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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ό ναός τής Θεοτόκου Όδηγητρίας κτίστηκε γύρω στο 1310 στη βορειοανατολική άκρη
τής Κάτω Χώρας του Μυστρά, ώς καθολικό τής μονής τοΰ Βροντοχίου, άπό τον ηγούμενο
Παχώμιο, αρχιμανδρίτη και μέγα πρωτοσύγκελλο τής Πελοποννήσου.

Τό μνημείο, γνωστό και με την επωνυμία Αφεντικό, έχει προκαλέσει άπό νωρίς το
ενδιαφέρον των μελετητών για τον πρωτότυπο άρχιτεκτονικό τύπο και την εξαιρετική ποιό-
τητα τοΰ εσωτερικού διακόσμου, καθώς και γιο. τή γραπτή απεικόνιση, σε 'ιδιαίτερο χώρο
τοΰ ναοΰ, τών τεσσάρων χρυσοβούλλων πού εκδόθηκαν άπό τούς αυτοκράτορες Ανδρόνι-
κο Β' και Μιχαήλ Θ' ύπέρ τής μονής τής Όδηγητρίας τοΰ Βροντοχίου. Αναφέρω ενδεικτι-
κά τούς Gabriel Millet, Διονύσιο Ζακυθηνό, Αναστάσιο 'Ορλάνδο, Μανόλη Χατζηδάκη,
Charles Delvoye, Hörst Hallensleben, Suzy Dufrenne και Ντούλα Μουρίκη.

Ή θητεία μου ώς Επιμελήτριας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με έδρα τον Μυστρά, τά
έτη 1970-1974, συνέπεσε με τις προγραμματισμένες άπό τήν Αρχαιολογική Υπηρεσία
εργασίες συντηρήσεως τών τοιχογραφιών τοΰ Αφεντικού, γεγονός πού στάθηκε άφορμή
για τήν επισταμένη ενασχόληση μου με τή ζωγραφική τοΰ ναοΰ. Άπό τις πρώτες ημέρες, ή
λεπτομερής εξέταση τής καταστάσεως τοΰ μνημείου μοΰ δημιούργησε τήν ύποψία ότι σέ
ορισμένες θέσεις, κάτω άπό τό παχύ στρώμα αλάτων, πιθανόν và κρύβονταν και άλλες,
άγνωστες έως τότε, τοιχογραφίες. Με παρότρυνσή μου οί συντηρητές άρχισαν νά στε-
ρεώνουν άσπρισμένες άπό τά άλατα επιφάνειες, έτοιμες νά καταρρεύσουν. Ή έκπληξη
τής ύπάρξεως τοιχογραφιών μετά τον δοκιμαστικό έλεγχο στον νάρθηκα, στο δυτικό
ύπερώο και σέ άλλες θέσεις, στάθηκε ενθαρρυντική γιά τούς συντηρητές, οί όποιοι μέ τήν
εποπτεία τοΰ άείμνηστου ζωγράφου-συντηρητοΰ Φώτη Ζαχαρίου έργάστηκαν μέ ζήλο και
ενθουσιασμό συνεχώς, χωρίς νά διακόψουν τις εργασίες τούς χειμερινούς μήνες, όπως
συνηθιζόταν τότε.

Μέ τις εργασίες αυτές αποκαλύφθηκαν όλες οί σωζόμενες τοιχογραφίες, συμπληρώθη-
καν οί γνώσεις μας γιά τήν εικονογράφηση τοΰ ναοΰ και δόθηκε ή δυνατότητα νά μελετηθεί
τό σκεπτικό τής οργανώσεως τοΰ εικονογραφικού προγράμματος. Μέ προτροπή τοΰ Μανόλη
Χατζηδάκη παρουσίασα τις αποκαλυφθείσες τοιχογραφίες τό 1974 στη σειρά τών διαλέξεων
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τής Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας («Νέες τοιχογραφίες στο Αφεντικά του Μυστρσ.»).
Ή πρώτη αύτη προσέγγιση στάθηκε ή αφορμή για να προχωρήσω στή συστηματική μελέτη
του ζωγραφικού διακόσμου του μνημείου.

Κατά τήν επεξεργασία του εικονογραφικοί) προγράμματος τοϋ ναοϋ, διαπίστωσα ότι τά
Θέματα πού απεικονίζονται στον νάρθηκα παρουσιάζουν ξεχωριστή ένότητα, και στο συμπέ-
ρασμα αύτό συνέτεινε ή αποκάλυψη των νέων τοιχογραφιών, με τις όποιες άποκαταστά-
θηκε ό αρχικός διάκοσμος. Ή διαπίστωση αύτη με οδήγησε và επικεντρώσω τό ενδιαφέρον
μου στο συγκεκριμένο θέμα καϊ νά προχωρήσω στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, ή
όποια υποστηρίχθηκε στο Πανεπιστήμιο Ά θηνών τον 'Ιανουάριο τοϋ 2000, ύπό τόν τίτλο: « Ό
νάρθηκας στο Αφεντικό τοϋ Μυστρα. Τό εικονογραφικό πρόγραμμα και ή έρμηνεία του».

Στήν παρούσα έκδοση έχει διατηρηθεί τό περιεχόμενο της διατριβής με τις άπαραίτητες
βελτιώσεις στο κείμενο και συμπληρώσεις στή βιβλιογραφία. Κρίθηκε σκόπιμο νά διευ-
ρυνθεί τό πρώτο κεφάλαιο πού άναφέρεται στήν ιστορία τοϋ μνημείου κα'ι ιδιαίτερα νά
παρουσιαστεί αναλυτικότερα τό εικονογραφικό πρόγραμμα όλου του ναοϋ και των δυτικών
παρεκκλησίων. Ή διευρυμένη αύτή προσέγγιση παρουσιάστηκε σε ομιλία μου, ενταγμένη
στο πλαίσιο της σειράς τών διαλέξεων της Ακαδημίας Αθηνών εις μνήμην Μανόλη Χατζη-
δάκη, τόν Φεβρουάριο τοϋ 2007. Τέλος, προστέθηκε ένα παράρτημα μέ κείμενα τοϋ 13ου
και τοϋ Μου αι., πού αναφέρονται στήν προσωπικότητα και τις δραστηριότητες τοϋ ιδρυ-
τού και ηγουμένου τής μονής άρχιμανδρίτου Παχωμίου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θεωρώ χρέος μου νά μνημονεύσω τόν Μανόλη Χατζηδάκη, ό όποιος μέ ώθησε να ασχο-
ληθώ μέ τή ζωγραφική τοϋ Αφεντικού καϊ παρακολούθησε μέ πατρικό ενδιαφέρον τήν πο-
ρεία τής εργασίας μου ■ οί μελέτες και ο! προφορικές παρατηρήσεις του καθοδήγησαν τή
σκέψη και τήν ερευνά μου. Ή άξέχαστη φίλη Στέλλα Παπαδάκη-Oekland συνέβαλε απο-
φασιστικά στήν εκπόνηση τής διατριβής μου μέ καίριες επισημάνσεις, πού συνετέλεσαν
στήν ολοκλήρωση τής μελέτης. 'Ιδιαίτερες εύχαριστίες οφείλονται στον ακαδημαϊκό Πανα-
γιώτη Βοκοτόπουλο, επιβλέποντα τής διδακτορικής διατριβής, ό όποιος παρακολούθησε μέ
ενδιαφέρον όλες τις διαδικασίες για τήν ολοκλήρωση τής δημοσιεύσεως τής μελέτης μου.

