιμέρους στοιχεία, μαζί με το συγκριτικό υλικό, τοποθετούν το 
διάκοσμο του ναού της Παρηγορήτισσας στο τέλος του 17ου αιώνα.

Αν επιχειρήσουμε μια χρονολογική τοποθέτηση σ ε σχέση με το ναό του 
Αγίου Βασιλείου, με επιφύλαξη μπορούμε να  υποθέσουμε ότι η 
εικονογράφηση της Παρηγορήτισσας πρέπει να  είναι μεταγενέστερη, 
αφού ο καλλιτέχνης κινείται επιλεκτικά και εμφανίζει σημεία ποιοτικής 
εξέλιξης και αναβάθμισης στο χειρισμό των θεμάτων. Ακόμα κι αν 
φιλοτεχνήθηκαν οι τοιχογραφίες από τον ίδιο αγιογράφο, πρέπει να  
έγιναν στην περίοδο της καλλιτεχνικής του ωριμότητας και αφού 
πειραματίστηκε στην ιστόρηση των ίδιων σκηνώ ν στο ναό του Αγίου 
Βασιλείου. Δ εν μπορούμε όμως να  αποκλείσουμε το γεγονός οι 
παραστάσεις του ναού της Παρηγορήτισσας να  ιστορήθηκαν 
προγενέστερα, από διαφορετικό καλλιτέχνη και να  αποτέλεσαν πρότυπο  
γι' αυτές του Α γίου Βασιλείου, ο ζωγράφος του οποίου τις αντέγραψε 
χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία.

Στη Μ ονή Θ εοτόκου Κ ορω νησίας ο Ο ρλάνδος χρονολογεί τις 
τοιχογραφίες του καθολικού στο χρονικό διάστημα 1670-1680, όταν ο 
ηγούμενος της μονής Ευγένιος την ανακαίνισε.1177

Ο .περιορισμένος αριθμός των σκηνών που σώζεται, δε μας επιτρέπει 
να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα και να  ελέγξουμε την ορθότητα της 
άποψης του Ορλάνδου. Βέβαια, η αναφορά του στον ηγούμενο Ευγένιο  
μας δίνει μια κατευθυντήρια γραμμή για τη χρονολόγηση του μνημείου. 
Το συγκριτικό υλικό είναι κι αυτό λιγοστό.
Οι επιρροές στο ζωγραφικό διάκοσμο του να ού  προέρχονται από 
παλαιολόγεια μνημεία του βαλκανικού χώ ρου1178 και από άλλα του 16ου 
αιώνα της Β Δ  και κεντρικής Ελλάδας (Μ ονή Φιλανθρωπηνών, Μ ονή  
Ντίλιου). Δ ε λείπουν επιδράσεις και από μνημεία της περιοχής της 
Θεσσαλίας, που χρονολογούνται στο α' μισό του 17ου αιώνα, όπως η 
Κοίμηση Πορτής (1619), η Μ ονή Προφήτη Η λία στον Τύρναβο (1632- 
46 )1179 * και στο β'μισό του 17συ αιώνα, όπως η Μ ονή Γέννησης

1171 Ορλάνδος, Η επί του Αμβρακικού Μονή Παναγίας της Κορακονησίας, ΑΒΜΕ 
ΙΑ’ (1969),τχ.1, σ.54-5.

1178 Βλέπε σχετική αναφορά στο κεφάλαιο Ε ' «Οι ζωγράφοι των μνημείων του
νομού της Άρτας», σ.227.

1175 Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, σ.103.
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Θ εοτόκου στη Νεράιδα (1 6 5 1)1180 και ο ναός Φανερωμένης της Μ ονής 
Π ελεκητής στην Καρύτσα Αγραφων (1667 ).1181
Συγχρόνω ς, παρατηρούμε στατικότητα στις συνθέσεις,
αντινατουραλιστική κίνηση στις μορφές, αλλά παράλληλα αποφυγή 
κάθε λαϊκότροπης προσέγγισης στην απόδοση των θεμάτων. Άρα, όλες 
οι ενδείξεις μας ωθούν στην πιθανή χρονολόγηση της εικονογράφησης 
του μνημείου στο β' μισό του 17° αιώνα, χωρίς όμως να  είμαστε σε θέση 
να  την προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Στο ν α ό  του Α γίου Α θανασίου στο Π ολύδροσο η εικονογραφική 
ανάλυση τω ν τοιχογραφιών του δεικνύει τη σχέση του με σύγχρονα  
μνημεία της βόρειας και δυτικής Ελλάδας- Άγιος Νικόλαος Βίτσας 
(1618-9 ), Παρεκκλήσι της Σύναξης των Ταξιαρχών της Μ ονής Τιμίου 
Π ροδρόμου Σερρών (1634) - της Καστοριάς- Παναγία του άρχοντα  
Α ποστολάκη (1605-6), Άγιος Ν ικόλαος του άρχοντα Θωμανού 
(1639), Ά γιος Ν ικόλαος της αρχόντισσας Θεολογίνας (1663)1182 - 
αλλά και της Θεσσαλίας, Μ ονή Πέτρας Αγράφων, Παρεκκλήσι των 
Τριών Ιεραρχώ ν της Μ ονής Βαρλαάμ (1 6 3 7 ).1183

Έ κδηλη είναι η ομοιότητα και με αρκετές σκηνές του ναού του Αγίου 
Β ασιλείου, ενώ σε άλλες συνθέσεις υπάρχουν επιδράσεις από φορητές 
εικόνες του 17ου αιώνα και χαλκογραφίες. Συχνά δανείζεται στοιχεία από 
τη δυτική τέχνη .1184

Ενώ η εικονογραφική παρουσία του μνημείου είναι αρκετά αξιόλογη, 
δεν ισχύει το ίδιο για την τεχνοτροπία του ζωγράφου. Τόσο τα 
παλαιότερα όσο και τα εικονογραφικά πρότυπα της Κρητικής ζωγραφικής 
επαναλαμβάνονται και προσεγγίζονται με τρόπο λιτό και εκλαϊκευμένο. 
Τα νέα  στοιχεία, αν και άφθονα, δεν ενσωματώνονται λειτουργικά στις 
συνθέσεις και παρουσιάζονται ατέλειες στην απόδοσή τους, προφανώς 
λόγω  της απειρίας, αλλά και της έλλειψης παιδείας του ζωγράφου. Το 
φαινόμενο αυτό είναι σύνηθες στα επαρχιακά μνημεία του 17ου αιώνα, τα

3180 Σδρόλια, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς των Θεσσαλικών 
Αγράφων, Θ εσσαλία , Β', σ.405.

3381 Σδρόλια, Μ ονή Πέτρας, εικ.265.

1182 Βλέπε ενδεικτικά, Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17°° αιώνα στους ναούς της 
Καστοριάς, σ.68, πιν.59β, 67β.

""Σαμπανίκου, Το Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών, πιν.ΔΊ-2,54.
1184 Αναλυτική αναφορά όλων αυτών των στοιχείων γίνεται στο κεφάλαιο Ε' «Οι 
ζωγράφοι των μνημείων του νομού της Αρτας», σ.227-228.
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οποία δεν είχαν την τύχη να  ιστορηθούν από καλλιεργημένους  
καλλιτέχνες.

Βάσει λοιπόν των εικονογραφικών και τεχνοτροπικών 
χαρακτηριστικών, οι τοιχογραφίες του μνημείου πρέπει να  
φιλοτεχνήθηκαν στα τέλη του 17ου αιώνα. Α ν επιχειρήσουμε να  το 
συγκρίνουμε χρονολογικά με το ναό του Αγίου Βασιλείου, με τον οποίο  
παρουσιάζει ομοιότητες, πρέπει να  θεωρηθεί μεταγενέστερο. Ο 
ζωγράφος του ναού του Αγίου Αθανασίου, που βρίσκεται έξω από τα 
όρια της Αρτας, πρέπει να εμπνεύστηκε από το εικονογραφικό  
πρόγραμμα ενός από τους σημαντικότερους ναούς της πόλης και να  το 
αντέγραψε, με εμφανώς ατελέστερο τρόπο.

Η εξέταση του ενδιαφέροντος ζωγραφικού συνόλου του ναού του  
Α γίου Γεωργίου στα Π ιστιανά  απέδωσε τα εξής. Σχεδόν σ ' όλες τις 
συνθέσεις του ναού είναι έντονη η μίμηση εικονογραφικών προτύπων 
της Κρητικής ζωγραφικής, όπως αυτή εκφράστηκε στα μνημεία της Β Δ  
Ελλάδας - Μονή Φιλανθρωπηνών, Μεταμόρφωση Βελτσίστας, Ά γιος  
Νικόλαος Βίτσας (1618-9), Ά γιος Μ ηνάς στο Μ ονοδένδρι (1619-20) 
και του Άθω τον 16° αιώνα. Από τις ίδιες σκηνές δε λείπουν αρκετές 
δυτικές επιρροές. Επίσης, είναι εμφανής η εικονογραφική συνάφεια με 
μνημεία της Καστοριάς -Π αναγία του άρχοντα Αποστολάκη (1605), 
Άγιος Νικόλαος της αρχόντισσας Θ εολογίνας (1663) - και της
Θεσσαλίας -  Μονή Πέτρας Αγράφων (1625), Μ ονή Προφήτη Ηλία στον  
Τύρναβο (1632-46),1185 1186 Παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών της Μ ονής  
Βαρλαάμ (1637), ο ναός Φ ανερωμένης της Μ ονής Πελεκητής στην 
Καρύτσα Αγράφων (1667 ).1187

Σε ορισμένες συνθέσεις σημειώνεται ομοιότητα με φορητές εικόνες  
του 17ου αιώνα (Μεταμόρφωση με εικόνα του 1600 από την εκκλησία του  
Σωτήρα στο Γαλατά Κ ωνσταντινούπολης, Βαϊοφόρος με εικόνα του  
Βίκτορος και της Μ ονής Λ ειμώ νος Λ έσβου (β'μισό Π™ αιώνα), 
Επιτάφιος Θρήνος, που αντιγράφει την εικόνα του Λαμπάρδου των 
αρχών του 17ου αιώνα).

Ό σον αφορά στην τεχνοτροπία των συνθέσεων, αυτή επιβεβαιώ νει τη 
χρονολογική ένταξη του μνημείου στον 17° αιώνα: λιτές παραστάσεις με  
έκδηλη γραμμικότητα και σχηματοποίηση, στοιχεία αντινατουραλιστικής 
νοοτροπίας, προσπάθεια για προσεγμένη συγκάλυψη των άκομψων 
στάσεων και εκφράσεων, συνηγορούν στην ανωτέρω άποψη. Μ άλιστα, 
αρκετές εικονογραφικές, αλλά κυρίως τεχνοτροπικές ομοιότητες με τη

1185 Βλέπε ενδεικτικά, Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της 
Καστοριάς, πιν.51α,68α,69α-β.

1,86 Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, σ.103, 124-6, πιν.125α.
1187 Σδρόλια, Μονή Πέτρας, εικ.265.
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Μ ονή Σέλτσου,1188 μας ωθούν στη σκέψη ότι ίσως τα δυο μνημεία έχουν 
και χρονολογική συνάφεια.

Στον άλλο ναό που βρίσκεται στα Πιστιανά, στην Α γία  Π αρασκευή, 
σώζεται η κτητορική επιγραφή στο υπέρθυρο της νότιας εισόδου. 
Α πό την επιγραφή έχει καταστραφεί το έτος που ιστορήθηκε ο ναός. 
Έ μμεσα όμως συμπεραίνουμε ότι η ιστόρηση χρονολογείται στο β' 
μισό του 17ου αιώνα, αφού πραγματοποιήθηκε επί του Μητροπολίτη 
Ν αυπάκτου και Ά ρτης Βαρθολομαίου, δηλαδή κατά το χρονικό 
διάστημα 1660-1691 .1189
Επιπλέον, η εικονογραφική σχέση του μνημείου με άλλα της ΒΔ  
Ελλάδας και της Καστοριάς που χρονολογούνται ως και το β' μισό του 
17ου αιώνα -  όπως η Π αναγία του άρχοντα Αποστολάκη (1605-6), ο 
Ά γιος Ν ικόλαος αρχόντισσας Θ εολογίνας (1663), Άγιος Ν ικόλαος του 
Κ υρίτζη (1654), ο ναός του Α γίου Ιωάννη Προδρόμου στο Πολύλοφο  
(1672 ) - καθώς και τα λαϊκά τοπικά στοιχεία που συναντάμε στην 
τεχνοτροπία του διακόσμου, συνηγορούν στην ανωτέρω χρονολόγησή  
του.

Στη Μ ονή Θ εοτόκου Μ εγαλόχαρης, κατά την εξέταση των 
παραστάσων του καθολικού, διαπιστώνουμε ότι αυτές δέχονται 
επιδράσεις από μνημεία της βόρειας και βορειοδυτικής Ελλάδας -  Μονή 
Ξενοφώ ντος (1 5 4 4 ),1190 Ά γιος Ν ικόλαος Βίτσας (1618-9), Άγιος Μ ηνάς 
στο Μ ονοδένδρι (1 6 1 9 -2 0 )1191- αλλά και της Θεσσαλίας -  Μονή 
Κ ατουσίου στο Ανθηρό (1 6 6 3 ).1192 Εμφανής είναι επίσης η σχέση 
ομάδας συνθέσεω ν του ναού ( σκηνές από το βίο του Αγίου Ευσταθίου ) 
με μια φορητή εικόνα από την Πάτμο, που χρονολογείται στα 1620- 
1 6 40 .1193

Α πό τεχνοτροπική άποψη, η αντικλασική προσέγγιση του ζωγράφου, η 
απλοποίηση και η δυσκαμψία του σχεδίου, καθώς και τα 
αντινατουραλιστικά στοιχεία στην απόδοση των μορφών και του τοπίου, 
συνθέτουν το λαϊκό χαρακτήρα που αποπνέει ο διάκοσμος του μνημείου.

11β8Ομοιότητες αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο Ε ' «Οι ζωγράφοι των μνημείων του 
νομού της Άρτας», σ.235.

1189 Βλέπε σχετικά και Τριανταφυλλόπουλος, ΑΔ 32 (1977), Β1 Χρονικά, σ. 174. 
Σχολιασμός της επιγραφής γίνεται στο οικείο μνημείο στο κεφάλαιο Β', σ. 168-169.

1/90 Millet, Athos ,πιν. 180.1 και Chatzidakis, Antoine, πιν.47β.
1191 Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, πιν.73α-β, 74α-β.

1192 Σδρόλια, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς των Θεσσαλικών 
Αγράφων, Θεσσαλία, Β', σ.408, εικ.9.

1193 q 1 0 η σαυρ Οί της Πάτμου, πιν.42-43.
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Αυτός, μαζί με τα εικονογραφικά πρότυπα, μας βοηθά να εντάξουμε 
χρονολογικά την εικονογράφηση του ναού στο β ' μισό του 17ου αιώνα.

Όσον αφορά στη Μ ονή Σέλτσου, οι τοιχογραφίες του καθολικού της 
Μονής χρονολογούνται με ασφάλεια, αφού σώζεται η κτητορική 
επιγραφή στό υπέρθυρο της θύρας που οδηγεί από τον κυρίω ς ναό στο 
νάρθηκα.1194 Βάσει της επιγραφής, διαπιστώνουμε ότι ο ναός 
ανηγέρθηκε και ιστορήθηκε το 1697.

11,1 Σχολιασμός της επιγραφής γίνεται στο οικείο μνημείο στο κεφάλαιο Β', σ.187- 
188.



Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Ζ'

Π αρατηρήσεις στην καλλιτεχνική δραστηριότητα  
στο νομό της Α ρτας κατά τον 17° αιώνα: 

από την απραξία  στη δημιουργία

Επιχειρώντας μια γενικότερη θεώρηση της καλλιτεχνικής 
δραστηριότητας που παρατηρείται στο νομ ό της Ά ρτας κατά τον 17° 
αιώνα, θεωρείται σημαντικό να  γίνει μια ανασκόπηση της κατάστασης 
που επικρατούσε τον προηγούμενο αιώνα στην ίδια και στις γειτονικές μ' 
αυτή περιοχές.

Ενώ κατά το α' μισό του 16ου αιώνα ενισχύθηκαν οικονομικά και 
πνευματικά τα μοναστικά κέντρα και ιδιαίτερα το Άγιο Ό ρος, έτσι ώστε 
να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να  καλλιεργηθεί εκεί η τέχνη ,1,95 
κατά την τρίτη δεκαετία του 16ου αιώνα εκδηλώνεται στην Ή πειρο ένα  
καλλιτεχνικό ρεύμα θεμελιωμένο στη ζωγραφική παράδοση του 14°°, 
15ου και των αρχών του 16ου αιώνα και εμπλουτισμένο από την επαφή 
του με την κρητική ζωγραφική.* 1196 Το καλλιτεχνικό αυτό σύστημα  
άσκησης της ζωγραφικής εξαπλώνεται σ ' ολόκληρο το χώρο της Β Δ  
Ελλάδας, της Θεσσαλίας, ως την Εύβοια και το Άγιο Ό ρος.1197 

Ειδικότερα, για την περιοχή των Ιωαννίνων, παρατηρούμε ότι η 
καλλιτεχνική άνθιση των μονών του Ν ησιού έρχεται ως φυσικό  
επακόλουθο της ανάπτυξής τους ως οικονομικές μονάδες μέσα στον 16° 
αιώνα. Μια ανάπτυξη που συνδέεται άμεσα με το επερχόμενο εμπορικό  
και οικονομικό ανέβασμα της πόλης των Ιωαννίνων. Ιδιαίτερα η 
ζωγραφική της Μ ονής Φιλανθρωπηνών μαρτυρεί έντονες εμπορικές, 
πνευματικές και καλλιτεχνικές επαφές με τη Δύση, οι οποίες βοηθούν

"Μ Παλιούρας, Μεταβυζαντινή Μνημειακή Θεσσαλονίκη, ΚΣΤ' Δημήτρια, 
Ε Επιστημονικό Συμπόσιο, Θεσσαλονίκη 1993, σ.160.

1196 Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, σ.211.
Δείγματα αυτής της ζωγραφικής έχουμε σε πολλά μνημεία: στη Μονή 

Φιλανθρωπηνών (φάσεις του 1531-2, 1542, 1560), στη Μονή Ντίλιου (1543) και στη 
Μονή Ελεούσας (τέλους 16ου αιώνα) -  όλες στο Νησί Ιωαννίνων - στο ναό του 
Αγίου Νικολάου στην Κράψη Ιωαννίνων (1563), στους ναούς του Αγίου Δημητρίου 
(1558) και της Μεταμόρφωσης (1568) στη Βελτσίστα Ιωαννίνων. Επίσης, 
εντοπίζονται στο ναό της Ρασιώτισσας στην Καστοριά (1553), στο Παρεκκλήσι του 
Αγίου Νικολάου στη Μονή της Λαύρας στον Αθω (1560), στη Μονή Βαρλαάμ στα 
Μετέωρα (τοιχογραφίες κυρίως ναού το 1548, λιτής 1566), στη Μονή Γαλατάκη στην 
Εύβοια (1566), στη λιτή του Οσίου Μελετίου στον Κιθαιρώνα (τέλος 16ου αιώνα), 
στη Μονή Ζάβορδας στα Γρεβενά (1592-3).
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στη διαμόρφωση ενός ανανεωτικού, δημιουργικού ρεύματος και 
επηρεάζουν τον επόμενο αιώνα όλες τις περιοχές των Βαλκανίων.1198

Σημαντική καλλιτεχνική παραγωγή υπάρχει τον 16° αιώνα και στην 
Αιτωλοακαρνανία. Α ξιόλογα μνημεία είναι η Μονή Μυρτιάς στην 
Αιτωλία (φάση του 1539), οι Ταξιάρχες Γουργιάς, η Μ ονή Φωτμού 
(1589), η Αγία Παρασκευή Σταμνάς, οι Άγιοι Απόστολοι Κωνωπίνας 
(1595). Όμως, η έντονη αυτή δραστηριότητα σταδιακά παραχωρεί τη 
θέση της σε μια τέχνη που εμφανίζει έκδηλα τα σημάδια της αλλαγής. 
Έ τσι, τον 17° και 18° αιώνα, η ζωγραφική γίνεται λαϊκότερη και 
κατεβαίνει αισθητά η ποιοτική της στάθμη.1199

Στην περιοχή της Π ρέβεζας -  Θεσπρωτίας, κατά τον 16° αιώνα, η 
καλλιτεχνική κίνηση είναι σχετικά περιορισμένη. Πάντως παρατηρούνται 
συχνά  επτανησιακές επιδράσεις τόσο στην αρχιτεκτονική όσο και στη 
ζωγραφική των ναώ ν, όπως στο ναό  του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. 
Α ξίζει επίσης να  σημειώ σουμε την Ιερά Μονή Αγίας Ελένης στην 
Α μμουδιά Πάργας και τη Μ ονή Κοίμησης Γηρομερίου στο Γηρομέρι 
Φιλιατών (φάση του 1568).1200 Τον 17° αιώνα δεν υπάρχει ιδιαίτερη 
πνευματική και ζωγραφική έξαρση. Όμως είναι αξιοσημείωτο ότι 
ανακαινίζονται μνημεία και κοσμούνται με τοιχογραφίες αρκετά καλής 
ποιότητας.1201

Ενώ λοιπόν στις γύρω από την Άρτα περιοχές παρουσιάζεται έντονη  
δραστηριότητα και έχουμε αξιόλογα ζωγραφικά σύνολα κατά τον 16° 
αιώνα, στο νομό της Άρτας δεν έχουμε εμφανή δείγματα τοιχογράφησης 
από το τέλος της εποχής του Δεσποτάτου. Βέβαια, σ' αυτό το σημείο 
πρέπει να  διατηρήσουμε κάποιες επιφυλάξεις, αφού σε ναούς του 13ου - 
14ου αιώνα, κάτω από τα στρώματα των σωζόμενων τοιχογραφιών τους 
που χρονολογούνται τον 17° ή τον 18° αιώνα, διακρίνονται κι άλλα, τα

Μοναστήρια Νήσου Ιωαννίνων, Ζωγραφική, σ. 12-14.
1199

Παλιούρας, Βυζαντινή Αιτωλοακαρνανία, σ.140.
Μνημεία του 17ου αιώνα που εντοπίζονται στον αιτωλοακαρνανικό χώρο είναι: 
Μονή Ρέθα, Άγιος Γεώργιος Πόρτας Μπαμπίνης, Άγιος Γεώργιος Ελληνικών, 
Παναγία Βαρετάδας, Πρόδρομος Βομβοκούς, Κοίμηση Θεοτόκου Αμβρακιάς, 
Ζωοδόχος Πηγή στο Αρχοντοχώρι (1669), Άγιος Νικόλαος (1692) και Αγία 
Αικατερίνη (1692) Αετού, Αγία Παρασκευή Σαρδινίων (τέλος 17ου αιώνα) (ο.π., 
σ.118).

Τ ριανταφυλλόπουλος, A A 32 (1977) Β1 Χρονικά, σ.177.
Στο καθολικό της Μονής Κοίμησης Γηρομερίου σώζονται και μεταγενέστερες 
τομογραφίες, που χρονολογούνται τον 17° αιώνα.

Σημαντικό μνημείο είναι ο ναός Κοίμησης της Θεοτόκου στο Καστρί 
Ριζοβουνιού (1670), καθώς και άλλα δυο που ανακαινίστηκαν: το Καθολικό της 
Μονής Αγίας Πελαγίας στην Καστροσυκιά και ο ναός Κοίμησης της Θεοτόκου των 
Ρωγών στη Νέα Κερασούντα.
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οποία είτε θα είναι σύγχρονα με την κτήση του ναού είτε μεταγενέστερα, 
οπωσδήποτε όμως πριν τον 17° αιώνα. Αυτό παρατηρείται στο ναό της 
Παρηγορήτισσας, του Αγίου Βασιλείου, της Αγίας Θεοδώρας, της Μ ονής 
Κάτω Παναγιάς και αλλού. Μ όνο εφόσον αποτοιχιστούν τα ανώτερα 
στρώματα, θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν και σ ε τι έκταση 
σώζονται τοιχογραφίες των προηγούμενων αιώνων κάτω απ' αυτά.

Επίσης, π ρ έπ ει να σημειώσουμε ότι στους προηγούμενους του 17ου 
αιώνες συνέβησαν φυσικές καταστροφές, οι οποίες προφανώς εμπόδισαν 
τους κατοίκους να ασχοληθούν με την καλλιτεχνική δημιουργία. 
Επιπλέον, σημειώθηκαν πολλές εξεγέρσεις, προκειμένου οι Ηπειρώτες να

1 ΟΛΟ
αποτινάξουν τον τουρκικό ζυγό, οι οποίες επέτειναν το πρόβλημα.

Φωτεινή εξαίρεση αποτελεί ο διάκοσμος του ιερού στο ναό της 
Παρηγορήτισσας, που χρονολογείται το 1558. Εκεί εικονίζονται η 
Πλατυτέρα με τους σεβίζοντες αγγέλους, οι συλλειτουργούντες ιεράρχες 
και προφήτες. Οι τοιχογραφίες φιλοτεχνήθηκαν από το μοναχό Ανανία, 
σύμφωνα με τη σωζόμενη επιγραφή.* 1203

Μ όνο τον 17° αιώνα η περιοχή της Άρτας βγαίνει από τη στασιμότητα  
και την απραξία και εκδηλώνεται έντονη καλλιτεχνική κίνηση. Ν τόπιοι 
ή περιφερόμενοι ζωγράφοι κάνουν την εμφάνισή τους και τοιχογραφούν  
είτε ορισμένα από τα βυζαντινά μνημεία της περιοχής (Παρηγορήτισσα, 
Άγιος Βασίλειος, Μ ονή Θεοτόκου Κορωνησίας), είτε άλλα που  
επισκευάζονται (Μ εταμόρφωση) ή ανεγείρονται αυτή την περίοδο (Άγιος  
Αθανάσιος στο Π ολύδροσο, Άγιος Γεώργιος και Α γία Παρασκευή στα 
Πιστιανά, Μονή Γενεθλίου Θεοτόκου Μ εγαλόχαρης, Μ ονή Σ έλτσου).1204

Πού οφείλεται όμως η καλλιτεχνική και πνευματική έξαρση που 
σημειώνεται στο νομό της Άρτας ιδιαίτερα;

Οι λόγοι της αιφνίδιας αυτής ανάπτυξης πρέπει να  αναζητηθούν στις 
πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν αυτή την

Είχαμε το λοιμό του 1374, δυο πυρκαγιές (το 1313 και στα μέσα του 14ου αιώνα), 
την κατάληψη της Αρτας το 1449, το σεισμό του 1566, που επηρέασε τα μέρη Λιτζάς 
και Αγραφων, αλλά και την περιοχή Ραδοβιζίου. Βλέπε στο κεφάλαιο Α' «Ιστορικό 
Πλαίσιο», σ.5-7 και Σδρόλια, Μονή Πέτρας, σ.16, όπου και παλαιότερη βιβλιογραφία.

1303 Ορλάνδος, Παρηγορήτισσα, σ. 131 -2.
Σε ορισμένα ορεινά χωριά της Ηπείρου και της Μακεδονίας, σε περιοχές που 

είχαν σχετική αυτονομία, συγκροτήθηκαν οικογενειακές ομάδες ζωγράφων -  
τεχνιτών, που δεν περιόριζαν την εκτέλεση των έργων τους μόνο σε τοπικό επίπεδο, 
αλλά επεκτάθηκαν και σε σχετικά απομακρυσμένες περιοχές. Έτσι, η αγροτική 
ζωγραφική έχασε εν μέρει τον τοπικό της χαρακτήρα και έτεινε να ικανοποιήσει τις 
ανάγκες μιας πελατείας κοινωνικά προσδιορισμένης, ανεξάρτητα από την τοπική 
καταγωγή της. Για την οργάνωση των «οικογενειακών» συνεργείων των ζωγράφων, 
τη μαθητεία και τις μετακινήσεις τους, βλέπε και Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, 
σ.227 κε.
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εποχή στην ευρύτερη περιοχή. Η αποσύνθεση της οθωμανικής 
αυτοκρατορίας, για  την οποία ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό οι 
τροποποιήσεις που έγιναν στο τουρκικό φεουδαλικό σύστημα κατά τον 
16° και 17° αιώνα, είχε ως αποτέλεσμα να  αποκτήσουν οι υπόδουλοι 
προνόμια και μεγαλύτερη ελευθερία κίνησης.1205 Οι εμπορικές 
δραστηριότητες στην περιοχή της Άρτας αναπτύχθηκαν, με άμεση 
συνέπεια την οικονομική της ανάκαμψη. Επίσης, το γεγονός ότι η Άρτα 
βρισκόταν στον άξονα  σημαντικών χερσαίων δρόμω ν,1206 της εξασφάλιζε 
επικοινωνία με γειτονικά διοικητικά και εμπορικά κέντρα.1207 Έτσι, η 
πόλη ήταν συνεχώ ς εφοδιασμένη με αγαθά που προέρχονταν από την 
Ιταλία και άλλα μέρη της Ευρώπης. Επιπλέον, ο κόλπος της Άρτας 
αποτελούσε την κύρια έξοδο για το νότιο τμήμα της Α λβανίας.1208

Η  εμπορική και οικονομική ανάπτυξη της πόλης ήταν φυσικό να  
προσελκύσει το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων και ιδιαίτερα των Γάλλων, 
οι οποίοι θέλησαν να  εδραιώσουν το γαλλικό εμπόριο στην περιοχή. Η  
κίνηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την προετοιμασία κατά τον 17° αιώνα 
και τη δημιουργία το 1702 του Γαλλικού Π ροξενείου στην Άρτα.1209

Μ ια τόσο σπουδαία πολιτική και εμπορική κίνηση έδωσε ταυτόχρονα 
και πνευματική ώθηση στην πόλη, που άρχισε να  ενδιαφέρεται για την 
πολιτιστική της προβολή και αξιοποίηση. Καθώς μάλιστα οι εκκλησίες 
και οι μονές έγιναν πνευματικά κέντρα, θεωρήθηκε απαραίτητη η 
τοιχογράφησή τους. Αυτό συνέβαινε ως επί το πλείστον στις 
τουρκοκρατούμενες περιοχές σε αντίθεση με τις βενετοκρατούμενες, 
όπου άνθιζε η ζωγραφική των φορητών εικόνων. Έτσι, οι ζωγράφοι 
βρήκαν πρόσφορο έδαφος για την έκφραση των προσωπικών 
αναζητήσεώ ν τους. Βέβαια, πρέπει να  σημειωθεί ότι οι ζωγράφοι της 
Άρτας, επειδή στερούνταν σαφώς καθορισμένου αισθητικού

1205 A.Cvetkova,H εξέλιξη του τουρκικού φεουδαλικού καθεστώτος από τα τέλη του 
ΙΣΤ' ως τα μέσα του ΙΗ ' αιώνα, άρθρο στο βιβλίο του Σπ. Ασδραχά, Η  Οικονομική 
δομβ των Βαλκανικών Χωρών, Αθήνα 1979, σ.89

Για τους υδάτινους και χερσαίους δρόμους με τους οποίους επικοινωνούσε η 
Άρτα και για την εμπορική της κίνηση, βλέπε στο κεφάλαιο Α'«Ιστορικό Πλαίσιο», 
σ.9-10.

Είχε επικοινωνία με τα Γιάννινα, απ' όπου μπορούσε να επιτυγχάνει επαφές 
που εκτείνονταν από τη Θεσσαλία ως τη Θεσσαλονίκη (Παλιούρας, Από την Ήπειρο 
στη Θεσσαλία. Ένας καλλιτεχνικός δρόμος, Τρικαλινά, τ. 15^ , σ.42-3).

120ft
H.Holland, Ταξίδια στα Ιόνια Νησιά, Ήπειρο, Αλβανία, σ.78.

1209 Σιορόκας, Το Γαλλικό Προξενείο της Άρτας (1702-1789), σ.276 κε.
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προσανατολισμού, συνέβαλαν στη δημιουργία ενός καλλιτεχνικού 
ρεύματος λαϊκού, με αντικλασική νοοτροπία.1210 1211 *
Ένας άλλος λόγος που συνετέλεσε στη ζωγραφική αναγέννηση της

Άρτας τον 17° αιώνα, ήταν η επίδραση των δυτικών μορφωτικών και
θεολογικών ρευμάτων και τη διάδοση των αρχώ ν του ουρανισμού, που
έγινε φανερή μέσα από την αλληλογραφία πνευματικών ανθρώπων, οι
οποίοι έζησαν και έδρασαν στην Άρτα και στις γειτονικές περιοχές, όπως

1 <) « |
τα Ά γραφ α και τα Τρίκαλα.