Οί φωτογραφίες πού συνοδεύουν τήν έκδοση οφείλονται κυρίως στις φίλες φωτογρά-
φους Ίνώ Ίωαννίδου και Αενιώ Μπαρτζιώτη. Τά σχέδια τών παραστάσεων εκπονήθηκαν
άπό τούς ζωγράφους Νέστορα Παπανικολόπουλο, Γιάννη Γιαρμενίτη και Μανόλια Σκου-
λούδη, οί κατόψεις τοϋ μνημείου παραχωρήθηκαν εύγενώς άπό τούς αρχιτέκτονες Πέτρο
και Μαρίνα Κουφοπούλου. Οί εργασίες τής φωτογραφήσεως και τής σχεδιάσεως πραγμα-
τοποιήθηκαν χάρη στήν οικονομική ενίσχυση τοϋ 'Ιδρύματος Ψύχα και τής Αρχαιολογικής
Εταιρείας. Από τή θέση αύτή άπευθύνω προς όλους θερμές εύχαριστίες.
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'Οφείλω νά αναφερθώ στο προσωπικό τής 5ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων γιά
τις διευκολύνσεις στο έργο μου, μέ ιδιαίτερη μνεία στις συναδέλφους Αιμιλία Μπακούρου
και Καλλιόπη Διαμαντή, επίτιμες Διευθύντριες τής Εφορείας, οί όποιες μου παρείχαν πρό-
θυμη και ουσιαστική άρωγή σέ όλα τά στάδια τής μελέτης. Ή καθηγήτρια Νανώ Χατζηδάκη
στάθηκε πρόθυμη συμπαραστάτις και σύμβουλος σέ κάθε δυσκολία. Ό πρόωρα χαμένος
άναπλ. καθηγητής Βυζαντινής Τέχνης Τίτος Παπαμαστοράκης ύπήρξε πολύτιμος συνεργά-
της στα πρώτα στάδια τής προετοιμασίας γιά τή δημοσίευση τοΰ παρόντος βιβλίου.

Τύχη άγαθή, ή επιμέλεια τής έκδόσεως ανατέθηκε στήν Ευαγγελία Κυπραίου, επίτιμη
Διευθύντρια Δημοσιευμάτοιν τοΰ Υπουργείου Πολιτισμού. Ή καλή φίλη, εκτός άπό τήν πεί-
ρα, τή γνώση και τήν επιμέλεια πού τή διακρίνουν, φρόντισε και γιά τήν άρτια έμφάνιση
τοΰ βιβλίου μέ ειλικρινές ενδιαφέρον και άγάπη. Τήν ευχαριστώ άπό καρδιάς. Ευχαριστώ
επίσης τήν άρχαιολόγο Αναστασία Λαμπροπούλου, ή όποια έπιμελήθηκε μέ ιδιαίτερη προ-
σοχή τή μετάφραση τής περιλήψεως στήν άγγλική γλώσσα.

Τέλος, ευχαριστώ τον άδελφό μου Μιχάλη Έτζέογλου γιά τήν ηθική στήριξη και τή
συμπαράσταση πού μοΰ προσφέρει όλα αυτά τά χρόνια.

Χάρητας οφείλω στήν Ακαδημία Α θηνών και ειδικότερα στούς άκαδημαϊκούς Βασίλειο
Πετράκο, Γενικό Γραμματέα τής Ακαδημίας, και Παναγιώτη Βοκοτόπουλο, Γραμματέα έπϊ
τών Δημοσιευμάτων, γιά τήν ένταξη τοΰ βιβλίου στη σειρά τών εκδόσεων τοΰ Ανωτάτου
'Ιδρύματος.

ΡΟΔΟΝΙΚΗ ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ
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ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ TOY

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Ό ναός τής Παναγίας 'Οδηγήτριας (Πίν. 1 και 2), καθολικά τής μονής τοΰ Βροντοχίου,
κτίστηκε στή βορειοανατολική άκρη τής Κάτω Χώρας τοΰ Μυστρά στά τέλη τής πρώτης
δεκαετίας τοΰ 14ου αί. άπό τόν ηγούμενο Παχώμιο, άρχιμανδρίτη και μέγα πρωτοσύγ-
κελλο τής Πελοποννήσου. Ή άφιέρωση τοΰ ναοΰ στο όνομα τής 'Οδηγήτριας, άλλά και
τό ϊδιο τό κτήριο μέ τόν πρωτότυπο άρχιτεκτονικό τύπο και τά έπιμέρους στοιχεία πού τόν
συνθέτουν, καθώς καΐή εξαιρετική ποιότητα στήν έσωτερική διακόσμηση, άποκαλύπτουν
τή σχέση μέ τήν Κωνσταντινούπολη και μαρτυροΰν τήν άμεση σύνδεση τοΰ Μυστρά μέ
τήν Πρωτεύουσα.

Ή χρονολόγηση τοΰ ναοΰ βασίζεται στήν πρώτη γραπτή μαρτυρία γιά τό μνημείο,
πού είναι ή άφιέρωση άπό τον μητροπολίτη Νικηφόρο Μοσχόπουλο ένός πολύτιμου
εύαγγελίου τό ετος 1311/12: άφιερώθη τό παρόν εύαγγέλιον τή μονή τής Ύπεραγίας Θεο-
τόκου τοΰ Βροντοχίου παρ' εμού τοΰ ταπεινού μητροπολίτου Κρήτης και προέδρου Λακε-
δαιμόνιας Νικηφόρου ψυχικής μου σωτηρίας ένεκα... έτους ,ςωκ1. Ή δωρεά τοΰ εύαγγε-
λίου είναι άπόδειξη ότι τό ετος 1311/12 0 ναός και ή μονή ήταν ήδη σέ λειτουργία.

Ό άρχιτεκτονικός τύπος τοΰ κτηρίου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς
άνήκει στή σπάνια κατηγορία πού συνδυάζει τή διάταξη τής δρομικής βασιλικής στο
ισόγειο και τοΰ πεντάτρουλλου, σύνθετου σταυροειδούς έγγεγραμμένου ναοΰ στον όροφο
(Σχέδ. 1 και 2)2. Διώροφος επίσης είναι και ό νάρθηκας, στό μέσον του όποιου ύψώνεται

1 ZAKYTHINOS, Despotat, II, 284-285. ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ, Βιβλιογραφικές δραστηριότητες, 184-185.

2 Για τή συνοπτική περιγραφή τής άρχιτεκτονικής του ναοΰ, βλ. τήν κυριότερη βιβλιογραφία: Millet,
École grecque, σποραδικά. hallensleben, Mistratypus,l 05-118. RbK 1999, στ. 424-429, λ. Mistras (S.
Sinos).
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ενας άκόμη τρσΰλλος. Τα πλάγια κλίτη τής βασιλικής του ισογείου στεγάζονται με σειρά
χαμηλωμένων θόλων (φουρνικών) πού δημιουργούν σταθερή ύποδομή γιά τή στήριξη
του ορόφου, στό δάπεδο του οποίου πατούν οί πεσσοί πού στηρίζουν τόν κεντρικό
καί τούς τέσσερις γωνιακούς τρούλλους. Στόν όροφο σχηματίζεται ενας «περίπατος»,
καθώς τό δάπεδο έκτείνεται πάνω άπό τά πλάγια κλίτη καί τόν νάρθηκα καί φτάνει ώς τά
άνατολικά άκρα τού οικοδομήματος, πάνω άπό τήν πρόθεση καί τό διακονικό.

Ό άρχιτεκτονικός αύτός συνδυασμός, πού έχει μακρινή καταγωγή άπό μνημεία τών πα-
λαιοχριστιανικών καί τών μεσοβυζαντινών χρόνων (παρεκκλήσιο Αγίου Νικολάου στόν ναό
τής Καταπολιανής στήν Πάρο, Αγία Είρήνη Κωνσταντινουπόλεως, Αγία Σοφία Βιζύης, ναός
τής Μεταμορφίόσεως τού Σωτήρος στό Cernigov κ.ά.), ονομάστηκε «τύπος Μυστρά»
(Mistratypus)3 καί εφαρμόστηκε μέ τήν ολοκληρωμένη αύτή μορφή γιά πρώτη φορά στόν

3 Haldensleben, Mistratypus, 105-118.
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Π. Κουφόττουλος, Μ. Μυριανθέως, 1988

Σχέδ. 2. Ό ναός τής Οδηγήτριας. Κάτοψη τοΰ ορόφου.

ναό τής 'Οδηγήτριας. Σύμφωνα μέ τούς μελετητές, ό τύπος προέκυψε άπό τήν άλλαγή
σχεδιασμού κατά τή διάρκεια τής άνοικοδομήσεως τοΰ ναοΰ, έξαιτίας τής άνάγκης
προσθήκης ύπερώων γιά λόγους πού σχετίζονταν μέ τήν ιδεολογία τής πολιτικής ηγε-
σίας τοΰ Μυστρά4. Τό οικοδομικό αύτό σχήμα χρησιμοποιήθηκε στόν Μυστρά τά έπό-
μενα χρόνια γιά τήν κατασκευή τοΰ ναοΰ τής Παντάνασσας καί τή μετασκευή τής Μη-
τροπόλεως5, ένώ καί ό ναός τών Αγίων Αποστόλων στο Αεοντάρι τής Αρκαδίας άκο-
λούθησε τό ϊδιο βασικό σχέδιο6.

Στήν άρχική μορφή ό ναός είχε δύο πύργους-παρεκκλήσια προσκολλημένα στά άκρα τοΰ
νάρθηκα καί περιβαλλόταν άπό στοές, ένώ στό δεύτερο μισό τοΰ 14ου αί. προστέθηκαν τό
βορειοανατολικό καί τό νοτιοανατολικό παρεκκλήσιο καί κτίστηκε μέ τοίχο ή νότια στοά.

4 delvoye, Considérations, 41-47.

5 μαρινου, Άγιος Δημήτριος, 199-212.

6 Α. λουβη-κιζη, Ό ναός τών Αγίων Αποστόλων στό Αεοντάρι Αρκαδίας, ΔΧΑΕ κη' (2007), 99-114.
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Ή τοιχοδομία άποτελεΐται άπό άδρά πελεκημένους λίθους μέ άραιές οριζόντιες στρώ-
σεις πλίνθων. Στήν άνατολική όψη ή μεγάλη έπτάπλευρη άψίδα τοϋ ίεροΰ, καθώς καί οί
τρίπλευρες τών παραβημάτων, κοσμούνται μέ σειρές τυφλών άψιδωμάτων. Ή εξωτερική
όψη τού ναού μέ τούς πολλούς τρούλλους, τά παρεκκλήσια, τις στοές καί τή διακόσμηση
τών άψίδων θυμίζει κτήρια τής Κωνσταντινουπόλεως καί οδηγεί στον τόπο καταγωγής
τού σύνθετου καί έπιβλητικού αύτού οικοδομήματος (Πίν. 1 καί 2)7.

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ

Στο έσωτερικό ή διάθεση γιά πολυτελή κατασκευή γίνεται έμφανής μέ τή μαρμάρινη
έπένδυση -όρθομαρμάρωση- τών τοίχων τού ισογείου, διάκοσμο πολυδάπανο, πού στά
χρόνια αύτά έφαρμόζεται σπάνια άκόμη καί στήν Πρωτεύουσα8. Τά κατώτερα μέρη τών
τοίχων στό ιερό, τόν κυρίως ναό καί τόν νάρθηκα είχαν έπενδυθεΐ μέ μεγάλες μαρμάρινες
πολύχρωμες πλάκες, δημιουργώντας ζώνη ύψους περίπου 1,30 μ. Στή ζώνη αύτή διαμορ-
φώνονταν κατά διαστήματα τοξωτά πλαίσια πού περιέκλειαν τοιχογραφημένες μορφές
όρθιων άγίων (Σχέδ. 3, Πίν. 3 καί 4). Ή διακόσμηση αύτή έχει τελείως καταστραφεί, άλλά
άπό τά έλάχιστα δείγματα πού έχουν διασωθεί διαφαίνεται ή ποιότητα καί ή χρωματική
ποικιλία τών μαρμάρων πού χρησιμοποιήθηκαν. Ή ζωγραφική διακόσμηση, αν καί ή δια-
τήρησή της δέν είναι άρτια, μαρτυρεί καί αύτή τό ύψηλό έπίπεδο τών καλλιτεχνών πού
σχεδίασαν καί εκτέλεσαν τό εικονογραφικό πρόγραμμα.

Άπό τις τοιχογραφίες, άρκετές έχουν οριστικά χαθεί καί πολλές έχουν καταπονηθεί9.
Ωστόσο, αύτές πού έχουν διασωθεί παρέχουν τή δυνατότητα γιά τή σκιαγράφηση τού
εικονογραφικού προγράμματος καί τον προσδιορισμό τής οργάνωσης τού ζωγραφικού
διακόσμου. Ό σύνθετος άρχιτεκτονικός τύπος τού ναού, πού έχει ώς άποτέλεσμα τή δη-
μιουργία πολλών καί διαφορετικών χώρων καί έπιφανειών, συνέτεινε στήν άνάπτυξη
περισσότερων εικονογραφικών ένοτήτων, όχι μόνο εύαγγελικών σκηνών άλλά καί με-
μονωμένων μορφών τής Παλαιάς καί τής Καινής Διαθήκης.