Τέλος, δεν πρέπει να παραβλέψουμε το ρόλο που έπαιξε η καλλιτεχνική  
ανάπτυξη περιοχών της Δυτικής Μ ακεδονίας (Καστοριά, Δρυόβουνο), 
της Ηπείρου (Βίτσα, Μ ονοδένδρι, Κλειδωνιά, Ελαφότοπος) και της 
Θεσσαλίας (Τύρναβος, Άγραφα, Μ ετέωρα, Βασιλική Τρικάλων) κατά 
τον 17° αιώνα, που έγιναν πόλοι έλξης και επιρροής για τους ζωγράφους 
της Άρτας.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες λοιπόν συνετέλεσαν ώστε να  χαρακτηριστεί 
εύλογα και εύστοχα ο 17^ αιώνας ως εποχή ανανέω σης για τα γράμματα  
και τις τέχνες μέσα στα ζοφερά χρόνια της τουρκικής κατάκτησης, 
ιδιαίτερα για  την περιοχή της Άρτας, η οποία μοιάζει να  ξαναγεννιέται 
και να επανακτά -  όσο αυτό είναι εφικτό στις νέες  συνθήκες -  την αίγλη  
προηγούμενων ιστορικών περιόδων.

Ο Γαρίδης επισημαίνει ότι τα έργα αυτής της εποχής έχουν ένα τεχνικό κι όχι 
καλλιτεχνικό χαρακτήρα και διακρίνονται για την ορμητικότητα και τη θεατρική 
διάθεσή τους (Garidis, La peinture murale, σ.361 κε).

1211 Για την πνευματική κίνηση και τις σχολές που λειτουργούσαν στην Άρτα τον
17° αιώνα, καθώς και τη σχέση τους με τις γειτονικές περιοχές, βλέπε στο κεφάλαιο
Α' «Ιστορικό Πλαίσιο», σ.7-8. Επίσης, Χατζημάνου, Η επίδραση των δυτικών
μορφωτικών και θεολογικών ρευμάτων στους λόγιους της Δυτικής Θεσσαλίας κατά
τον 17° αιώνα, Τρικαλινά, τ. 15*̂ , Β', σ.10-12. Για την πνευματική κίνηση στα i
Άγραφα, βλέπε επίσης Σδρόλια, Μονή Πέτρας, σ .413-422.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Η'

Η σχέση τω ν ναώ ν τη ς Ά ρτας με τα  μνημεία  τη ς  ευ ρ ύ τερ η ς  
περιοχής και η συμβολή της καλλιτεχνικής πα ρα γω γή ς  

τους στη μεταβυζαντινή  ζω γραφική του ΒΔ  
ελλαδικού χώ ρου τον 17° αιώ να

Ο 17^ αιώνας στο βορειοδυτικό ελλαδικό χώρο χαρακτηρίστηκε από 
την παρουσία αξιόλογω ν αγιογράφων, που συνέβαλαν ουσιαστικά στη 
μορφοποίηση των καλλιτεχνικών ιδεών και αναζητήσεω ν και 
διαμόρφωσαν τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να  επιτευχθεί η ομαλή  
μετάβαση από τα σημαντικά ζωγραφικά σύνολα του 16ου αιώνα στη 
λαϊκότροπη αγιογραφία του 18ου αιώνα.

Ουσιαστική παρέμβαση στη μεταβυζαντινή ζωγραφική της 
βορειοδυτικής Ελλάδας πέτυχαν οι ζωγράφοι από το Λ ινοτόπι, οι οποίοι, 
αν και είχαν αγροτική προέλευση και απλουστευτικό τρόπο σκέψης 
λόγω του περιορισμένου γνωστικού πεδίου τους,1212 ιστόρησαν με 
επιτυχία πολλούς ναούς στην Ή πειρο, στην Κ αστοριά και τη 
Θεσσαλία.* 1214 1215

Ο μεγάλος αριθμός των ανώνυμων ζωγράφων που φ ιλοτέχνησε τους 
ναούς της Καστοριάς, συνέβαλε στη δημιουργία ενός καλλιτεχνικού  
ρεύματος, μέσα από το οποίο επιβεβαιώνεται η σχέση και η συνέχεια με 
το έργο των λινοτοπιτών ζωγράφων. Οι αγιογράφοι της Καστοριάς 
διακρίνονται από έναν εκλεκτισμό, που συνίσταται αφ' ενός μεν στη 
χρήση στοιχείων κυρίως από τα εργαστήρια της βορειοδυτικής 
Ελλάδας και λιγότερο της κρητικής σχολής -  γεγονός που δεν τους 
απομάκρυνε από τη γραμμή των λινοτοπιτών ζωγράφων - αφ'ετέρου δε 
στη διατήρηση αρκετών γνωρισμάτων του "καστοριανού εργαστηρίου"  
και στη δημιουργία μιας τοπικής αγιογραφικής παράδοσης.1216 *

1312 Την άποψη αυτή διατυπώνει η Τούρτα (Λινοτοιτίτες ζωγράφοι,σ.228-230).

1111 Τον Αγιο Νικόλαο Βίτσας(1618-9),τον Άγιο Μηνά στο Μονοδένδρι (1619-20), 
τον τρούλο του Αγίου Νικολάου στην Κλειδωνιά (1620-23), τμήματα των 
τοιχογραφιών της Μονής Πατέρων (1631), τη Μονή Κοίμησης στον Ελαφότοπο 
(1646), τη Μονή Θεοτόκου Ζέρμας (1656) (ο.π.,σ.219-221).
1214 Όπως τον Άγιο Νικόλαο του άρχοντα Θωμανού στην Καστοριά(1639) και τη 
Μονή Μεταμόρφωσης στο Δρυόβουνο( 1652)(ο.π,).

ι3Ιί Πρέπει να ιστόρησαν τη Μονή Προφήτη Ηλία στον Τύρναβο( 1632-46) και τον 
Άγιο Αθανάσιο Ζαγοράς( 1645-6)(ο.π.).
1216 Βλέπε σχετικά, Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17°u αιώνα στους ναούς της
Καστοριάς, σ.322 κε.
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Στη Θ εσσαλία δημιουργήθηκε ένα τοπικό εργαστήριο - των δυο 
Ιωάννηδων - που κάλυψε την καλλιτεχνική παραγωγή του κέντρου της 
γεωγραφικής ενότητας των Αγράφων, στην οποία περιλαμβάνονταν τα 
καθολικά των γνωστότερων μονών, όπως Πέτρας, Νεράιδας, Πελεκητής, 
Κ ατουσίου και άλλα. Οι καλλιτέχνες του είχαν λόγια προέλευση και 
διαμόρφω σαν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της περιοχής. Τα μνημεία που 
αντιπροσώ πευαν μεμονωμένες καλλιτεχνικές τάσεις περιορίζονταν στο 
ανατολικό (Ρεντίνα) και το δυτικό τμήμα των Αγράφων (Μικρά 
Βραγγιανά, Κ άρυά, Πρασιά).

Ό σ ον  αφορά στους ζωγράφους της Άρτας, τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους μας παραπέμπουν στην τέχνη που επικρατούσε τον 
17° αιώνα στην ηπειρωτική τουρκοκρατούμενη Ελλάδα: αναβίωση της 
αντικλασικής παράδοσης της παλαιολόγειας τέχνης, λιτό θεματολόγιο 
και απλοϊκό, λαϊκότροπο ύφος, εκφάνσεις του οποίου αποτελούν η 
παραμορφωτική επιμήκυνση των μορφών, η δυσαναλογία σώματος- 
κεφαλής, η ηθελημένη ασχήμια, η σχηματοποίηση και η σκληρότητα στο 
πλάσιμο, η περιορισμένη χρωματική κλίμακα, η αδεξιότητα των 
κινήσεω ν και των χειρονομιών, η αφέλεια στο σχέδιο, η έλλειψη 
ευρυθμίας στην οργάνωση των συνθέσεω ν.1218

Οι ζω γράφοι των περισσότερων μνημείων παραμένουν πιστοί στις 
αρχές της τοπικής σχολής της Β Δ  Ελλάδας,1219 όσον αφορά στην επιλογή 
των εικονογραφικώ ν θεμάτων και στον τρόπο παρουσίασής τους. Ακόμη 
κι αυτοί που τολμούν να  εισάγουν στοιχεία άλλων καλλιτεχνικών 
ρευμάτων ή δυτικά στο ρεπερτόριό τους, πάλι δεν ξεφεύγουν από την 
τοπική παράδοση, αλλά τα συνδυάζουν μ' αυτή. Επηρεάζονται από 
γειτονικά τους μνημεία τόσο του 16ου όσο και του 17ου αιώνα. Κι αυτό 
είναι φυσικό, αφού σ ' αυτά τα μνημεία είχαν εύκολη και συνεχή 
πρόσβαση και από αυτά μπορούσαν να  προμηθευτούν ευκολότερα τα 
ανθίβολα που τους χρειάζονταν. Π εριορίζονται έτσι στα παλαιότερα 
πρότυπα, τα οποία  συνήθως αναπαράγουν με μικρότερη πιστότητα και 
χωρίς να  τα έχου ν  αφομοιώσει πλήρως.

222 7 Σδρόλια, Μονή Πέτρας, σ.404-412.

1218 Παρόμοια τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά συναντούμε και στις τοιχογραφίες των 
ναών της Καστοριάς (Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς της 
Καστοριάς, σ.323,327 κε). Βλέπε επίσης, Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, σ.226.

1219 Για τη σχολή της ΒΔ Ελλάδας, τις καταβολές και τα χαρακτηριστικά της 
γνωρίσματα, βλέπε Χατζηδάκης, Ο ζωγράφος Φράγγος Κονταρής, ΛΧΑΕ περ.Δ', τ.Ε' 
(1966-69), σ.299 κε, Αχειμάστου, Η  Μονή των Φιλανθρωπηνών, σ.212-220, Garidis, 
La peinture murale,o. 171 κε, Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, σ.211 κε.
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Ο ζωγράφος του ναού της Μεταμόρφωσης θα μπορούσε να  ενταχθεί σ' 
αυτή την κατηγορία, αφού σχεδόν το σύνολο του εικονογραφικού 
προγράμματος του μνημείου εμπνέεται από γειτονικά τοιχογραφημένα  
σύνολα. Παρατηρούμε επιδράσεις από συνθέσεις της Μ ονής 
Φιλανθρωπηνών (Μυστικός Δείπνος, Εις Αδου Κάθοδος), της 
Μεταμόρφωσης Βελτσίστας (Φ ιλοξενία του Αβραάμ), του Αγίου  
Νικολάου Βίτσας (Λίθος), του Α γίου Μ ηνά στο Μ ονοδένδρι 
(Ψηλάφηση).

Παρόμοιες επιλογές κάνουν οι ζωγράφοι της Αγίας Παρασκευής στα 
Πιστιανά και της Μ ονής Θεοτόκου Μ εγαλόχαρης, οι οποίοι δείχνουν  
προσκολλημένοι στα παλαιότερα πρότυπα, αδιαφορούν για τις 
νεωτερικές καλλιτεχνικές τάσεις, τα δυτικά στοιχεία και επιπλέον  
παρουσιάζουν σχεδιαστικές αδυναμίες, τυποποίηση και σχηματοποίηση  
στην απόδοση των συνθέσεών τους.

Ο ζωγράφος της Μ ονής Θεοτόκου Κορωνησίας, παρόλο που κινείται 
σε ανάλογα πλαίσια -  ακολουθεί ως επί το πλείστον παλαιολόγεια  
πρότυπα και σχετίζεται με μνημεία των Βαλκανίω ν (Μ ονή Stroupetski, 
Mateic, Ivanovo, Zemen) -  διαπραγματεύεται τις συνθέσεις του με 
περισσότερη άνεση, χάρη και ευγένεια. Μ έσα από την ποιοτική  
παρουσίαση τους διαφαίνεται μια φύση αρκετά καλλιεργημένη, που  
επιχειρεί καινοτομίες στην επιλογή των εικονογραφικών θεμάτων (Κρίση  
Πιλάτου, Μ εταμέλεια του Ιούδα χωρίς τον απαγχονισμό), διατηρώντας 
συγχρόνως μια στατικότητα και συγκρατημένη ελευθερία στην απόδοσή  
τους.

Ό σον αφορά στο ζωγράφο της Μ ονής Σέλτσου, τα ελάχιστα  
δείγματα του διακόσμου που εξετάσαμε, επηρεάζονται από την 
εικονογραφία κυρίως της Β Δ  Ελλάδας (Α ίνοι, Μ εταμόρφωση, Δευτέρα  
Παρουσία). Η διαπίστωση αυτή όμως δεν είναι δυνατόν να  γενικευτεί για  
το σύνολο του εικονογραφικού προγράμματος του μνημείου.

Επίσης, χαρακτηριστικό γνώρισμα της τοπικής παράδοσης της Β Δ  
Ελλάδας είναι οι έκτυποι φωτοστέφανοι, που συναντώνται στους  
συλλειτουργούντες ιεράρχες του Α γίου Βασιλείου και στους 
μεμονωμένους αγίους του ανωτέρω ναού , της Παρηγορήτισσας, της 
Μ ονής Θ εοτόκου Κορωνησίας, καθώς και τα πήλινα έξεργα εγκόλπια  
που φέρουν στο στήθος οι άγιοι Δημήτριος και Θεόδωρος Στρατηλάτης 
στο ναό του Α γίου Β ασιλείου.1220

'“ ° Οι έκτυποι φωτοστέφανοι και τα εγκόλπια παριστάνονται και σε άλλα μνημεία της 
ΒΔ Ελλάδας. Βλέπε σχετικά, Τούρτα, Λ ινοτοπίτες ζωγράφοι, σ.220.
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Σ ε ορισμένα μνημεία του νομού της Άρτας είναι έντονη η παρουσία
1 Λ Λ  1

θεμάτων και τύπων που προέρχονται από την κρητική σχολή. Οι 
εικονογραφικοί αυτοί τύποι έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί από ζωγράφους 
των ναώ ν της ΒΔ Ελλάδας και έτσι η προσέγγισή τους μέσα απ' αυτά τα 
μνημεία ήταν εύκολη. Άρα, η γνώση των ζωγράφων της Άρτας είναι 
έμμεση και δεν προέρχεται από άμεση επαφή τους με το συγκεκριμένο 
καλλιτεχνικό ρεύμα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο ζωγράφος του Αγίου Γεωργίου 
στα Πιστιανά, ο οποίος - σχεδόν στο σύνολο των συνθέσεών του - 
αρέσκεται στην αντιγραφή κρητικών εικονογραφικών προτύπων, τα 
οποία  όμως συναντώνται ήδη σε γειτονικά μνημεία. Έτσι, η σκηνή της 
Έ γερσης του Ααζάρου και της Σταύρωσης ακολουθεί εικονογραφικό 
τύπο που έχει ήδη απεικονιστεί στον Ά γιο Νικόλαο Βίτσας και στον Άγιο  
Μ ηνά στο Μ ονοδένδρι. Α νάλογα, το κρητικό πρότυπο του Μυστικού 
Δ είπνου έχει ιστορηθεί στη Μ εταμόρφωση της Βελτσίστας, του 
Εμπαιγμού στη Μ ονή Φιλανθρωπηνών, του Ελκόμενου στη Μονή 
Μ εταμόρφω σης στο Δρυόβουνο.

Ό μω ς, και ο ζωγράφος του Α γίου Βασιλείου επιλέγει να  μιμηθεί 
Κρητικούς εικονογραφικούς τύπους σε μερικές συνθέσεις του: στη 
Σταύρωση, στη Γέννηση της Παναγίας και στην Ψηλάφηση του Θωμά, 
όπω ς η τελευταία απεικονίζεται στη Μ εταμόρφωση της Βελτσίστας.

Π ανομοιότυπα εκφράζεται ο ζωγράφος του Αγίου Αθανασίου και 
υιοθετεί τύπο της κρητικής σχολής στη σκηνή της Βαϊοφόρου και της 
Σταύρωσης, στην οποία αντιγράφει την αντίστοιχη του Αγίου Βασιλείου.

Επιλεκτικά, κι άλλοι ζωγράφοι της Άρτας υιοθετούν κρητικά 
εικονογραφικά πρότυπα στις συνθέσεις τους: ο ζωγράφος της Αγίας 
Π αρασκευής στη Σταύρωση, της Μ ονής Θεοτόκου Μ εγαλόχαρης στον 
Α ναπεσόντα, της Μ ονής Θ εοτόκου Κορωνησίας στην Κρίση των 
Α ρχιερέω ν.