7 Για τήν κωνσταντινουπολιτική καταγωγή τών άρχιτεκτονικών στοιχείων του ναού, βλ. Ιδιαίτερα Millet,
École grecque, 179, 251, 297 καί MANGO, Byzantine Architecture, 159.

8 ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Ή όρθομαρμάρωσις τής Όδηγητρίας, 152-160.

9 Για τό εικονογραφικό πρόγραμμα του ναοΰ πριν άπό τις εργασίες συντηρήσεως τής δεκαετίας του 1970,
βλ. DUFRENNE, Programmes iconographiques, πίν. 10-19.
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Σχέδ. 3. Αναπαράσταση τής όρθομαρμαρώσεως τών τοίχων τοΰ ισογείου. Κυρίως ναός και νάρθηκας (σχέ-
διο Αν. 'Ορλάνδου, Αρχείο Αρχαιολογικής Εταιρείας).

Ιερό Βήμα

Στό τεταρτοσφαίριο τής άψίδας τοΰ ιεροί), ή Θεοτόκος, ένθρονη βρεφοκρατούσα, δο-
ρυφορεΐται άπό δύο προσκλίνοντες άγγέλους. Στό κάτω μέρος τής παραστάσεως άνα-
γράφεται ή εύχή τής Θείας Λειτουργίας: CE IJPOCKYNOYMENAECITOINA ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚ COY
ΤΕΧΘΕΝΤΑ.

Ό εύχαριστιακός κύκλος διατάσσεται σέ τρεις ζώνες: στις δύο χαμηλότερες, πού κα-
ταλαμβάνουν τον χώρο τής άψίδας καί τούς πλάγιους τοίχους, παριστάνονται ολόσωμοι
συλλειτουργούντες ιεράρχες (Πίν. 3 καί 4). Εικονίζονται δέκα στήν άνώτερη ζώνη, έξι
στήν κατώτερη, ενώ τέσσερις άκόμη έχουν άνά δύο άπεικονιστεΐ στά τοξωτά άνοίγματα
πού συνδέουν τό Ιερό Βήμα μέ τά παραβήματα.

Στήν άνώτερη ζώνη τις κεντρικές θέσεις καταλαμβάνουν οί άγιοι Βασίλειος καί
'Ιωάννης ό Χρυσόστομος άκολουθούμενοι άπό τούς άγιους Αθανάσιο καί Γρηγόριο τον
Θεολόγο, όπως συνηθίζεται στό πρόγραμμα τών άψίδων. Παρατηρείται ώστόσο ότι γιά
τή θέση τών ύπόλοιπων έξι ιεραρχών στήν ϊδια ζώνη έχει προβλεφθεί μιά άντιστοιχία πού
καθορίζεται άπό τά ονόματα ή τήν έπισκοπή πού κατείχαν: ό Λέων Κατάνης εικονίζεται
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άπέναντι στον Λέοντα Ρώμης, ό άγιος Γρηγόριος Νύσσης αντικρίζει τον άγιο Γρηγόριο
τής Μεγάλης Αρμενίας καί ό Σίλβεστρος Ρώμης τον Κλήμεντα Ρώμης.

Στό μικρό τύμπανο τοΰ τρίλοβου παραθύρου τής άψίδας εχει διατηρηθεί άποσπα-
σματικά ή παράσταση τοΰ Μελισμοΰ: δύο άγγελοι μέ ριπίδια προσκλίνουν στήν Αγία
Τράπεζα, όπου άπόκειται τό δισκάριο μέ τό σώμα τοΰ Χριστοΰ-Άμνοΰ.

Ψηλότερα άπό τούς ιεράρχες συνεχίζεται ό εύχαριστιακός κύκλος μέ τήν Κοινωνία
τών Αποστόλων -άριστερά ή Μετάδοση, δεξιά ή Μετάληψη (Πίν. 5). Οί άπόστολοι, μέ
πρώτους τον Πέτρο καί τόν Παΰλο άντίστοιχα, προχωροΰν μέ ρυθμική κίνηση, ένώ τά
χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου τους προδίδουν διάθεση ρεαλιστικής άποδόσεως. Πίσω
άπό τις μορφές φανταστικά οικοδομήματα, πού συνδέονται μέ υφάσματα, πλαισιώνουν
τήν παράσταση.

Στούς πλάγιους τοίχους τοΰ ιερού άπεικονίζονται δύο σκηνές άπό τά μετά τήν
Ανάσταση τοΰ Χριστού έπεισόδια: στον νότιο ή 'Εμφάνιση τοΰ Χριστοΰ στούς ενδεκα
άποστόλους καί στον βόρειο ή Απιστία τοΰ Θωμά (Πίν. 6-8). Παρατηρείται καί εδώ ή
πρόθεση ρεαλιστικής άποδόσεως στις στάσεις καί τις κινήσεις τών μορφών: στήν πρώτη
σκηνή ό Χριστός κρατεί μπροστά στό στόμα του τό κηρόμελο πού πήρε άπό τό πινάκιο
τοΰ Πέτρου, στή δεύτερη εικονίζεται νά φέρει τό χέρι τοΰ Θωμά στήν πληγωμένη του
πλευρά, ένώ ή σύσπαση στά χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου του προδίδει τον ψυχικό
πόνο γιά τήν άπιστία τοΰ μαθητή του. Καί οί δύο σκηνές συνοδεύονται άπό τά άντίστοιχα
εύαγγελικά κείμενα (Λουκ. κδ', 41-44 καί Ίω. κ', 27).

Ή Ανάληψη τοΰ Χριστοΰ στή συνήθη θέση της, στήν ήμικυλινδρική καμάρα τοΰ
ίεροΰ, παριστάνεται μέ τόν Χριστό μέσα σέ κυκλική δόξα πού κρατοΰν τέσσερις άγγελοι,
ένώ σέ πρώτο έπίπεδο άπεικονίζεται ή Παναγία μετωπική, δεομένη. 'Εκατέρωθεν τής Πα-
ναγίας δύο άγγελοι άπευθύνονται στούς εικονιζόμενους σέ δύο ομάδες άποστόλους, οί
όποιοι έκφράζουν μέ έντονες χειρονομίες τήν ταραχή τους γιά τό γεγονός τής Αναλήψεως
τοΰ Κυρίου. Τήν παράσταση χαρακτηρίζει ή άντίθεση άνάμεσα στήν ιερατική στάση τής
Παναγίας καί τών άγγέλων, καί στις ταραγμένες κινήσεις τών άποστόλων (Πίν. 9).

Κυρίως ναός

Χριστολογικός κύκλος

Οί σκηνές τοΰ Αωδεκαόρτου άναπτύσσονται στις ήμικυλινδρικές καμάρες τοΰ σταυρικοΰ
τετραγώνου καί στά άντίστοιχα τύμπανα. Ό κύκλος άρχίζει μέ τόν Εύαγγελισμό πού
εικονίζεται στούς άνατολικούς πεσσούς. Στόν βόρειο πεσσό διακρίνονται ϊχνη άπό τή
μορφή τοΰ άρχαγγέλου, ένώ στον νότιο εχει άχνά διατηρηθεί ή Παναγία καθισμένη σέ
θρόνο. Στήν άνατολική καμάρα άπεικονίζονται οί σκηνές τής Γεννήσεως τοΰ Χριστοΰ
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και τής Υπαπαντής, άπό τήν όποία διατηρείται μικρό τμήμα. Ή παράσταση τής Γεννή-
σεως (Πίν. 10), άν καί λείπει το επάνω δεξιό τμήμα, σώζεται σέ άρκετά καλή κατάσταση
καί παρέχεται ή δυνατότητα γιά τήν ταύτιση τής σκηνής μέ τήν εικονογράφηση συγκε-
κριμένου ύμνου τών Χριστουγέννων. Γύρω άπό τό κεντρικά θέμα μέ τήν Παναγία δίπλα
στή φάτνη καί τό Λουτρό τοΰ Βρέφους διατάσσονται συμπληρωματικά έπεισόδια συνο-
δευόμενα άπό έπιγραφές πού άναπαράγουν τά άντίστοιχα έδάφια τοΰ Στιχηροΰ τών Χρι-
στουγέννων10. Πάνω οί ύμνοΰντες άγγελοι, τό άστρο, ή προσέλευση τών Μάγων καί ή
προσωποποίηση τής γης πού κρατεί τό σπήλαιο, ένώ στό κατεστραμμένο δεξιό τμήμα θά
εικονιζόταν πιθανότατα ή άλληγορία τής έρήμου. Στό κάτω μέρος δύο γυναικείες μορφές
πού όδηγοΰνται άπό εναν άγγελο (άλληγορία τοΰ άνθρώπινου γένους ;), οί έκθαμβοι ποι-
μένες καί ή Προσκύνηση τών Μάγων. Πρόκειται γιά μιά άπό τις πιό σύνθετες άπεικονίσεις
τής Γεννήσεως τοΰ Χριστοΰ στή μνημειακή ζωγραφική.

Ό κύκλος συνεχίζεται στό νότιο τύμπανο μέ τήν παράσταση τής Φυγής εις Αιγυπτον
κατανεμημένη σέ δύο μέρη έκατέρωθεν τοΰ τρίλοβου παραθύρου: άριστερά εικονίζε-
ται ή Παναγία μέ τό Βρέφος πάνω στό ζώο, ό 'Ιωσήφ προπορευόμενος καί ό 'Ιάκωβος
άκολουθών. Δεξιά, μπροστά στήν πύλη τειχισμένης πόλεως, οί κάτοικοι ύποδέχονται τόν
Χριστό χωρισμένοι σέ τρεις ομάδες: στό μέσον τά παιδιά, άριστερά οί άνδρες, δεξιά οί
γυναίκες, μιά ιδιαιτερότητα πού δεν συνηθίζεται στις άπεικονίσεις τοΰ θέματος.

Στή νότια καμάρα εικονίζονται ή Βάπτιση καί ή Μεταμόρφωση. 'Επισημαίνονται οί
ιδιομορφίες στήν παράσταση τής Βαπτίσεως, όπου τό κεντρικό θέμα περιβάλλεται άπό
πολλές γραφικές σκηνές μέ παιδιά νά παίζουν, νά ψαρεύουν, νά κολυμποΰν, στοιχεία πού
προδίδουν έπίδραση άπό εργα τής άρχαιότητας (Πίν. 11 καί 12)11.

Στή δυτική καμάρα τά σωζόμενα ϊχνη επιτρέπουν τή διατύπωση τής ύποθέσεως
γιά τήν ταύτιση τών παραστάσεων μέ τον 'Ενταφιασμό καί τήν Εις 'Άδου Κάθοδον. Στό
άντίστοιχο τύμπανο έχουν διατηρηθεί τμήματα άπό τήν πολυπρόσωπη Σταύρωση. Από

10 Τό Στιχηρό των Χριστουγέννων περιλαμβάνεται στούς ύμνους πού διαβάζονται κατά τήν έορτή τής
Γεννήσεως: Τί σοι προσενέγκωμεν, Χριστέ, δτι ώφθης έπι γης ώς άνθρωπος δι ' ήμάς; εκαστον γαρ τών υπό
σου γενομένων κτισμάτων τήν εύχαριστίαν σοι προσάγει ■ οί άγγελοι τον ΰμνον, οί ουρανοί τόν αστέρα, οί
μάγοι τά δώρα, οί ποιμένες τά θαύμα, ή γή τό σπήλαιον, ή έρημος τήν φάτνην, ήμεϊς <5ε Μητέρα Παρθένον, ό
πρό αιώνων Θεός, έλέησον ήμάς. Βλ. ΜηναΐονΔεκεμβρίου, έκδοση Αποστολικής Διακονίας τής 'Εκκλησίας
τής 'Ελλάδος, Αθήνα 1962, 200. Millet, Iconographie, 163-164.

11 Βλ. D. mouriki, Revival Themes with Elements of Daily Life in Two Palaeologan Frescoes Depict-
ing the Baptism, στο Okeanos. Essays Presented to Ihor Sevcenko, HUS VII, 1983, 458-474, ειδικά 473,
όπου σημειώνεται οτι τά στοιχεία αύτά άποτελοΰν έκφραση τών «ουμανιστικών» τάσεων τής άνώτερης
κοινωνικής τάξεως τής Κωνσταντινουπόλεως.
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τούς τρεις σταυρούς σώζεται μόνο ό δεξιός, στα πόδια τοΰ σταυρού τοΰ Χριστοΰ διακρί-
νεται μορφή γονατιστή. Χαμηλότερα, άριστερά ό 'Ιωάννης, ή Παναγία, οί γυναίκες καί
δεξιά ό όμιλος τών στρατιωτών.

Στό τύμπανο τής βόρειας καμάρας, άριστερά καί δεξιά τοΰ τρίλοβου παραθύρου, έχει
άπεικονιστεΐ ή Ανάσταση τοΰ Χριστοΰ μέ τις γυναίκες άριστερά, τόν άγγελο δεξιά καθι-
σμένο στό κενό μνημείο καί τήν έπιγραφή: "Ιδε ό τόπος όπου εθηκαν αυτόν (Μάρκ. ις',
6). Γιά τις παραστάσεις τής βόρειας καμάρας, πού είναι έντελώς κατεστραμμένες, μπορεί
νά διατυπωθεί ή ύπόθεση ότι αύτές θά συμπλήρωναν τόν κύκλο τοΰ Δωδεκαόρτου μέ τήν
"Εγερση τοΰ Λαζάρου καί τή Βαϊοφόρο.

Γιά τήν παράσταση τής Πεντηκοστής έχει έπιλεγει άλλη θέση, στόν νότιο τοίχο τοΰ
ύπερώου τοΰ νάρθηκα, όπως θά άναλυθεΐ παρακάτω.

Μεμονωμένες μορφές

Οί παραστάσεις τών μεμονωμένων μορφών έχουν κατανεμηθεί σέ κύκλους μέ ορθολογι-
κά καθορισμένες θέσεις: στό ισόγειο μάρτυρες καί μοναχοί, στόν όροφο πρόσωπα τής
Παλαιάς Διαθήκης καί οί Έβδομήκοντα Απόστολοι.