Η διάθεση των ζωγράφων των ναώ ν της Άρτας να πρωτοτυπήσουν 
εκφράζεται μέσα από τη χρήση φορητών εικόνων και δυτικών 
χαλκογραφιώ ν ως προτύπων στις συνθέσεις τους. Κατά συνέπεια, 
δέχονται την επίδραση πολλώ ν δυτικών στοιχείων,, τα οποία συχνά δεν 
αφομοιώ νουν πλήρως ή τα παρερμηνεύουν. Η διάδοση των φορητών 1221

1221 Δε θα ήταν δόκιμο να μιλήσουμε για εξοικείωση των ζωγράφων της Άρτας με τα 
κρητικά έργα, καθώς ο τρόπος απόδοσής τους απέχει αισθητά από τα κρητικά 
εικονογραφικά πρότυπα. Για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της κρητικής σχολής και 
τα πρότυπά τους, βλέπε Τούρτα, Λινοτοπίτες ζωγράφοι, σ.215 και Stavropoulou, 
Veltsista, σ.179.
1221 Η Σταυροπούλου υποστηρίζει ότι η δημιουργία τύπων και συνθέσεων 
εμπνευσμένων από τη δυτική τέχνη, συναντάται στις κεντρικές βαλκανικές περιοχές 
από το τέλος του 15ου αιώνα και συνεχίζεται στα μετέπειτα μεταβυζαντινά χρόνια 
(Stavropoulou, ο.π., σ. 180).
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εικόνων και των χαλκογραφιών δικαιολογείται, αν αναλογιστούμε τις 
μεγάλες εμπορικές επαφές που διέθετε η πόλη της Άρτας με τη Δύση  
μέσω του λιμανιού της.

Εκτεταμένη αντιγραφή φορητών εικόνων κάνει ο ζωγράφος του Α γίου  
Βασιλείου. Η εικόνα του Ν. Τζαφούρη χρησιμοποιείται ως πρότυπο στην  
Άκρα Ταπείνωση, του Εμμ. Τζάνε στη Συνάντηση του Χ ριστού με τη 
Σαμαρείτιδα, του Θ. Πουλάκη και του Ν . Ρίτζου στον Ευαγγελισμό.
Κατά ανάλογο τρόπο διαπραγματεύεται τη σκηνή του Επιτάφιου Θ ρήνου  
ο ζωγράφος του Αγίου Γεωργίου στα Πιστιανά, αντιγράφοντας την 
εικόνα του Εμμ. Ααμπάρδου.
Ο ζωγράφος της Μ ονής Θεοτόκου Μ εγαλόχαρης ιστορεί για πρώτη φορά  
σκηνές από το βίο του Αγίου Ευσταθίου, βασιζόμενος σε μια φορητή 
εικόνα από την Πάτμο.
• Οι σκηνές της Απόνιψης του Πιλάτου, του Ελκόμενου και της 
πρωτότυπης «Επί του Σταυρού Προσήλωσης» στο ναό του Α γίου  
Βασιλείου, μας παραπέμπουν στις αντίστοιχες φλαμανδικές  
χαλκογραφίες του J.Sadeler. Μ άλιστα, οι δυο πρώτες σκηνές  
αντιγράφονται πανομοιότυπα στο ναό του Α γίου Α θανασίου στο 
Πολύδροσο.

Παράλληλα, η απεικόνιση της δυτικού τύπου Ανάστασης στον Ά γιο  
Βασίλειο και στην Παρηγορήτισσα και η ύπαρξη επιμέρους δυτικών 
στοιχείων σε σκηνές των μνημείων (ιδιαίτερα της Γέννησης, του  
Ευαγγελισμού, της Σταύρωσης), πιστοποιούν το πόσο σημαντική ήταν η 
διείσδυση της δυτικής κουλτούρας στις επιλογές ορισμένω ν ζωγράφων 
της Άρτας.

Στις συνθέσεις των ζωγράφων της Άρτας εντοπίζονται στοιχεία που  
τις συνδέουν με την εικονογραφία της Μ ακεδονίας. Ο εικονογραφικός  
τύπος της Βάπτισης, της Μ εταμόρφωσης, του Επιτάφιου Θ ρήνου στο ναό  
της Μεταμόρφωσης, της Α νάληψης στον Άγιο Βασίλειο, της Έ γερσης  
του Λαζάρου στον ανωτέρω ναό και στον Ά γιο Α θανάσιο, μας 
παραπέμπει σε πρότυπα της Μ ακεδονίας. Επίσης, η απεικόνιση αγίων 
γυναικών και μάλιστα της Αγίας Παρασκευής (στο ναό  της 
Μεταμόρφωσης, του Α γίου Β ασιλείου, του Α γίου Γεωργίου, της 
Παρηγορήτισσας) και της αγίας Κυριακής (στον τελευταίο να ό ) είναι 
ενδεικτική της επίδρασης της ζωγραφικής των ναώ ν της Μ ακεδονίας.

Οι ζωγράφοι της Αρτας επηρεάζονται ιδιαίτερα από μνημεία της 
περιοχής της Καστοριάς και πολλές συνθέσεις τους παρουσιάζουν κοινά  
σημεία με τις αντίστοιχες σ' αυτά. Α ναφέρουμε ενδεικτικά τον Ά γιο  
Νικόλαο του άρχοντα Θ ωμανού, τον Ά γιο Ν ικόλαο της αρχόντισσας
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Θ εολογίνας, την Παναγία του άρχοντα Αποστολάκη, την Παναγία των 
Α γίω ν Αναργύρων, τη Μ εταμόρφωση στο Δρυόβουνο.1223

Συχνά στις παραστάσεις των ναών της Άρτας επιβιώνουν στοιχεία του 
λεγάμενου «εργαστηρίου της Καστοριάς».1224 Χαρακτηριστικά 
αναφέρουμε την τυμπανισμένη μορφή στη Μεταμέλεια του Ιούδα στον 
Ά γιο Γεώργιο, τα μαργαριτοκόσμητα ενδύματα στους ολόσωμους 
αγίους του Α γίου Βασιλείου Άρτας, του Αγίου Αθανασίου 
Π ολύδροσου, του Α γίου Γεωργίου Πιστιανών, τη διακοσμητική διάθεση 
στα οικοδομήματα σε σκηνές του Αγίου Γεωργίου (Υπαπαντή, Κρίση 
Αρχιερέων, Απόνιψη Πιλάτου), τα βραχώδη βουνά και τις ομαλές 
πλαγιές, που σχεδιάζονται με μαλακές, καμπύλες γραμμές και φέρουν 
αραιή βλάστηση σε συνθέσεις του Αγίου Βασιλείου (Συνάντηση 
Χ ριστού με τη Σαμαρείτιδα, Γέννηση), του Αγίου Αθανασίου 
(Μ εταμόρφωση, Έ γερση Λαζάρου, Βαϊοφόρος), του Αγίου Γεωργίου 
(Π ροδοσία).

Οι αγιογράφοι της Άρτας φαίνεται ότι διατηρούσαν επαφές και με 
την περιοχή της Θ εσσαλίας. Εικονογραφικές ή και τεχνοτροπικές 
ομοιότητες παρατηρούνται με μνημεία των Αγράφων (Μ ονή Πέτρας, 
Μ ονή Κ ατουσίου στο Α νθηρό, ναός Φανερωμένης στη Μ ονή Πελεκητής 
στην Καρύτσα), των Μ ετεώρων (Παλαιό και Ν έο Καθολικό της Μ ονής 
Μ αταμόρφωσης, Π αρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών της Μ ονής 
Βαρλαάμ, Παλαιό Κ αθολικό της Μ ονής Αγίου Στεφάνου), με τη Μονή 
Προφήτη Η λία στον Τύρναβο, με τον Άγιο Γεώργιο στη Βασιλική 
Τρικάλων. Πιστοποιείται έτσι μια καλλιτεχνική συνεργασία, η οποία 
προφανώς εξασφαλιζόταν είτε με επιτόπιες επισκέψεις στα μνημεία των 
γειτονικών νομώ ν, είτε με την κυκλοφορία ανθιβόλων στους κύκλους 
των ζωγράφων. Ε ξάλλου, οι εμπορικές συναλλαγές της Άρτας με 
αξιόλογα κέντρα της Θ εσσαλίας (Σάλωνα, Τύρναβος) και η 
πνευματική επικοινω νία με δασκάλους της περιοχής, ήταν

1223 Συγκεκριμένες επιδράσεις αναφέρονται στην περιγραφή των συνθέσεων των 
ναών στο κεφάλαιο Β' και στο κεφάλαιο Ε' «Οι ζωγράφοι των μνημείων του νομού 
της Άρτας».
1224 Για τα γνωρίσματα του «καστοριανού εργαστηρίου», βλέπε Τούρτα, Λινοτοπίτες 
ζωγράφοι, σ.216, σημ.1738, Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στους ναούς 
της Καστοριάς, σ. 100,322 και Stavropoulou, Veltsista, σ. 178-9.
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δεδομένες.1225
Αξιοσημείωτη είναι και η σχέση που παρατηρείται με την 

ενετοκρατούμενη Ζάκυνθο. Οι εμπορικές επαφές της Αρτας με τα 
Επτάνησα φαίνεται ότι δημιούργησαν τα κατάλληλα ερεθίσματα, ώστε 
να επηρεαστούν οι ζωγράφοι της από τις φορητές εικόνες που  
φιλοτεχνήθηκαν στο νησί τον 17° αιώνα (στη σκηνή της Βάπτισης στο 
ναό της Μεταμόρφωσης, της Πεντηκοστής στον Ά γιο Βασίλειο, της 
Ανάστασης στην Παρηγορήτισσα), αλλά και από μνημεία, όπως η 
Παναγία Σκοπιώτισσα και η Μονή Αγίου Α νδρέα στο Μ εσοβούνι 
Βολιμών (στη σκηνή του Λίθου στο ναό της Μ εταμόρφωσης, της 
Βάπτισης στον Ά γ ιο  Βασίλειο, της Σταύρωσης στον Ά γιο Γεώργιο, της 
Δευτέρας Παρουσίας στην Αγία Παρασκευή).

Έτσι, διαπιστώνουμε ότι οι αρτινοί ζωγράφοι δεν περιόρισαν τις 
καλλιτεχνικές αναζητήσεις και ανησυχίες τους στα γεωγραφικά όρια της 
ηπειρωτικής χώρας και των όμορων περιοχών, αλλά επεκτάθηκαν και σε  
άλλες, οι οποίες βρίσκονταν κάτω από λιγότερο δυναστικό καθεστώς και 
υπήρχε μεγαλύτερη ελευθερία έκφρασης και αφομοίω σης επείσακτων 
στοιχείων.

Η συμβολή της καλλιτεχνικής παραγωγής των ζωγράφων των ναώ ν  
της Άρτας είναι σχετικά περιορισμένη.

Ο αριθμός των μνημείων που ιστορήθηκαν δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος, 
με αποτέλεσμα να  μην υπάρχει άφθονο συγκριτικό υλικό για  
πλουσιότερες παρατηρήσεις, γεγονός που επιδεινώνεται από την κακή 
διατήρηση των τοιχογραφιών στους περισσότερους ναούς.

Οι αγιογράφοι, είτε είχαν αστική είτε αγροτική προέλευση, δε διέθεταν 
αξιόλογη παιδεία, όπως μπορούμε να  διαπιστώσουμε από την τεχνική 
τους, αλλά και από τις ανορθόδοξες επιγραφές που συνοδεύουν τις 
παραστάσεις των μνημείω ν.1226 Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να  μην είναι

1225 Βλέπε σχετικά, Σιορόκας, Το Γαλλικό Προξενείο της Άρτας (1702-1798), σ.219 
και Χατζημάνου, Η επίδραση των δυτικών μορφωτικών και θεολογικών ρευμάτων 
στους λόγιους της Δυτικής Θεσσαλίας κατά τον 17° αιώνα, Τρικαλινά, τ.15ος, Β ', 
σ.10-12.
Η περιοχή των Δυτικών Αγράφων ανήκε αυτή την εποχή στην επισκοπή Ραδοβιζίου, 

μια από τις φτωχότερες και πιο απομονωμένες της Κεντρικής Ελλάδας. Αυτή 
περιελάμβανε την Άρτα και τον Βάλτο, όπου ελάχιστα μοναστήρια λειτουργούσαν 
την εποχή αυτή, όπως η Μεταμόρφωση Βραγγιανών, η Μονή Σέλτσου, η Μονή 
Μεγαλόχαρης, ο Άγιος Θωμάς Εμπεσού (1700) (Σδρόλια, Μονή Πέτρας, σ.397).
1226 Στους μεταγενέστερους αιώνες της Τουρκοκρατίας, συχνά οι κτητορικές 
επιγραφές είναι γεμάτες λάθη και ασυνταξίες, ενδεικτικές του μορφωτικού επιπέδου 
των ζωγράφων, αλλά και των χορηγών τους. Βλέπε σχετικά, Τούρτα, Λινοτοπίτες 
ζωγράφοι, σ.230.
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σε θέση να  αφομοιώσουν σε βάθος τα ερεθίσματα που δέχονταν από 
σημαντικότερους ζωγράφους της εποχής τους (λινοτοπίτες, ζωγράφους 
της Κ αστοριάς και της Θεσσαλίας), με φυσικό επακόλουθο την 
αδυναμία έκφρασης αυτών των στοιχείων στο διάκοσμο των ναών. Δεν 
πρέπει πάντως να  παραβλέψουμε το γεγονός ότι ζούσαν σε μια 
τουρκοκρατούμενη περιοχή, όπου παρόλα τα λιγοστά προνόμια που 
απελάμβαναν, η καταπίεση και ο ψυχολογικός καταναγκασμός δεν τους 
επέτρεπε την ελεύθερη και αυθόρμητη εκδήλωση των συναισθημάτων 
και των διαθέσεώ ν τους, όπως επίσης την απόκτηση ευρύτερης παιδείας 
και καλλιέργειας.

Οι καλλιτέχνες δεν ξέφυγαν από τα στενά όρια του νομού, αφού δε 
συναντάμε έργα τους σε άλλες περιοχές. Ούτε κατόρθωσαν να  
δημιουργήσουν κάποιο εργαστήρι, που να  διαιωνίσει την παρουσία τους 
στο χώ ρο της Β Δ  Ελλάδας. Εντούτοις, συνέβαλαν με τις δικές τους 
δυνάμεις στην αναβάθμιση και εξέλιξη της καλλιτεχνικής έκφρασης του 
17ου αιώνα στην ευρύτερη περιοχή. Κι αυτό, γιατί, αναγνωρίζοντας τις 
αδυναμίες τους, αποδέχτηκαν τις τάσεις που κυριαρχούσαν και τις 
οποίες εκπροσω πούσαν αξιόλογοι συνάδελφοί τους, χωρίς να  μένουν 
προσκολλημένοι στις προσωπικές τους αισθητικές θεωρίες. Παρόλο 
που συγχρόνω ς συντηρούσαν τις παλαιότερες καταβολές τους, οι 
πνευματικοί τους ορίζοντες διευρύνθηκαν, παρουσίασαν δεκτικότητα 
σε νέα  στοιχεία, είχαν μεγαλύτερες απαιτήσεις από τη δουλειά τους, με 
αποτέλεσμα να  αξιοποιήσουν τις δυνάμεις τους στο έπακρο και να  
βελτιώ σουν κατά το δυνατό την καλλιτεχνική τους παρουσία. Δεν 
έμειναν αμέτοχοι στις διεργασίες που καθόρισαν τα χαρακτηριστικά της 
τέχνης της εποχής τους, αλλά προσπάθησαν να  εγκολπωθούν τα νέα  
δεδομένα και να  εναρμονιστούν με τα πρότυπα μιας ανώτερης ποιοτικά 
ζωγραφικής.