Οί μάρτυρες καταλαμβάνουν τούς χαμηλωμένους θόλους (φουρνικά) καί τά άντί-
στοιχα τύμπανα στά πλάγια του ισογείου. Εικονίζονται σέ προτομή, φορούν στολή
βυζαντινού άξιωματούχου και κρατοΰν τόν σταυρό τοΰ μάρτυρος (Πίν. 13α-β). Στά
φουρνικά παριστάνονται μέσα σέ μετάλλια καί πλαισιώνονται μέ έξαπτέρυγα. Στά τύμ-
πανα, οί μάρτυρες εικονίζονται κατά ζεύγη. Διακρίνεται ή προσπάθεια συζεύξεως σύμ-
φωνα μέ τήν ήμέρα πού τιμάται ή μνήμη τους, όπως: Σέργιος καί Βάκχος: 7 'Οκτωβρίου,
Πρόβος καί Τάραχος: 12'Οκτωβρίου, Βίκτωρ καί Βικέντιος: 11 Νοεμβρίου, Εΰγραφος καί
Ερμογένης: 10 Δεκεμβρίου. 'Επισημαίνεται ή άπεικόνιση ένός σπάνια παριστανόμενου
άγίου, τοΰ Κορνηλίου τοΰ Έκατόνταρχου Καισαρείας, μέ τό χαρακτηριστικό άνατολίτικο
κάλυμμα κεφαλής.

Άπό τούς τριάντα έξι μάρτυρες -δεκαοκτώ σέ κάθε κλίτος- έχουν διασωθεί περίπου
τριάντα. Αναλογικά σημειώνεται ότι στή Μονή τής Χώρας σώζονται τριάντα έπτά άπό
τον άρχικό άριθμό τών πενήντα μαρτύρων12.

Παράλληλα μέ τούς μάρτυρες άναπτύσσεται στο ισόγειο καί ό κύκλος τών μοναχών.
Εικονίζονται ολόσωμοι άνά δύο στά τόξα τών κιονοστοιχιών καί σέ αύτά πού συνδέουν
τούς κίονες μέ τούς πλάγιους τοίχους. Κρατοΰν άνοιχτά ειλητάρια μέ κείμενα άπό τον

12 underwood, Kariye Djami, 1, 152-153.
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μοναχικό βίο (Πίν. 14). Από τόν άρχικό άριθμό τών τριάντα δύο μορφών -δεκαέξι σέ
κάθε κλίτος- έχουν διατηρηθεί έξι στό βόρειο κλίτος καί δέκα στό νότιο.

Στούς τοίχους καί στούς θόλους τοΰ ύπερώου, πάνω άπό τά πλάγια κλίτη τοΰ ισο-
γείου, διατάσσονται οί Έβδομήκοντα Απόστολοι καί μορφές τής Παλαιάς Διαθήκης.

Ό κύκλος τής Παλαιάς Διαθήκης άναπτύσσεται στούς τέσσερις γωνιακούς τρουλί-
σκους, καθώς καί στις άψίδες καί τούς χαμηλωμένους θόλους τών διαμερισμάτων πού
βρίσκονται πάνω άπό τήν πρόθεση καί τό διακονικό. Στις θέσεις αύτές έχουν άπεικονιστεΐ
οί άρχιερεΐς Μελχισεδέκ, Ζαχαρίας (Πίν. 15α), Ααρών καί Μωυσής. Φορούν τά χαρα-
κτηριστικά άμφια τών ιουδαίων άρχιερέων, συνοδεύονται άπό τήν έπωνυμία OAIKAIOC
καί κρατοΰν άνοιχτά ένεπίγραφα είλητά μέ δίστιχα ιαμβικά έπιγράμματα, τά κείμενα τών
όποιων σχετίζονται μέ τόν εικονιζόμενο καί άπευθύνονται στήν Παναγία.

Μελχισεδέκ: ΤΟΝ Τ [ΥΠ ON ΠΡΟΕΙΔΟΝ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ MYJCTHPIOY 0YTHC, Β [AJCIAEYC
ΧΡΗΜΑ ΤΙ CA C ΚΑΙ ΛΑ TP HC.

Ζαχαρίας: ΠΛΗΡΩΝ Ο X(PICTO)C ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ TOYC AOTOYC, œTHPIA(N) ΠΕΦΥ-
ΚΕΝ ΕΚ COY ΠΑΡΘΕΝΕ.

Ααρών: Η [PABAOC ΑΑΡΩΝ] ΠΡΙΝ ΕΚΤ(Ε)ΘΗΑ Υ Α (TNΗ) ΚΟΡΗ ΤΗΝ CHNΛΟΧΕΙΑΝ ΕΜ-
ΦΛΝ(Ωί^) ΠΡΟΜΗΝΥΕΙ.

Μωυσής: BATON CE ΠΥΡΑΦΛΕΚΤΟΝ EN CIN Α ΠΑΛΑΙ, ΠΡΟΕΙΔΟΝ ΑΓΝΗ, ΤΗΝ ΤΕΚΟΥ-
CAN ΤΟΝΛΟΓΟΝ.

Ή εικονογραφία τών τρούλλων είναι άφιερωμένη στούς προπάτορες τοΰ Χριστού.
Στο κέντρο εικονίζονται σέ προτομή οί πατριάρχες Αβραάμ, 'Ισαάκ (Πίν. 15β), 'Ιακώβ καί
Ρουβείμ, σεβάσμιοι γέροντες πού κρατοΰν ένεπίγραφα είλητά μέ κείμενα άπό τό βιβλίο
τής Γενέσεως. Στις μορφές έχουν άποδοθεΐ άτομικά προσωπογραφικά χαρακτηριστικά.
Στά τύμπανα τών τρούλλων, άνάμεσα στά παράθυρα, παριστάνονται ολόσωμοι, οκτώ σέ
κάθε τροΰλλο, πατριάρχες καί βασιλείς πού κρατοΰν τυλιγμένα είλητά. Ή εικονογράφηση
τοΰ κύκλου τής γενεαλογίας τοΰ Χριστοΰ είναι θέμα πού συνηθίζεται ιδιαίτερα σέ μνημεία
τής παλαιολόγειας περιόδου, όπως στό Πρωτάτο, στούς Αγίους Αποστόλους τής Θεσσα-
λονίκης, στή μονή τής Χώρας κ.ά.13.