Ό σ ον αφορά στην εικονογραφία, παρουσιάζονται θαρραλέοι και 
εκλεκτικοί. Α νέλαβαν πρωτοβουλίες στην επιλογή των 
διακοσμητικών θεμάτων, εισάγοντας πρωτότυπες για την περιοχή 
συνθέσεις. Π ροσπάθησαν να  αφομοιώ σουν με τον καλύτερο τρόπο τα 
δυτικά δάνεια και τα νέα ερεθίσματα, των οποίων γίνονται δέκτες. 
Δ ιεύρυναν και εμπλούτισαν το εικονογραφικό ρεπερτόριο, με στόχο να  
εδραιώ σουν την προσωπική τους παρουσία και να  δώσουν τη δική τους 
καλλιτεχνική ταυτότητα. Μ έσα από τη διαδικασία της μίμησης, 
δημιούργησαν τις προϋποθέσεις και τις κατάλληλες συνθήκες για την 
καλλιέργεια και διάδοση των μορφών και των ιδεών που απεικόνιζαν τα 
νέα  πρότυπα. Βέβαια, στην παρούσα φάση τα χρησιμοποίησαν με 
περίσκεψη και αρκετή δυσπιστία, φροντίζοντας να τα προσαρμόσουν 
σύμφωνα με τις επιταγές των δικών τους θρησκευτικών και πνευματικών 
καταβολών. Συγχρόνως, διατήρησαν με σεβασμό και μετέφεραν τα 
εικαστικά στοιχεία του βόρειου ελλαδικού χώρου νοτιότερα, ενώ
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ενσωμάτωσαν άλλα της κεντρικής Ελλάδας με ευρύτητα πνεύματος. 
Έτσι, συνέβαλαν άμεσα στο να γίνουν γνωστά στη Β Δ  Ελλάδα τα 
καλλιτεχνικά στοιχεία πιο απομακρυσμένων περιοχών, δίνοντας το 
έναυσμα και σε άλλους ζωγράφους, ακόμη και μεταγενέστερους, να  τα 
μελετήσουν και να εξοικειωθούν μ' αυτά.

Δ εν έχει ουσιαστική σημασία το γεγονός ότι η ποιότητα των έργων 
τους δεν ανταποκρίνεται πλήρως στο πρωτότυπο έργο, η προσέγγισή  
τους είναι απλοϊκή και παραμένει αρκετά προσκολλημένη σε  
παλαιότερες φόρμες. Αντίθετα, είναι σημαντική και αξιέπαινη η 
προσπάθεια που κατέβαλαν να  γίνουν φορείς νέω ν καλλιτεχνικών 
ιδεών, να βελτιώσουν και να  εκσυγχρονίσουν την τέχνη τους  
εκφράζοντας τις νέες τάσεις μέσα απ' αυτή, να  καινοτομήσουν όσο οι 
δυνατότητές τους το επιτρέπουν και ταυτόχρονα να  ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις μιας εποχής που έφερε τη βαριά πολιτιστική κληρονομιά  
του 16ου αιώνα.

Η ιστόρηση των ναών της Άρτας είναι ενδεικτική της πνευματικής 
ανησυχίας που διακατείχε τους υπόδουλους, οι οποίοι προσπαθούσαν  
μ' αυτόν τον τρόπο να  υπερασπίσουν το δικαίωμα της ανεξιθρησκίας 
και να  εκδηλώσουν την ανάγκη της ελεύθερης έκφρασης των 
πεποιθήσεών τους. Μ ε το έργο τους έκαναν αισθητή την παρουσία τους  
στον ευρύτερο χώρο και γνω στοποίησαν τους προβληματισμούς τους. 
Αυτά τα ζωγραφικά σύνολα συμπληρώ νουν τις γνώσεις μας σχετικά με 
τα καλλιτεχνικά δρώμενα στη νευραλγική περιοχή της Βορειοδυτικής 
Ελλάδας, μιας περιοχής με έντονη και συνεχή παρουσία και δράση ανά  
τους αιώνες.
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161 ,165 ,170 ,171 ,181 ,191 ,193,196,197,198,200,201,202,203,
204 ,206 ,207 ,208 ,209 ,210 ,211 ,222 ,224 ,225 ,228 ,229 ,230 ,231 ,239 ,
240.241.248.250.251  

Bobo§evo,121,156  
Bolnica,Παναγιά,37
Βομβοκού, Αιτωλοακαρνανία, Πρόδρομος,244  
Βραγγιανά, Άγραφα, Ά γιος Γεώργιος, 143 
Βραγγιανά, Άγραφα, Α γία Παρασκευή, 143 
Βραγγιανά, Άγραφα, Μ ονή Μ εταμόρφωσης,254  
Γαλάτα, Κύπρος, Ά γιος Σ ω ζόμενος,80,81,82,85,106,144  
Γαλάτα, Κύπρος, Ν αός Θεοτόκου (ή Α ρχάγγελος),73,106  
Γαλάτσι, Όμορφη Εκκλησιά, 182 
Γ αλλικό Προξενείο, 10,246  
Γηρομέρι, Φιλιάτες, Μ ονή Κοίμησης,244  
Γουργιά, Αιτωλοακαρνανία, Ταξιάρχες,244  
Γράμμος, Άγιος Ζαχαρίας, 109
Γρεβενά, Άγιος Ν ικάνορας Ζ άβορδας,40,43,98,108 ,134,159,243
Cucer, Άγιος Νικήτας,64 ,88 ,107 ,156 ,157 ,182
Curtea d’ Arges, Ά γιος Ν ικόλαος,3 7,117
Decani,48 ,100,121,156
Dobrilovina,48
Dolgaec, Προφήτης Η λίας,79
Δούσικον, Θεσσαλία, Μ ονή Αγίου Βησσαρίωνος, 131
Dragalevski, Βουλγαρία,48 ,156 ,159 ,175 ,193 ,248
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Δ ρυόβουνο,Μ ονή  Μεταμόρφωσης,27,62,66,73,77,88,90,106,109,115, 
151,152,153,163,165,191,196,197,199,205,208,209,210,211,
225,226,230 ,236 ,237 ,248 ,251 ,253  

Εικόνες: Α βράμης Μ .,76,132  
Ά γγελος,60
Ά γιος Ευστάθιος,83,231,241,252  
Β ενετία, 115
Β ενετία, Άγιος Μάρκος, 135 
Β ενετία , Εκκλησία Αγίου Γεωργίου,68 ,75 ,86  
Βίκτωρ, 18,82,106,113,134,147,224,226,237,240  
Β υζαντινό Μ ουσείο,20,25,26 ,30 ,45 ,72 ,85 ,86 ,134,140,161, 

165,167
Δαμασκηνός, 142 
Ε μπόριος Β .,68 ,92
Ζάκυνθος,Κ ήποι, Ν αός Αγίας Αικατερίνης ,147  

Μ ουσείο,77
Ν αός Αγίου Αντωνίου στο Πεντακάμαρο,22 
Παλαιό Μ ουσείο,68,106,113  

Ινστιτούτο Μ ασαχουσέτης,147  
Κ αβερτζάς Φρ.,175  
Κ αστοριά, Ά γιοι Τρεις, 16,17 
Κ εφαλληνία, Ν αός Δελαπορτάτων,85  
Κρήτη, Ενορία Σπηλιάς Κ ισσάμου,77  
Κως, Μ ητροπολιτικό Παρεκκλήσι του Ευαγγελισμού, 115,152 
Λ αμπάρδος Ε .,3 5 ,9 4 ,103,139,166,167,206,224,228,229,240,252  
Μ αργκαζίνης Γ .,9 4 ,102,205,225  
Μ ητροφάνοβιτς Γ .,17  
Μ ονή Α γίου Ν ικολάου Μ ετσόβου,72 
Μ ονή Βατοπεδίου,45 
Μ ονή Βλατάδω ν,26  
Μ ονή Λ αύρας,66,6,768  
Μ ονή Λ ειμ ώ νος,81,83,147,240  
Μ ονή Π αντοκράτορος,82,171,190  
Μ ονή Σ ινά ,89,147,175  
Μ ονή Σταυρονικήτα,68 ,72 ,139,140,191.
Μ όσκος Η., 105 ,106 ,113 ,115 ,152 ,224 ,226 ,237  
Μ όσχοι Α φοί (Γεώργιος και Δημήτριος),94  
Μ ουσείο  Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας, 18,27,75,115,130, 

152,170
Μ ουσείο Hermitage,45
Μ ουσείο  Μ πενάκη,85
Μ ουσείο  Narbonne,45
Opera del ϋυοπκ),Φ λω ρεντία,82,135

2 7 4



Παβίας Α .,94,164  
Παναγιάριο Ν. Ρίτζου,45
Πάτμος, Μονή Ιωάννη Θ εολόγου,27,64,72,77 ,81 ,145,171
Πάτμος, Παναγία Ελεημονήτρια, 184,212
Πινακοθήκη Vicenza,. 130
Πουλάκης Θ.,72,85,224,252
Πρωτάτο. 190
Recklinghausen, 167
Ρίτζος Α .,6 6 ,105,115,152,224
Ρίτζος Ν .,22 ,27 ,66 ,72 ,77 ,81 ,82 ,94 ,224 ,252
Ρουμανία, 191
Σαλαμίνα, 184
Σκεοφυλάκιο Μ ονής Μ εταμόρφωσης Μ ετεώρων,40  

• Σκούφος Φ.,77
Σπηλιά Κισσάμου,81 
Συλλογή Καλλιγά, 132
Συλλογή Κανελλόπουλου,δ 1 ,82,86,134,147,171  
Συλλογή Λευκάδας, 147 
Συλλογή Λομβέρδου,94  
Συλλογή Παϊδούση,72 
Συλλογή San Gimignano,23 
Συλλογή Σταθάτου,190 

♦ Συλλογή Τ σακύρογλου,72,130
Σωτήρας στο Γαλατά Κ ω νσταντινούπολης,81 ,144 ,190 ,229 ,240  
Τζάνε Ε .,63,64,72 ,224,252  
Τζαφούρης Ν .,6 0 ,6 1 ,99 ,138 ,196 ,224 ,252  
Τρίπτυχο Ν.Τζαφούρη, Λ ένιγκραντ,60,131,196  

Ελαφότοπος, Ή πειρος, Μ ονή Κοίμησης, 71 ,248  
Ελαφότοπος, Καλύβια, Ή πειρος, Ά γιος Ν ικ όλα ος,108,148,202,208  
Ελληνικά, Αιτωλοακαρνανία, Ά γιος Γεώ ργιος,244  
Έμπαρος, Κρήτη, Ά γιος Γεώ ργιος,82,155  
Εμπεσός, Αιτωλοακαρνανία, Ά γιος Θ ωμάς,254  
Εύβοια, Αγία Θέκλα, 184 
Εύβοια, Μ ονή Γ αλατάκη,61,181,183,193,243  
Ζαγορά, Πήλιο, Ά γιος Α θανάσιος,62 ,151 ,248  
Ζάκυνθος, Μ ονή Παναγίας Σκοπιώτισσας, 106,208,254  
Zemen, 12,124,205,227,250  
Ζέρμα, Κόνιτσα, Μ ονή Θ εοτόκου,90 ,209 ,226 ,248  
Ζίτσα, Μ ονή Πατέρων,60 ,183 ,186 ,198 ,248  
Zi6a, Ανάληψη,88,91 
Ζτζε,Μ ονή,48
Θεσσαλονίκη, Ά γιος Ν ικόλαος Ο ρφανός, 17 ,20 ,36 ,48 ,58 ,64 ,79 ,91 ,125  
Θεσσαλονίκη, Μ ονή Βλατάδων, 135
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G racanica,116
Hom or,161
Ivanovo, 12,205,227,250  
Ιω άννινα ,5,10
Ιω άννινα, Νησί, Μ ονή Ελεούσας,70,101,243  
Ιω άννινα , Νησί, Μ ονή Ντίλιου, 18,20,21,22,25,26,32,33,34,35,38, 

39,43 ,49 ,57 ,61 ,64 ,66 ,68 ,70 ,71 ,75 ,76 ,78 ,88 ,89 ,91 ,94 , 
97,98 ,99 ,100 ,101,102,109,123,124,134,138,140,149, 
153,157,159,164,170,174,175,180,183,190,203,225,
227,228,230,238,243

Ιω άννινα, Νησί, Μ ονή Φ ιλανθρω πηνώ ν,18,21,22,25,26,30,32,33,34, 
35,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,49 ,57 ,61 ,68 ,69 ,75 ,76 ,78 ,80 ,89 ,96 ,98 , 
99,100,101 ,107 ,108 ,109 ,123 ,124 ,125 ,130 ,134 ,138 ,139 ,142 ,
149,150,155,157,159,160,161,170,180,181,190,193,203,
204,207,222 ,224 ,227 ,230 ,238 ,240 ,243 ,250 ,251  

Κ ακοπετριά, Κύπρος, Παναγία,38 ,39  
Κ αλαμπάκα, Κοίμηση, 151
Κ αλοπαναγιώτης, Κύπρος, Μ ονή Α γίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή,126, 
Κ αρύτσα, Αγραφα, Μ ονή Μ εταμόρφωσης,84,209  
Κ αρύτσα, Άγραφα, Ν αός Φ ανερωμένης Μ ονής Πελεκητής, 123,163,203,

205 ,227 ,230 ,239 ,240 ,249 ,253  
Κ αστοριά, Ά γιος Α θανάσιος του Μ ουζάκη,62,96,125  
Κ αστοριά, Ά γιοι Α νάργυροι, 103 
Κ αστοριά, Α γιος Α νδρέας του Ρουσούλη ,37  
Κ αστοριά, Ά γιοι Α πόστολοι,19,42,57 ,61 ,74 ,94 ,134,139,165,170,180  
Κ αστοριά, Ά γιοι Α πόστολοι του Τζώτζια,62,141  
Κ αστοριά, Ά γιος Γεώργιος του Μ ουζεβίκη,95,174,175  
Κ αστοριά, Ά γιος Δημήτριος Ελεούσας, 19,20,22,61,62,145,191,196,197, 

198,199,223
Κ αστοριά, Ά γιος Ν ικόλαος συνοικίας Α γίω ν Α ναργύρω ν,59,62,128,196  
Κ αστοριά, Ά γιος Ν ικόλαος μοναχής Ευπραξίας,63,79  
Κ αστοριά, Ά γιος Ν ικόλαος του Κ υρίτζη,36,37,50,87,115,145,174, 

175,176,230,241
Κ αστοριά, Ά γιος Ν ικόλαος Μ αγαλειού ,36,37,43,67,73,100,109,120, 

156 ,157,207,210,225
Κ αστοριά, Ά γιος Ν ικόλαος αρχόντισσας Θ εολογίνας,23,50,78,79,91,95  

128 ,129 ,134 ,141 ,143 ,153 ,174 ,175 ,176 ,184 ,191 ,196 ,
199 .200 .202 .210 .225 .228 .230 .232 .236 .239 .240 .241 .252  

Καστοριά, Ά γιος Ν ικόλαος άρχοντα Θ ω μ ανού,84,86,90,91,92,110,153,
171 .202 .209 .225 .228 .232 .239 .248 .252  

Καστοριά, Εισόδια Θ εοτόκου του Τσιατσιαπά,174,176,192  
Καστοριά, Μ αυριώ τισσα,27,93
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Καστοριά, Μαυριώτισσα, Παρεκκλήσι Αγίου Ιωάννη του Θ εολόγου ,3 8, 
39,91,110

Καστοριά, Παναγία συνοικίας Αγίων Αναργύρων, 18 ,35 ,36 ,37 ,38 ,40 ,43 , 
62,94 ,95 ,96 ,100,155,166,170,174,175,176,192,198,204,206,
207.223.225.253

Καστοριά, Παναγία άρχοντα Α ποστολάκη,21,23,25,30,35,50,63,78,80,
91 ,92 ,93 ,96 ,140 ,153,155,167,174,175,201,206,223,230,239,
240.241.253

Καστοριά, Παναγία Κ ουμπελίδικη,23,50,80,141,170,191,232  
Καστοριά, Ρασιώ τισσα,22,25,26,30,43,50,61 ,65 ,75 ,80 ,102 ,109 ,131 ,

134,138,140,141,147,159,164,172,190,243  
Καστοριά, Ταξιάρχης Γυμνασίου,23,77,78,225  
Καστοριά, Ταξιάρχης Μ ητροπόλεω ς,22,36,110 
Καστοριά, Ταξιάρχης Τσιατσιαπά,62,197  
Καστρί Ριζοβουνιού, Πρέβεζα, Κοίμηση Θ εοτόκου,244  
Καστροσυκιά, Πρέβεζα, Μ ονή Αγίας Πελαγίας,244  
Κάτω Μερόπη, Πωγώνι, Π αναγιά,84,89,123  
Κιθαιρώνας, Μ ονή Οσίου Μ ελετίου, 193,243
Κλειδωνιά, Κόνιτσα, Άγιος Α θανάσιος,43 ,45 ,51 ,88 ,115 ,181 ,193 ,197 ,207 , 

211
Κλειδωνιά, Κόνιτσα, Ά γιοι Α νάργυροι,57 ,79 ,92 ,128 ,200 ,225 ,236  
Κλειδωνιά, Κόνιτσα, Ά γιος Ν ικόλαος,248
Κορωνησία, Άρτα, Μ ονή Θ εοτόκου,98 ,109 ,118 ,154 ,156 ,160 ,202 ,203 ,