Ό κύκλος τών Έβδομήκοντα Αποστόλων άρχίζει άπό τά διαμερίσματα πού βρίσκον-
ται πάνω άπό τήν πρόθεση καί τό διακονικό, άναπτύσσεται στά τόξα πού στηρίζουν
τούς τρούλλους καί συνεχίζεται στά χαμηλά μέρη τών τοίχων τοΰ ύπερώου. Οί εικονι-
ζόμενοι φορούν χιτώνα καί ιμάτιο καί κρατοΰν κλειστά είλητά, όπως παριστάνονται

13 Βλ. Τ. παπαμαστορακησ, Ό διάκοσμος τοΰ τμούλλου τών ναών τής παλαιολόγειας περιόδου στή βαλ-
κανική χερσόνησο καϊ τήν Κύπρο, Αθήνα 2001, 249-252.
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συνήθως οί άπόστολοι, φέρουν όμως ένσταυρο ώμοφόριο καί ευλογούν, όπως οί
ιεράρχες (Πίν. 16 καί 17). Τό όνομά τους συνοδεύεται άπό έκεΐνο τής έπισκοπής, τήν
όποία 'ίδρυσαν καί έποίμαναν.

Από τις μορφές τών Έβδομήκοντα διατηρούνται, σέ καλή, μέτρια ή κακή κατάσταση,
πενήντα όκτώ άπόστολοι. Ενδεικτικά αναφέρονται ό άγιος 'Ιάκωβος ό Αδελφόθεος στήν
άψίδα τοΰ χώρου πάνω άπό τήν πρόθεση, ό άγιος Μάρκος ό εύαγγελιστής, έπίσκοπος
Αλεξανδρείας, καί ό άγιος Στέφανος στή βόρεια κόγχη τοΰ 'ίδιου χώρου- ό Άνανίας
Δαμασκοΰ, ό Τίμων Μεδιολάνων (Πίν. 18), ό Στάχυς Βυζαντίου, ό Νάρκισσος Αθηνών
στό βόρειο υπερώο· ό Τυχικός Καρχηδόνος, ό Καίσαρ Δυρραχίου, ό Μάρκος Απολλωνίας
καί ό Φιλόλογος Σινώπης στό νότιο.

Επισημαίνεται ότι ό ναός τής 'Οδηγήτριας στον Μυστρά είναι τό πρώτο μνημείο
όπου άπεικονίζεται ολοκληρωμένος ό κύκλος τών Έβδομήκοντα Αποστόλων. Τό γεγο-
νός αύτό πρέπει νά συνδεθεί μέ τήν προσπάθεια γιά τήν έδραίωση τής 'Ορθοδοξίας, πού
χαρακτηρίζει τή θρησκευτική πολιτική τοΰ Ανδρονίκου Β', σέ άντίθεση μέ τις φυλοδυ-
τικές τάσεις τοΰ πατέρα του Μιχαήλ Η'14. Ή ζωγραφική άπόδοση ορισμένων άπό τούς
άποστόλους -κυρίως αύτών πού βρίσκονται στούς κατακόρυφους τοίχους- θυμίζει
κλασικά πρότυπα (άρχαίους άνδριάντες, όπως γράφει ό Μ. Χατζηδάκης15, à l'antique
κατά τή S. Dufrenne16) καί έπιτρέπει μιά σύγκριση μέ τούς άποστόλους τοΰ κώδικα
1208 τής Βατικανής Βιβλιοθήκης, πού προέρχεται άπό αύτοκρατορικό έργαστήριο καί
χρονολογείται γύρω στό 130017.

Νάρθηκας

Οί παραστάσεις τοΰ νάρθηκα άποτελοΰν τό κατεξοχήν θέμα τοΰ παρόντος βιβλίου καί
άναλύονται λεπτομερώς στά έπόμενα κεφάλαια.

Ό όροφος τοΰ νάρθηκα συνδέεται οργανικά μέ τά ύπερώα τών πλάγιων κλιτών, δη-
μιουργώντας έναν «περίπατο». Σέ αύτό τον χώρο καταλήγει καί ή κλίμακα πού οδηγεί
άπό τό ισόγειο στόν όροφο. Ή πειθαρχία πού παρατηρείται στή διάταξη τών παραστά-
σεων τοΰ κυρίως ναοΰ φαίνεται νά διαταράσσεται στόν όροφο τοΰ νάρθηκα, όπου τό

14 Βλ. Σ. κουκιαρησ, Ή Σύναξη τών Ο' Αποστόλων στή βυζαντινή καί μεταβυζαντινή εικονογραφία,
Κληρονομιά 18/2 (1990), 291-292.

15 Χατζηδακης, Μυστρας, 61.

16 dufrenne, Programmes iconographiques, 44.

17 buchthal - Belting, Patronage, πίν. 38-40. Γαλαβαρης, Ζωγραφική χειρογράφων, είκ. 208.
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πρόγραμμα διασπάται σέ μικρές ένότητες, οί όποιες ανταποκρίνονται σέ διαφορετικούς
συσχετισμούς18.

Στόν σχετικά μεγάλο τρούλλο πού δεσπόζει στο μέσον τοΰ χώρου, εικονίζεται στό
κέντρο ή Παναγία σέ προτομή μέ τά χέρια ύψωμένα σέ δέηση καί μπροστά στο στήθος
της ό Χριστός, έπίσης σέ προτομή, πού εύλογεΐ καί κρατεί κλειστό είλητό (Πίν. 19). Στό
τύμπανο τοΰ τρούλλου, άνάμεσα στά παράθυρα, οκτώ ολόσωμοι προφήτες παριστάνονται
σάν νά κινοΰνται άργά κρατώντας ένεπίγραφα είλητά πού άνοίγονται σέ διάφορα περί-
τεχνα σχήματα. Από αυτούς άναγνωρίζονται ό 'Ησαΐας, ό Ίωήλ (Πίν. 20), ό Αββακούμ, ό
Σοφονίας καί ό Ζαχαρίας. Ό τρόπος πού άποδίδονται οί μορφές τών προφητών, ή άνε-
ση τών κινήσεων, τά άνεμιζόμενα ειλητάρια (Πίν. 21 ) προδίδουν κλασικά πρότυπα καί
οδηγούν στή συσχέτιση μέ χαρακτηριστικά έργα τής Πρωτεύουσας, πού διαπνέονται άπό
τήν έπίδραση τής κλασικής άρχαιότητας19.

Σχετικά μέ τήν παράσταση τής Παναγίας έπιση μαίνεται μιά βασική ιδιομορφία: ή Πα-
ναγία δεν βρίσκεται στον κατά μήκος άξονα μέ κατεύθυνση προς τό ίερό, όπως θά ήταν
άναμενόμενο καί όπως άπεικονίζεται στήν άντίστοιχη θέση τοΰ ναού τής Παντάνασσας,
άλλά παρουσιάζει μικρή άπόκλιση προς νότον. Αύτή ή άπόκλιση δέν είναι λάθος, δεν είναι
χωρίς λόγο. "Οταν ό έπισκέπτης, ό προσκυνητής, άνεβαίνει στον όροφο άντικρίζει τήν Πα-
ναγία γυρισμένη προς αύτόν μέ άνοιχτή τήν άγκαλιά. Ή ιδιομορφία λοιπόν αύτή οδηγεί στή
διαπίστωση ότι οί ύπεύθυνοι γιά τή διακόσμηση τοΰ ναοΰ ύπολόγισαν κάθε παράμετρο, κάθε
λεπτομέρεια πού θά μπορούσε νά μεταδώσει στόν πιστό τό νόημα τής είκονογραφήσεως.