205 ,217 ,227,238,245,250,251  
Κορωπί, Άγιος Αθανάσιος, 61 
Κορωπί, Άγιος Γ εώργιος,ό 1, 196 
Κούρνταλι, Κοίμηση Θ εοτόκου, 106 
Κράψη, Άγιος Ν ικόλαος,22 ,40 ,66 ,108 ,134 ,160 ,204 ,243  
Kremicovci, 175
Κρήνη, Τρίκαλα, Άγιος Ν ικόλαος, 184 
Κριτσά, Κρήτη, Παναγία Κ ερά,84,86  
Κύπρος, Μονή Παναγιάς Α σίνου,24,84,191  
Kurbinovo,139
Κωνωπίνα, Αιτωλοακαρνανία, Ά γιοι Α πόστολοι,244  
Lescoec, Αχρίδα, Α νάληψ η,36,37,79,156  
Lesnovo, 161,181,182,193,248  
Λευκάδα,9,10
Ljuboten, Άγιος Ν ικόλαος,88 ,116
Mali Grad, Αλβανία, Π αναγία,96,125
Marko, Γιουγκοσλαβία, Μ ονή,38,125
M ateic,88,107,117,124,227,250
Matka, Αχρίδα, Μ ονή ,48,125,156
Μ εγαλόβρυσο Αγιάς, Θ εσσαλία, Μ ονή Θ εοτόκου,88,115
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Μ εγαλόχαρη, Άρτα, Μ ονή Θεοτόκου,6 ,10,35,177,192,196,197,206,207,
211 ,212 ,220 , 230,235,241,245,250,251,252,254  

Μ εγαλοχώρι, Ά γιος Ν ικόλαος, 151 
Μ ελέ, Μ εσσηνία, Τίμιος Πρόδρομος, 194,211 
Μ εσοβούνι Βολιμώ ν, Ζάκυνθος, Μ ονή Αγίου Α νδρέα,39,78,165,175,

199,225,230,254
Μ εσσηνία, Μ ονή Μ αρδακίου,29,43,139,175,194,207,211  
Μ ετέωρα, Μ ονή Α γίου Ν ικολάου Αναπαυσά, 18,25,26,27,30,35,39,48, 

61,76 ,81 ,98 ,110 ,123 ,133 , 141,145,148,150,154,155,160,
162 ,167 ,171,202,203,204,222,224,228,229,230  

Μ ετέωρα, Παλαιό Κ αθολικό Μ ονής Αγίου Στεφάνου, 17,25,62,
97 .169 .197 .201 .223 .230 .253

Μ ετέωρα, Μ ονή Β αρλαάμ,20,25 ,26 ,32 ,35 ,40 ,43 ,48 ,49 ,64 ,68 ,70 ,
74 ,88 ,93 ,96 ,98 ,100 ,102 ,108 ,115 ,125 ,131 ,134 ,153 ,157 ,159 ,
164,243

Μ ετέωρα, Μ ονή Βαρλαάμ, Παρεκκλήσι Τριών Ιεραρχών,20,28,31,43,45, 
59 ,65 ,68 ,69 ,71 ,75 ,76 ,78 ,80 ,84 ,85 ,94 ,95 ,130 ,134 ,142 ,144 ,145 , 
147 ,150 ,165 , 166,170,191, 196,197,198,199,202,206,207,209,
210 .223 .224 .225 .228 .229 .230 .232 .239 .240 .253  

Μ ετέωρα, Μ ονή Δ ουσίκου,48
Μ ετέωρα, Μ ονή Μ εταμόρφωσης, Ν έο Καθολικό,33,36,45,102,123,131,

134.151.163 .164 .183 .223 .253
Μ ετέωρα, Μ ονή Μ εταμόρφωσης, Παλαιό Καθολικό, 17,36,42,48,66,68,

123 .149 .151 . 156.161. 165.166.179.23.231.253  
Μ ετέωρα, Μ ονή Ρ ουσάνου,48
Μ ονή Μ ακρυαλέξη,38,39  
Μ ονή Μ ολυβδοσκεπάστου,50  
Μ ονή Χ ώ ρας,84,86
Μ ονοδένδρι, Ά γιος Μ ηνάς,27 ,35 ,41 ,43 ,45 ,57 ,59 ,60 ,61 ,63 ,64 ,71 ,98 ,100 , 

104,107 ,123 ,130 ,137 ,145 ,147 ,159 ,181 ,183 ,191 ,193 ,196 ,197 ,
198,200 ,201 ,204 ,206 ,207 ,208 ,210 ,211 ,222 ,229 ,230 ,231 ,240 ,
241 ,248 ,250 ,251  

Μ ουζάκι, Α γιος Γεώ ργιος, 187 
Μ υστράς, Α γία Σοφία, 84  
Μ υστράς, Μ ητρόπολη, 180 
Μ υστράς, Π αντάνασσα,82,147  
Μ υστράς, Π ερίβλεπτος,82 ,87 ,107 ,133 ,147  
Ν άξος, Α γιος Γ εώ ργιος Διασορίτης, 184 
Ν έα Σκιώνη, Π αναγία Φ ανερω μένη,59
Νεράιδα Αγράφων, Μ ονή Γέννησης Θ εοτόκου,66,84 ,88 ,125,153,171, 

203 ,208 ,209 ,227 ,236 ,239 ,249  
N erezi,85 ,103,167  
N ovgorod,99
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Παλατίτσια, Άγιος Δημήτριος, 15,20,27,38,39,59,61,62,79,88,114,116, 
123,141,153,163

Παπαδιά Ευρυτανίας, Άγιος Χρυσόστομος, 116,153  
Πάργα,5,9
Παυλόπουλο Αγράφων, Άγιος Δημήτριος, 116,153,237
Πεδουλάς, Κύπρος, Παρεκκκλήσι Αρχαγγέλου Μ ιχαήλ,20,77
Ρεό, Άγιοι Απόστολοι,97,101,125
Pec, Πατριαρχείο,23,24
Πετροχώρι, Άγραφα, Μονή Προφήτη Ηλία, 21
Πηγές, Άρτα, Μ ονή Σέλτσου,6 ,10 ,57 ,80 ,90 ,176 ,187 ,199 ,211 ,220 ,222 ,

226.231.235.236 .237 .241 .242 .245 .250 .254  
Πιστιανά, Άρτα, Άγιος Γεώργιος, 10 ,35 ,80 ,88 ,91 ,97 ,98 ,104 ,114 ,115 ,

121 ,122 ,125 ,126 ,136,139,140,171,172,174,179,195,198,
199,200,201,202,203 ,204 ,205 ,206 ,210 ,218 ,229 ,230 ,235 ,
240.245.251.252.253.254

Πιστιανά, Άρτα, Αγία Παρασκευή, 10 ,88 ,114 ,128 ,168 ,192 ,195 ,198 ,
205 .206 .210 .211 .219 .230 .241 .245 .250 .251 .254  

Πλάτανο, Τρίκαλα, Εισόδια Θ εοτόκου,65
Poganovo, Γ ιουγκοσλαβία,36,85,125,156,157,161,
Polo§ko,96,159
Πολύδροσο, Άρτα, Ά γιο ς  Α θανάσιος,10 ,23 ,57 ,80 ,91 ,92 ,101 ,104 ,

127 ,146 ,148 ,149 ,162 ,166 ,168 ,172 ,195 ,196 ,198 ,199 ,200 ,
201 ,203 ,204 ,205 ,206 ,210 ,218 ,228 ,234 ,239 ,245 ,251 ,252 ,253  

Πολύλοφο, Ιωάννινα, Ά γιος Ιωάννης του Π ροδρόμου, 176,192,211,230, 
241

Πολύλοφο, Ιωάννινα, Ζωοδόχος Πηγή,28 ,165 ,206  
Πορτή, Άγραφα, Ν αός Κοίμησης,30 ,35 ,50 ,123 ,201 ,203 ,227 ,238  
Πρασιά, Άγραφα, Ά γιος Νικόλαος, 100,204  
Πρέβεζα,5,7
Πρέβεζα, Άγιος Ν ικόλαος,244  
Πρέσπα, Παναγιά Ελεούσα,36,38,79  
Prilep, Άγιος Ν ικόλαος, 179 
Ravanica,147
Ρεντίνα, Άγραφα, Μ ονή Κοίμησης Θ εοτόκου,83 ,84 ,106 ,116 ,153 ,154 , 

200 ,208 ,209 ,225 ,226 ,236 ,237  
Rila, Μονή,181
Ρωγοί, Πρέβεζα, Κοίμηση Θεοτόκου,244
Σαγιάδα,9,10
Σαλαώρα,9
Σάλονα,ΙΟ
Sandomierz, Πολωνία, 126
Σαρακίνα, Τρίκαλα, Ά γιοι Α πόστολοι,65
Σαρδίνια, Αιτωλοακαρνανία, Αγία Π αρασκευή,244
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Σέλτσανη, Α λβανία,74 
Σέρβια, Ά γιοι Ανάργυροι,79 
Σέρρες, Μ ονή Προδρόμου,48
Σέρρες, Μ ονή Προδρόμου, Παρεκκλήσι της Σύναξης των Ταξιαρχών,3 7, 

79,134,225,228,239
Σκαμνέλι Ζαγορίου, Μ ονή Αγίου Ν ικολάου, 116,153
Σκλαβεροχώ ρι, Κρήτη,84
Σταμνά, Αιτωλοακαρνανία, Αγία Παρασκευή,244
Staro N agoricino, Ά γιος Γεώ ργιος,19,48,87,88,97,101,107,124,227
Στενή, Ε ύβοια, Παλαιοπαναγιά,20,89
Studenica, Εκκλησία του Κράλη, 17 ,19,116,121,190
Stroupetski, Βουλγαρία, Μ ονή, 122,161,227,250
Suceava, Μ ολδαβία, Ά γιος Η λίας,37,121,179
Theraponte,85
Τύρναβος,ΙΟ
Τ ύρναβος, Μ ονή Προφήτη Ηλία,41 ,84 ,86 ,89 ,90 ,157,158,203,205,208,

225 ,227 ,229 ,232 ,238 ,240 ,248 ,253  
Χ ειρόγραφα: Α ρμένικο Ευαγγέλιο, 133

Ευαγγέλιο του R ossano,124  
Κ λότζας Γ . ,  Μ αρκιανός Κώδικας, 105,225 
Κώδικας Αθηνών 93, 133 
Κώδικας 14 Μ ονής Εσφιγμένου,184  
Κώδικας Ν . Τουρριανού, 105,115,225  
Lond. Add. 19352, 156 
Μ ηνολόγιο Βασιλείου Β ',89  
Parisinus Graecus 20 ,156  
Parisinus Graecus 54, 21 
Τετραευαγγέλιο της Μ ονής Ιβήρω ν,46,144  
Vatopedinus 735, 73 
Ψαλτήρι Chludov, 106,156,158

Ίt
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Άβγαρος,58 
Αβέρκιος, 113 
Αγγέλης Σουμήλας,?
Αγγελική Λειτουργία,55,69,119,197,224
Αγία Τριάδα, 119,188
Αγιο Μ ανδήλιο,55,57,58,127,128,196
Αδου Κάθοδος, 14,41, 188,207,213,214,221,222,223,250
Αθανάσιος,50,127
Αθανάσιος Αλεξανδρείας, 16,57
Αικατερίνη, 110,113,128,140,220
Αίνοι, 178,180,181, 189,192,211,220,230,232,250
Ακάθιστος Ύ  μνος, 188
Ακρα Ταπείνωση,56,59 ,119,196,224,252
Αλέξιος, ιερέας, 187
Αλή πασάς Τεπελενλής,7
Αναγγελία Θανάτου της Π αναγίας,87 ,114 ,116 ,117 ,152 ,210 ,226  
Ανάληψη,56 ,65 ,119,120,177,208,215,224,225,252  
Ανανίας, μοναχός, 113.245  
Αναπεσών, 178,182,230,231,251
Ανάσταση,56 ,104 ,113 ,188 ,207 ,215 ,224 ,226 ,227 ,234 ,237 ,252 ,254
Ανδρέας,127
Ανδρόνικος,47
Αντώνιος,49 ,109,113,127,140
Αποκαθήλωση, 14 ,31 ,59 ,177 ,189,206,213,215,222,223
Απόνιψη
Πιλάτου,56 ,97 ,127 ,136 ,158 ,189 ,203 ,215 ,218 ,224 ,228 ,229 ,234 ,252 ,253  
Απόστολος, άρχω ν,187,189  
Αρσένιος, επίσκοπος, 187,188  
Αρτέμιος, 140
Αρχάγγελοι,56 ,57 ,71 , 109 ,113,120,140,168  
Αχείλιος,127
Βαϊοφόρος, 14,24,56,81, 127 ,133 ,146 ,188 ,200 ,216 ,224 ,225 ,228 ,229 ,240 ,

251,253
Βάπτιση, 14 ,21 ,56 ,77 ,127 ,143 ,178 ,188 ,199 ,213 ,214 ,215 ,223 ,224 ,225 ,

235,252,254  
Βαρβάρα, 110,113 
Βαρθολομαίος, ιερομόναχος,211
Βαρθολομαίος, μητροπολίτης Ναυπάκτου και Ά ρτης,8 ,168,169,187,241
Bama da Siena,23
Βασίλειος Μ έγας, 16 ,55 ,57 ,127

I
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Bellini, 136
Βενέδικτος ο εκ Λαμάρης,8  
Bem a, 106 
Βησσαρίων, 113 
Β λάσιος,48
Γαβριήλ Γ', μητροπολίτης Ναυπάκτου και Ά ρτης,7,12,13  
Γ έννηση ,14,16,56 ,74 ,127,131,140,169,188,198,213,214,216,218,223,

224 ,228 ,230 ,252 ,253
Γέννηση Π αναγίας,56,83,90,189,209,224,225,237,251  
Γεώργιος, 113,177  
Γιαννούλης Ευγένιος, διδάσκαλος,8 
Cort C .,105
Γρηγόριος ιερομόναχος,8 
Γ ρηγόριος Θ εολόγος, 16,52,55,57,127  
Γ ρηγόριος, μητροπολίτης Άρτης, 188 
Γρηγόριος Ν ύσσης,55
Δευτέρα Π αρουσία, 168 ,172 ,172 ,189,192,211,230,250,254
Δ η μήτριος,49 ,110 ,113,140,177,250
Δ ιονύσιος Α ρεοπαγίτης,26,109
Δ ιονύσιος, ιερομόναχος, 187
Δ ιονύσιος Β ', ο φ ιλόσοφ ος,6,7
Durer, 185
Έ γερση Λ αζάρου,56 ,78 ,127 ,132 ,144 ,188 ,200 ,215 ,224 ,225 ,228 ,229 ,251 ,

252 ,253
Ε ισ όδ ια ,56 ,89 ,90 ,178 ,189 ,209,224,225,237
Ε λκ όμ ενος,56 ,99 ,127,137,162,188,204 ,215 ,218 ,224 ,228 ,229 ,230 ,234 ,

251 .252
Εμπαιγμός, 119 ,122 ,160 ,188 ,203 ,218 ,227 ,229 ,230 ,251
Επί του Σταυρού Π ροσήλω σις,56,101,205,224,234,252
Επιτάφιος Θ ρήνος, 14 ,33 ,56 ,102 ,127 ,139,166,177,179,188,206,213,215,

218 .222 .223 .224 .228 .229 .231 .234 .235 .240 .252  
Ευαγγελισμός,5 6 ,7 1 , 119,120 ,127 ,129 ,140 ,210 ,215 ,224 ,228 ,252  
Ευγένιος, η γούμ ενος,23 8
Ευθύμιος,49 ,1 1 3 ,1 2 7 ,1 4 0 ,2 2 0
Εύρεση Τιμίας Ζ ώ νης,87 ,114 ,115 ,116 ,117 ,152 ,210 ,226
Ευστάθιος, 140,178,230,231,241
Ευστράτιος ιερομόνα χος,8
Ζαχαρίας, ιερομόναχος, 187
Ζιτσαίος Χ ρύσανθος,8
Ηλίας, προφήτης, 113,128,221
Η σαΐας,128
Θ εοδόσιος, 47 ,1 4 0 ,2 2 0  
Θ εοδόσιος, μητροπολίτης,8
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Θεοδώρα,5
Θεόδωρος, 113,140
Θεόδωρος Στουδίτης,220
Θεόδωρος ο Στρατηλάτης, 110,127,250
Θεόδωρος ο Τήρων,109,127,140
Θεοπίστη, 184,185
Gamier, Γάλλος πρόξενος, 10
Guido da Siena,82
Ιάκωβος Αδελφόθεος,26
Ιάκωβος, ιερομόναχος, 187
Ιάκωβος Π έρσης,50,128,140,221
Ίαση του εκ γενετής τυφλού, 188
Ίαση του Παραλυτικού, 188
Ιγνάτιος, 127
Ιερόθεος,26 ,47
Ιεφωνίας,27,115,152,171
Ιουλίττα,47
Ιωάννης Δαμασκηνός, 114 
Ιωάννης ο Θ εολόγος, 113,127  
Ιωάννης ο Π ρόδρομος,50,54,112  
Ιωάννης Χρυσόστομος, 16,52,55,57  
Καββαδάς Μ ακάριος, 8 
Κανελλος Βασίλειος,8 
Κάρολος Α ' Τόκκος,ό 
Κάρολος Β ' Τόκκος,6
Κοίμηση,14 ,26 ,56 ,87 ,114 ,115 ,151 ,171 ,174 ,189 ,210 ,213 ,214 ,219 ,225 , 

226,227,230,234,237,238  
Κοίμηση Αγίου Εφραίμ του Σύρου, 189 
Κοσμάς ο Μ αϊουμά,114 
Κοσμάς και Δαμιανός,47,109,127,140
Κρίση Αρχιερέων,56 ,96 ,119 ,122 ,125 ,154 ,188 ,202 ,217 ,224 ,227 ,229 ,

251,253
Κρίση Π ιλάτου,119,123,125,203,217,227,250
Κυριακή, 113,252
Κυριάκός εξ Αγκώνος,ό
Κύριλλος Α λεξανδρείας,48,55,127
Κωνσταντίνος και Ελένη,49 ,110 ,113 ,127 ,140
Λειχούδης Σωφρόνιος,8
Λιβέριος Γερακάρης,7
Λίθος, 14,37,207,213,222,223,250,254
Lippi Filippo, 185
Λ ογγίνος,93 ,94 ,105,114
Λουκάς,! 13,127

2 8 3



Μ αζαράκης Νικόδημος, ιερομόναχος,8 
Μ ακάριος, μητροπολίτης Άρτης,188  
Μ α νουή λ,47
Μ ανω λάκης Φίλιππος,8,52,226  
Μ ά ξιμος Γ  ραικός,8 
Μ αρίνα, 110,140  
Μ άρκος,47
Μ ερκούριος,50,110,128,140,220,221
Μ εταμέλεια  και Α παγχονισμός του Ιούδα ,119,121,155,205,217,218,219,

227.229.250.253
Μ εταμόρφ ω ση,14,22 ,56,80,127,132,144,177,188,190,199,214,215,216,

221 .223 .224 .228 .229 .232 .240 .250 .252 .253  
Μ ετάσταση Θεοτόκου,27 ,87 ,88 ,114 ,115 ,152 ,171 ,210 ,226  
Μ ηνάς, 109,113
Μ ιχαήλ Β ' Δούκας, 5 
Μ οροζίνι,7
Μ υστικός Δ είπνος,14,29,56,91 ,127,135,148,188,201,213,214,218,222,

225 ,228,229,234,250,251  
Ν εκτάριος Πατριάρχης Ιεροσολύμω ν,8 
Ν έσ το ρ α ς ,5 0 ,1 13 
Ν ικ όλα ος,48 ,128 ,140
Ν ικ όλα ος, ιερέας εξ Άρτης, 168,187,188,231
Ν ικ ολόπ ουλος Α θανάσιος,8
Ν ίκος, άρχω ν, 187,189
Ν ιπτήρας, 14 ,24 ,122 ,188 ,201 ,214 ,222 ,223
Ο ικονομόπουλος Δημήτριος,8
Ό ραμα Α γίου Ευσταθίου, 183,212
Ό ραμα Π έτρου Α λεξανδρείας,51 ,61 , 177,178,196,220
Ό ραμα Π αχω μίου,47,56,95
Π αλλαδάς Γ εράσιμος,8
Π αναγία Βλαχερνήτισσα, 15,55,56,, 113 ,119,128,140,141, 168,195
Π αναγία Οδηγήτρια,54
Π άνος Μ εϊντάνης,7
Π αντελεήμω ν, 110,113,127,177
Π αράδοση Τιμίας Ζώνης,87 ,88 ,114,171
Π αρασκευή,49 ,110 ,113 ,140 ,252
Π αύλος,67 ,113 ,127 ,220 ,221
Π αύλος Θ ηβαίος,220
Π εντηκοστή,56 ,67 ,119 ,120 ,177 ,209 ,216 ,224 ,254
Π ερμενιάτης Ι.,60
Π έτρος,67 ,113 ,128 ,220 ,221
Pierro de la Francesca,98
Π ροδοσία, 150,188„202 ,229 ,253
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Προκόπιος,50 ,140,178 
Προσευχή του Χριστού, 188 
Raimondi Marcantonio,136 
Σάββας, 113,127,140,220
Sadeler J.,98,99,102,136,137,203,204,205,224,228,237,252  
Σίλβεστρος, πάπας Ρώμης, 110 
Σκιαδόπουλος Γρηγόριος, ιερομόναχος,8 
Σπυρίδωνας,48,113
Σταύρωση, 14,28,56,92 ,127,138,163,172,178,189,205,218,220,223,225,

228,229,230,234,235,251,252,254  
Στέφανος, διάκονος,56 ,57,127,128,216
Συνάντηση Χριστού -  Σ αμαρείτιδας,56,63,188,201,215,216,224,252,253  
Τιμόθεος,26
•Υπαπαντή, 14,19,56,76,141,188,198,216,223,224,229,253  
Φαΐκ πασάς,6
Φιλοξενία του Αβραάμ, 14,44 ,197,214,222,250  
Φλώρος,47  
Φωτεινή,48 
Φώτιος,47
Χαΐρε των Μ υροφόρων,188 
Χαράλαμπος, 128
Χαρίτων, μητροπολίτης Δυρραχίου,6 
Χαρμόπουλο,7
Χριστός Μεγάλης Βουλής Ά γγελος, 188
Ψηλάφηση του Θωμά, 14 ,40 ,56 ,107 ,188 ,214 ,223 ,225 ,250 ,251

ν.
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Κ  Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Ω Ν

ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

1. Κάτοψη του ναού
2. Τομή κατά μήκος βόρειας πλευράς (τομή Α Α ')
3. Τομή κατά μήκος νότιας πλευράς (τομή Β Β ')
4. Τομές κατά πλάτος δυτικής (τομή ΓΓ') και ανατολικής πλευράς 

(τομή Δ Δ ')
5. Ανάπτυγμα βόρειας πλευράς
6. Ανάπτυγμα νότιας πλευράς
7. Αναπτύγματα ανατολικής και δυτικής πλευράς

ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

1. Κάτοψη του ναού
2. Τομή κατά μήκος βόρειας πλευράς (τομή Α Α ')
3. Τομή κατά μήκος νότιας πλευράς (τομή Β Β ')
4. Τομή κατά πλάτος δυτικής πλευράς (τομή ΓΤ')
5. Τομή κατά πλάτος ανατολικής πλευράς (τομή Δ Δ ')
6. Ανάπτυγμα βόρειας πλευράς
7. Ανάπτυγμα νότιας πλευράς
8. Ανάπτυγμα δυτικής πλευράς
9. Ανάπτυγμα ανατολικής πλευράς

ΠΑΡΗΓ ΟΡΗΤΙΣΣ A

1. Κάτοψη του ναού
2. Τομή κατά μήκος νότιας πλευράς
3. Ισομετρική τομή

Μ ΟΝΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣΙΑΣ

1. Κάτοψη του ναού
2. Τομή κατά μήκος βόρειας πλευράς
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ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 4

1. Κάτοψη του ναού
2 . Τομή κατά μήκος βόρειας πλευράς

ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΉΣΤΙΑΝΩΝ

1. Κάτοψη του ναού
2 . Τομή κατά μήκος νότιας πλευράς

ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΠΣΉΑΝΩΝ

1. Κάτοψη του ναού
2 . Τομή κατά μήκος νότιας πλευράς

ΜΟΝΉ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ

1. Κάτοψη του ναού
2 . Τομή κατά μήκος βόρειας πλευράς

Μ Ο Ν Η  ΣΕΛΤΣΟΥ

1. Κάτοψη ναού
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Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ  Π Ι Ν Α Κ Ω Ν

1. Αρτα, I. Ν. Μεταμόρφωσης, Πλατυτέρα
2. Άρτα, I. Ν . Μεταμόρφωσης, Συλλειτουργούντες Ιεράρχες
3. Αρτα, I. Ν. Μεταμόρφωσης, Γέννηση
4. Άρτα, I. Ν. Μεταμόρφωσης, Υπαπαντή
5. Άρτα, I. Ν. Μεταμόρφωσης, Βάπτιση
6. Άρτα, I. Ν . Μεταμόρφωσης, Μεταμόρφωση
7. Άρτα, I. Ν. Μεταμόρφωσης, Βαϊοφόρος
8. Άρτα, I. Ν . Μεταμόρφωσης, Νιπτήρ
9. Άρτα, I. Ν . Μεταμόρφωσης, Κοίμηση
10. Άρτα, I. Ν. Μεταμόρφωσης, Σταύρωση
11 .Άρτα, I. Ν. Μεταμόρφωσης, Μ υστικός Δείπνος
12. Άρτα, I. Ν . Μεταμόρφωσης, Αποκαθήλωση
13. Άρτα, I. Ν . Μεταμόρφωσης, Επιτάφιος Θρήνος
14. Άρτα, I. Ν. Μεταμόρφωσης, Λ ίθος
15. Άρτα, I. Ν . Μεταμόρφωσης, Ψηλάφηση Θωμά
16. Άρτα, I. Ν. Μ εταμόρφωσης, Εις Άδου Κάθοδος
17. Άρτα, I. Ν. Μεταμόρφωσης, Φ ιλοξενία του Α βραάμ
18. Άρτα, I. Ν. Μεταμόρφωσης, Μ ετάλλια αγίων
19. Άρτα, I. Ν. Μ εταμόρφωσης, Μ ετάλλια αγίων
20. Άρτα, I. Ν. Μεταμόρφωσης, Μ ετάλλια αγίων
21. Άρτα, I. Ν. Μεταμόρφωσης, Μ ετάλλια αγίων
22 . Άρτα, I. Ν. Μ εταμόρφωσης, Ο λόσωμοι άγιοι
23 . Άρτα, I. Ν. Μ εταμόρφωσης, Ο λόσω μοι άγιοι
24 . Άρτα, I. Ν . Μ εταμόρφωσης, Ο Μ εγάλης Βουλής Ά γγελος
25. Άρτα, I. Ν . Μ εταμόρφωσης, Οι ισαπόστολοι Κ ωνσταντίνος και Ελένη
26 . Άρτα, I. Ν . Μ εταμόρφωσης, Κτητορική επιγραφή
27. Άρτα, I. Ν . Αγίου Βασιλείου, Πλατυτέρα
28. Άρτα, I. Ν. Αγίου Βασιλείου, Συλλειτουργούντες Ιεράρχες
29 . Άρτα, I. Ν . Α γίου Βασιλείου, Συλλειτουργούντες Ιεράρχες, 

λεπτομέρεια
30. Άρτα, I. Ν. Αγίου Βασιλείου, Ά γιο Μ ανδήλιο
31 . Άρτα, I. Ν . Αγίου Βασιλείου, Ά κ ρ α  Ταπείνωση
32. Άρτα, I. Ν . Αγίου Βασιλείου, Διάκονος Στέφανος
33 . Άρτα, I. Ν. Αγίου Βασιλείου, Σαμαρείτιδα
34 . Άρτα, I. Ν. Αγίου Βασιλείου, Ανάληψη
35. Άρτα, I. Ν . Αγίου Βασιλείου, Πεντηκοστή
36. Άρτα, I. Ν . Αγίου Β ασιλείου, Αγγελική Λειτουργία, ανατολικός  

τοίχος
37 . Άρτα, I. Ν . Αγίου Βασιλείου, Αγγελική Λ ειτουργία , βόρειος τοίχος
38. Άρτα, I. Ν . Αγίου Βασιλείου, Αγγελική Λ ειτουργία , νότιος τοίχος

ϋ
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3 9 . Άρτα, I. Ν . Αγίου Βασιλείου, Ευαγγελισμός
4 0 . Άρτα, I. Ν . Α γίου Βασιλείου, Γέννηση
4 1 . Άρτα, I. Ν . Α γίου Βασιλείου, Υπαπαντή
4 2 . Άρτα, I. Ν . Α γίου Βασιλείου, Βάπτιση
4 3 . Άρτα, I. Ν . Α γίου Βασιλείου, Έγερση του Λαζάρου
4 4 . Άρτα, I. Ν . Α γίου Βασιλείου, Μεταμόρφωση
4 5 . Άρτα, I. Ν . Α γίου Βασιλείου, Βαϊοφόρος
4 6 . Άρτα, I. Ν . Α γίου Βασιλείου, Γέννηση Παναγίας
4 7 . Άρτα, I. Ν . Α γίου Βασιλείου, Κοίμηση, τμήμα
4 8 . Άρτα, I. Ν . Α γίου Βασιλείου, Εισόδια
49. Άρτα, I. Ν . Α γίου Βασιλείου, Μ υστικός Δείπνος
50 . Άρτα, I. Ν . Α γίου Βασιλείου, Σταύρωση
51. Άρτα, I. Ν . Α γίου Βασιλείου, Όραμα Παχωμίου
52 . Άρτα, I. Ν . Α γίου Βασιλείου, Κρίση Αρχιερέων
5 3 . Άρτα, I. Ν . Α γίου Βασιλείου, Απόνιψη του Πιλάτου
54 . Άρτα, I. Ν . Α γίου Βασιλείου, Ελκόμενος
5 5 . Άρτα, I. Ν . Α γίου Βασιλείου, Η Επί του Σταυρού Προσήλωσις
5 6 . Άρτα, I. Ν . Α γίου Βασιλείου, Επιτάφιος Θρήνος
57. Άρτα, I. Ν . Α γίου Βασιλείου, Ανάσταση
58. Αρτα, I. Ν . Α γίου Βασιλείου, Απιστία του Θωμά 
5 9. Άρτα, I. Ν . Α γίου Βασιλείου, Μ ετάλλια αγίων
6 0 . Άρτα, I. Ν . Α γίου Βασιλείου, Μ ετάλλια αγίων
6 1 . Άρτα, I. Ν . Α γίου Βασιλείου, Ο λόσωμοι άγιοι
62 . Άρτα, I. Ν . Α γίου Βασιλείου, Ολόσωμοι άγιοι
63 . Άρτα, I. Ν . Α γίου Βασιλείου, Α ρχάγγελος Γαβριήλ
6 4 . Άρτα, I. Ν . Α γίου Βασιλείου, Α ρχάγγελος Μ ιχαήλ
6 5 . Άρτα, I. Ν . Α γίου  Βασιλείου, Ο λόσωμοι άγιοι
6 6 . Άρτα, I. Ν . Α γίου Βασιλείου, Ο λόσωμοι άγιοι
6 7 . Άρτα, I. Ν . Α γίου Βασιλείου, Οι ισαπόστολοι Κωνσταντίνος και 

Ελένη
6 8 . Άρτα, I. Ν . Α γίου Βασιλείου, Ό ραμα Πέτρου Αλεξανδρείας
6 9 . Άρτα, I. Ν . Π αρηγορήτισσας, Ο λόσωμοι άγιοι
70 . Άρτα, I. Ν . Π αρηγορήτισσας, Ανάσταση
71. Άρτα, I. Ν. Π αρηγορήτισσας, Κοίμηση
7 2 . Κορωνησία, Μ ονή Θ εοτόκου, Χριστός Εμμανουήλ
73 . Κορωνησία, Μ ονή Θ εοτόκου, Μ εταμέλεια του Ιούδα
74. Κορωνησία, Μ ονή Θ εοτόκου, Εμπαιγμός
75 . Κορωνησία, Μ ονή Θ εοτόκου, Κρίση του Πιλάτου
76 . Κορωνησία, Μ ονή Θ εοτόκου, Κρίση των Αρχιερέων
77 . Π ολύδροσο, I. Ν . Α γίου Αθανασίου, Πλατυτέρα
78. Π ολύδροσο, I. Ν . Α γίου Αθανασίου, Άγιο Μ ανδήλιο, Διάκονος 

Στέφανος
79 . Π ολύδροσο, I. Ν . Α γίου Α θανασίου, Ευαγγελισμός

2 8 9



80.Πολύδροσο, I. Ν. Αγίου Αθανασίου, Γέννηση  
81 .Πολύδροσο, I. Ν. Αγίου Αθανασίου, Μ εταμόρφωση
82. Πολύδροσο, I. Ν. Αγίου Αθανασίου, Έγερση του Λαζάρου
83. Πολύδροσο, I. Ν. Αγίου Αθανασίου, Βαϊοφόρος
84. Πολύδροσο, 1. Ν. Αγίου Αθανασίου, Μ υστικός Δείπνος
85. Πολύδροσο, I. Ν. Αγίου Αθανασίου, Απόνιψη Πιλάτου -  Εμπαιγμός
86. Πολύδροσο, I. Ν. Αγίου Αθανασίου, Ελκόμενος
87. Πολύδροσο, I. Ν. Αγίου Αθανασίου, Σταύρωση
88. Πολύδροσο, I. Ν. Αγίου Αθανασίου, Επιτάφιος Θρήνος
89. Πιστιανά, I. Ν . Αγίου Γεωργίου, Πλατυτέρα -  Συλλειτουργούντες 

Ιεράρχες
90. Πιστιανά, I. Ν . Αγίου Γεωργίου, Υπαπαντή
91. Πιστιανά, I. Ν . Αγίου Γεωργίου, Βάπτιση
9 2 . Πιστιανά, I. Ν . Αγίου Γεωργίου, Μ εταμόρφωση
93. Πιστιανά, I. Ν . Αγίου Γεωργίου, Έ γερση του Λ αζάρου
94. Πισπανά, I. Ν. Αγίου Γεωργίου, Βαϊοφόρος
95. Πιστιανά, I. Ν . Αγίου Γεωργίου, Μ υστικός Δ είπνος
96 . Πιστιανά, I. Ν . Αγίου Γεωργίου, Προδοσία
97. Πιστιανά, I. Ν. Αγίου Γεωργίου, Κοίμηση
98. Πιστιανά, I. Ν . Αγίου Γεωργίου, Κρίση Α ρχιερέω ν
99. Πιστιανά, I. Ν . Αγίου Γεωργίου, Μ εταμέλεια και Α παγχονισμός του  

Ιούδα
100. Πιστιανά, I. Ν. Αγίου Γεωργίου, Απόνιψη του Πιλάτου
101. Πιστιανά, I. Ν. Αγίου Γ εωργίου, Εμπαιγμός
102. Πιστιανά, I. Ν . Αγίου Γ εωργίου, Ελκόμενος
103. Πιστιανά, I. Ν . Αγίου Γ εωργίου, Σταύρωση
104. Πιστιανά, I. Ν . Αγίου Γεωργίου, Επιτάφιος Θ ρήνος
105. Πιστιανά, I. Ν . Αγίας Παρασκευής, Κτητορική επιγραφή
106. Πιστιανά, I. Ν . Αγίας Παρασκευής, Πλατυτέρα
107. Πιστιανά, I. Ν . Αγίας Παρασκευής, α .Γ έννηση, β. Λεπτομέρεια
108. Πιστιανά, I. Ν. Αγίας Παρασκευής, Κοίμηση
109. Πιστιανά, I. Ν . Αγίας Παρασκευής, Σταύρωση
110. Πιστιανά, I. Ν . Αγίας Παρασκευής, Δευτέρα Π αρουσία (α -  στ)
111. Πιστιανά, I. Ν . Αγίας Παρασκευής, Α ρχάγγελος Μ ιχαήλ
112. Πιστιανά, I. Ν . Αγίας Παρασκευής, Ο λόσω μοι άγιοι
113. Πιστιανά, I. Ν . Αγίας Παρασκευής, Ο λόσω μοι άγιοι
114. Μ εγαλόχαρη, Μ ονή Γενεθλίου Θ εοτόκου, Προφήτες
115. Μ εγαλόχαρη, Μ ονή Γενεθλίου Θ εοτόκου, Ό ραμα Πέτρου 

Αλεξανδρείας
116. Μ εγαλόχαρη, Μ ονή Γενεθλίου Θ εοτόκου, Επιτάφιος Θρήνος
117. Μ εγαλόχαρη, Μ ονή Γ ενεθλίου Θ εοτόκου, α. Α ίνοι, β.Λεπτομέρεια
118. Μ εγαλόχαρη, Μ ονή Γ ενεθλίου Θ εοτόκου, Αναπεσώ ν

ί
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119. Μ εγαλόχαρη, Μ ονή Γενεθλίου Θεοτόκου, Ό ραμα Αγίου 
Ευσταθίου

120. Π ηγές, Μ ονή Σέλτσου, Κτητορική επιγραφή
121. Π ηγές, Μ ονή Σέλτσου, Κτήτορες του ναού
122. Π ηγές, Μ ονή Σέλτσου, Δευτέρα Π αρουσία (α - γ )
123. Π ηγές, Μ ονή Σέλτσου, Μ αρτύρια αγίων
124. Π ηγές, Μ ονή Σέλτσου, Ο λόσωμοι άγιοι
125. Π ηγές, Μ ονή Σέλτσου, Ολόσωμοι άγιοι
126. Π ηγές, Μ ονή Σέλτσου, Μ εταμόρφωση
127. Π ηγές, Μ ονή Σέλτσου, Μ αρτύρια αγίων
128. Π ηγές, Μ ονή Σέλτσου, Α ίνοι
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ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΑ

Α Ν Α Π Τ Υ Γ Μ Α  Τ Ο Μ Η Σ  Α Α ’

1. Α ποκα θήλω ση
2. Ε π ιτά φ ιος Θ ρ ή νο ς
3. Λ ίθ ο ς -
4. Ψ ηλάφηση
5. Ε ις  Ά δ ο υ  Κ ά θ ο δ ο ς
6. Α γία  Τριάδα
7. Μ ετά λλιο  Α γ ία ς  Ιο υ λ ΐττα ς  

. 8. Μ ετά λλιο  α γ ίο υ
9. Μ ετά λλιο  Α γ ίο υ  Π α χ ω μ ίο υ  
10  - 1 9 .  Μ ετά λλια  α γ ίω ν
20. Ά γ ιο ς  Α θ α νά σ ιο ς
21. Ά γ ιο ς  Ν έσ τορα ς
22. Ά γ ιο ς  Μ ερ κ ο ύ ρ ιο ς
23. Ά γιο ς  Ιά κ ω β ο ς  Γ ρ εκ ό ς
24. Ά γ ιο ς  Π ρ ο κ ό π ιο ς
25. Ά γ ιο ς  Γ εώ ρ γ ιο ς
26. Ά γ ιο ς  Ιω ά ννη ς  Π ρ ό δ ρ ο μ ο ς  
27-28 . Ό ραμα  Π έτρ ο υ  Α λ εξ α ν δ ρ ε ία ς
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ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΑ

Α Ν Α Π Τ Υ Γ Μ Α  Τ Ο Μ Η Σ  Β Β '

1. Γ έννη σ η
2. Υπαπαντή
3. Β άπτιση
4. Α δ ιά γνω σ τη  παράσταση
5. Μ ετα μ όρφ ω σ η
6. Β α ϊο φ ό ρ ο ς
7. Μ ετά λλ ιο  α δ ιά γνω στου  α γ ίο υ
8. Μ ετά λλ ιο  Α γ ίο υ  Ιερ ό θ εο υ
9  -13 . Μ ετά λλ ιο  α δ ιά γνω ο τω ν  α γ ίω ν
14. Μ ετά λλ ιο  Α γίο υ  Α νδ ρ ό ν ικ ο υ
15. Μ ετά λλ ιο  Α γ ίο υ  Ε μ μ α νουή λ
1 6  -17 . Μ ετά λλ ια  α δ ιά γνω σ τω ν  α γ ίω ν
18. Μ ετά λλ ιο  Α γ ίο υ  Φ ω τίου
19. Μ ετά λλ ιο  α δ ιά γνω σ του  α γ ίο υ
20. Ά γ ιο ς  Β λ ά σ ιο ς
21. Ά γ ιο ς  Σ π υ ρ ίδ ω ν

2 2  -24. Ά γ ιο ς  Ν ικ ό λ α ο ς  μ ε  την Π α ν α γ ία  κ α ι το  Χ ρ ισ τ ό  εκ α τ έρ ω θ εν  
2 5 '- 26 . Α δ ιά γνω σ το ι ά γ ιο ι
27. Ά γ ιο ς  Α ντώ ν ιο ς
28. Ά γ ιο ς  Ε υ θ ύ μ ιο ς
29. Α γ ία  Π α ρ α σ κευή





ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΑ

Α Ν Α Π Τ Υ Γ Μ Α  Τ Ο Μ Η Σ  Γ Γ

1. Σ ταύρω ση
2  -3. Α δ ιά γνφ σ τες  π α ρα σ τά σεις
4. Νιπτήρ_
5. Κ οίμ η ση  Θ εοτόκου
6. Μ υστικός Α ε ίπ ν ο ς
7. Μ εγά λη ς Β ο υ λή ς  Ά γγελ ο ς
8. Κ τητορική Ε π ιγρα φ ή
9  -10. Ά γ ιο ι Κ ω νσ τα ντ ίνο ς  κ α ι Ε λ έν η

Ν Α Ο Σ  Μ Ε Τ Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ  Σ Ω Τ Η Ρ Α  

Α Ν Α Π Τ Υ Γ Μ Α  Τ Ο Μ Η Σ  Δ Δ '

1. Π λατυτέρα
2  -5. Σ υ λλε ιτο υρ γο ύντες  ιερ ά ρ χ ες
6. Ά κρα  Τ απείνω ση
7. Δ ικ έφ α λο ς  α ετό ς
8 - 1 2 .  Α δ ιά γνω σ τες π α ρ α σ τά σ ε ις
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ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Α Ν Α Π ΤΥΓΜ Α  Τ Ο Μ Η Σ  Α Α ’

1. Δ ιάρρηξη ιμ α τίω ν Π ιλά του
2. Α π ό ν ψ η  Π ιλά του
3. Ε λκόμ ενος
4. Α νάβαση  στο Σ τα υρ ό
5. Ε π ιτά φ ιος Θ ρ ή νο ς
6. Α νάσταση
7. Ψ ηλάφηση Θ ω μά
8. Α γγελική  Λ ειτουρ γία
9  -19. Μ ετάλλια  α γ ίω ν  μ α ρ τύρ ω ν
20. Α γία  Β αρβάρα
21. Α δ ιά γνω σ τος  ά γ ιο ς
22. Α γία  Π αρα σκευή
23  -28. Α δ ιά γνω σ το ι ά γ ιο ι
2 9  30. Ά γιο ι Κ ω νσ τα ντ ίνο ς  κα ι Ε λένη
31 -32. Α δ ιά γνω σ το ι ά γ ιο ι
33. Ά γ ιο ς  Σ υλβ εσ τρ ο ς
3 4  -35. Ό ραμα  Π έτρ ο υ  Α λεξά νδ ρ ειά ς
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ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Α Ν Α Π ΤΥΓΜ Α  Τ Ο Μ Η Σ  Β Β ’

1. Ε υαγγελισμ ός
2. Γ έννη σ η
3. Υπαπμντή
4. Βάτττιση
5. Μ εταμόρφ ω ση
6. Έ γερση Λ αζάρου
7. Β α ϊο φ ό ρ ο ς
8. Α γγελικ ή  Λ ειτουργία  
9  -14. Μ ετά λλια  α γ ίω ν

15. Μ ετά λλιο  Α γίο υ  Π αχω μ ίου  
1 6  -19. Μ ετά λλια  α γ ίω ν  
2 0  -24. Α δ ιά γνω σ το ι ά γιο ι
25. Ά γ ιο ς  Μ η νά ς
26. Ά γ ιο ς  Δ α μ ια νό ς
27. Ά γ ιο ς  Κ ο σ μ ά ς
28. Ά γ ιο ς  Α ντώ νιο ς
2 9  -30. Α δ ιά γνω σ το ι ά γ ιο ι
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ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Α Ν Α Π Τ Υ Γ Μ Α  Τ Ο Μ Η Σ  Γ Γ

1. Μ υστικός Α είπ νο ς
2. Σταύρω σή
3. Όραμα Π αχω μ ίου
4. Γέννηση  Π α να γία ς
5. Κ οίμηση
6. Ε ισόδια  Θ εοτόκου
7. Α διάγνω στος ά γ ιο ς
8. Α ρχά γγελος Μ ιχαή λ  

* 9. Α ρχά γγελος Γ α β ρ ιή λ
10. Α γία  Μ α ρ ίνα

Ν Α Ο Σ  Α Γ ΙΟ Υ  Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Υ  

Α Ν Α Π Τ Υ Γ Μ Α  Τ Ο Μ Η Σ  Δ Δ '

1. Σ υνάντη σ η  Χ ρ ισ το ύ  μ ε  Σ α μ α ρ είτ ιδ α
2. Α νάληψ η
3. Π εντηκοστή
4. Α γγελικ ή  Λ ειτο υρ γία
5. Ά γ ιο  Μ α νδ ή λ ιο
6. Μ άρτυρας Σ τέφ α νο ς
7. Ά κρα Τ απείνω ση
8. Π λατυτέρα
9  - 1 2 .  Σ υλλε ιτο υρ γο ύντες  Ιερ ά ρ χες  
13 -14. Ο λό σ ω μ ο ι Ιερ ά ρ χες



$

t >



ί

' V·, «Γ.*!=·
Υ

h

u:

\.

1-

•k.

ι

1

ι

T
D

N
/\

W



ζο.ζγ

Τ ,  Λ/. n A P H r o p H n ^ A S .  

Κ Λ τ ο ψ η



Γ . Λ Λ  ΙΪ4ΡΗΓ0 Ρ 

ΤΟ Μ Η ΚΑΤΑ UHKOA



Ν

'°  (9)

π λ ρ η  ro ρ μ η  $



w o n  h  e e o T O k o y  / c o p s /v /y i m *

Χ ή Τ Ο ψ ρ  M/t. I [SO.



'Π

Οι

§

X.
Ο
V

£
δ

Ο

Ι

Ο  "ζ 
(*-*" *̂<

\



Π(

.ι

Τ
Τ

Τ
Τ

Γ
Γ

ν
Τ

Τ





Τ
Τ

Τ
Γ

Τ
Γ

Γ
νΤ

Τ



Tririfh

i

0in
V

W
<
Σ

<

>
0 •

N
H
<
LU
H

H
I

21
0
Σ

z
0

.— π
< 9-
0 0
(D h
< <
* is



ΠΙΝΑΚΕΣ



ΕΞΩ ΤΕΡ ΙΚ ΕΣ  Ο Ψ ΕΙΣ  ΤΩΝ ΝΑΩΝ Τ Η Σ  ΑΡΤΑΣ

I. ΝΑΟΣ Μ ΕΤΑ Μ Ο ΡΦ Ω ΣΗ Σ ΑΡΤΑΣ

\
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ί
Ι· ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙA Ε ΙΟΥ
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ί. ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΙΙΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΙΙΙΣΤΙΑΝΩΝ



I. ΜΟΝΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ

I. MONO ΣΕΛΊ ΣΟΥ



1

I. ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΑ

Εικ.2



ιχ. 4

iv
y*







1

κ. JO



1

ι χ .  12



1

κ. 14



:ικ. 16



ux. ]H



-1





Εικ. 23

ικ. 24



lux. 25

:ΛΧ. 2()



I. ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ



Εικ. 29

Εικ. 30
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Hiκ. 37

Ηιχ. 38



Εικ. 39



Ι£ικ. 41







Εικ. 48



Ειχ. 50



Εικ. 52







Εικ. 58





Εικ. 62



Εικ. 63

Εικ. 64





Εικ. 67

Ηικ. 6S



I. ΝΑΟΣ ΙΙΑΙΊΠΌΡΙΠΊΣΣΛΣ

Βικ. 70
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Ηικ. 75





I. ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΟΑΥΑΡΟΣΟΥ







:ικ. Η4



Εικ. 86





I. ΝΑΟΣ Λ Ι ΊΟ Υ  ΓΕΩ Ρ ΓΙΟ Υ  ΙΙΙΣΤ ΙΛ Ν Ω Ν

Ι .ιχ 9U - 91



Ι ' ΐ κ .  9 2 · ΐ ) 3

Ιίικ. 93



Fix.





L-ικ. 101-102



1



I. ΝΑΟΣ Α Π Α Σ  Π ΑΡΑΣΚΕΥΗ Σ ΙΙΙΣΤ ΙΑ Ν Ω Ν

Εικ. 106



Ηικ. l()7u

ϊΰκ. 107(1



Εικ. 108

ti









Εικ. 112



I. ΜΟΝΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ





<. 119



I. ΜΟΝΗ LEATLOY

Εικ. ]21







Εικ. 125

Εικ. 126