Κάτω άπό τόν τροΰλλο, στόν δυτικό τοίχο τοΰ χώρου, ύπάρχει ή παράσταση τοΰ άγίου
Μανδηλίου άνάμεσα σέ δύο άγγέλους (Πίν. 22α). Τό Μανδήλιο κολπώνεται σέ τριγωνικό
σχήμα καί άναρτάται άπό τις δύο άκρες δεμένες σέ κόμβους, ενώ ή κεφαλή τοΰ Χριστοΰ
προβάλλεται μέσα άπό τό διπλωμένο ύφασμα, μέ τρόπο ώστε νά δίνεται ή εντύπωση ότι
άναδύεται άπό αύτό. Οί δύο άγγελοι εικονίζονται στηθαΐοι, δεόμενοι, ύψώνοντας τήν κεφαλή
προς τόν Χριστό. Ή παράσταση τοΰ άγίου Μανδηλίου στή θέση αύτή είναι πιθανό νά συν-
δέεται μέ τον κύκλο τών Παθών τοΰ Χριστού πού εικονίζονται σέ παραπλήσιες θέσεις.

Οί σκηνές άπό τόν κύκλο τών Παθών, όσες σώζονται, βρίσκονται στή βόρεια κα-

18 Οί παραστάσεις τοΰ ορόφου τοΰ νάρθηκα άποκαλύφθηκαν κατά τούς καθαρισμούς τής δεκαετίας τοΰ
1970, ένώ πριν ήταν γνωστές μόνο οί άπεικονίσεις τοΰ τρούλλου, Du FRENNE, Programmes iconographiques,
πίν. 14. Ρ. ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ, ΑΔ 28 (1973), Χρονικά, 241.

19 Πρβλ. τά άνεμιζόμενα πέπλα των γυναικείων μορφών στό ψαλτήριο Par. gr. 139 (Α. CUTLER, The Aris-
tocratic Psalters in Byzantium, Paris 1984, είκ. 257) καί στήν ψηφιδωτή παράσταση άπό τήν παιδική ηλι-
κία τής Παναγίας στόν νάρθηκα τής μονής τής Χώρας (UNDERWOOD, Kariye Djami, 2, πίν. 105).
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μάρα και τό αντίστοιχο τύμπανο. Στο ανατολικό τμήμα τής καμάρας εικονίζεται ό Νι-
πτήρ, στό δυτικό ή Προδοσία καί στό τύμπανο ή διπλή σκηνή τής Αρνήσεως τοΰ Πέτρου
καί τοΰ Χριστοΰ ένώπιον τοΰ Πιλάτου (Πίν. 22β). Ή παράσταση τοΰ Νιπτήρος είναι
άρκετά φθαρμένη καί τά χρώματα έξίτηλα. Στό άριστερό τμήμα, κάτω άπό τό θολωτό
οικοδόμημα, εικονίζεται ό Χριστός ζωσμένος τό λέντιο καί έλαφρά σκυμμένος μπροστά
σέ μιά όμάδα άποστόλων, ό πρώτος άπό τούς όποιους, προφανώς ό Πέτρος, φαίνεται
νά είναι καθισμένος. Πίσω άπό τόν Χριστό εικονίζονται όρθιοι οί άλλοι άπόστολοι
«όμιλοΰντες άλλήλοις». Οί στάσεις τών σωμάτων καί οί έκφράσεις στά πρόσωπα τών
άποστόλοον διακρίνονται άπό μιά ιδιαίτερη εύγένεια, ή όποία συνάδει μέ τή συνειδητο-
ποίηση τής ιερότητας τής στιγμής.

Στήν Προδοσία, ό Ιούδας έρχεται άπό άριστερά μέ βίαιη κίνηση καί άσπάζεται
τον Χριστό, πίσω του ό Πέτρος κόβει τό αύτί τοΰ δούλου, ένώ όμιλοι στρατιωτών καί
Ιουδαίων παρακολουθούν τή σκηνή. Στήν έπάνω δεξιά γωνία εικονίζονται σέ μικρή κλί-
μακα ή Παναγία μαζί μέ δύο άλλες μορφές (πιθανώς ό 'Ιωάννης καί ένας άλλος μαθητής),
δίνοντας τήν έντύπο^ση ότι παρακολουθούν τή σκηνή άπό μακριά -λεπτομέρεια πολύ
σπάνια στήν άπεικόνιση τής Προδοσίας.

Στό βόρειο τύμπανο ή 'Άρνηση τοΰ Πέτρου συναπεικονίζεται μέ τήν Κρίση τοΰ Πι-
λάτου. Κάτω άπό στοά πού άκολουθεΐ τήν καμπύλη άπόληξη τοΰ τυμπάνου, εικονίζεται
ό Χριστός όρθιος, γυρισμένος προς τόν Πιλάτο πού κάθεται σέ θρόνο, ένώ άνάμεσα
στις δύο μορφές ένας ύπηρέτης κρατεί τό δοχείο γιά τή νίψη τών χειρών. Πίσω άπό τόν
Χριστό ένας ρωμαίος στρατιώτης μέ κοντό χειριδωτό χιτόίνα κοιτάζει προς τόν θεατή,
ένώ μορφές 'Ιουδαίων εικονίζονται στό βάθος τής σκηνής. Δεξιά, έξω άπό τή στοά, κά-
θεται ό Πέτρος μπροστά στή φωτιά. Αριστερά, στήν άντίστοιχη θέση, εικονίζεται πάλι
ό Πέτρος νά συνομιλεί μέ τή θεραπαινίδα σηκώνοντας τό δεξί χέρι σέ μιά άρνητική
κίνηση καί πίσω του, στήν άκρη, εικονίζεται ό άλέκτορας. Ή σύνδεση τών δύο αύτών
έπεισοδίων άπό τά Πάθη -Άρνηση Πέτρου καί Κρίση Πιλάτου- προβληματίζει, καθώς
όλες οί εύαγγελικές περιγραφές τοποθετούν τήν άρνηση τοΰ Πέτρου κατά τήν προσαγωγή
τοΰ Χριστοΰ στούς άρχιερεΐς Άννα καί Καϊάφα.

Από τις παραστάσεις τής νότιας καμάρας τίποτα δέν έχει διασο)θεΐ, τό πιθανότερο
είναι όμως ότι θά ύπήρχαν καί έδώ σκηνές άπό τόν κύκλο τών Παθών. Στά χαμηλά μέρη τοΰ
άνατολικοΰ, τοΰ δυτικού καί τοΰ νότιου τοίχου εικονίζονται άσκητές-μοναχοί, ολόσωμοι,
μέ ένεπίγραφα είλητά. Στον βόρειο τοίχο όμως, κάτω άπό τή σκηνή τής Κρίσεως τοΰ Πιλά-
του, στά πλάγια ένός άνοίγματος, έχουν απεικονιστεί οί άρχάγγελοι Μιχαήλ καί Γαβριήλ.
Ό Μιχαήλ εικονίζεται μετωπικός, κρατεί σπαθί στό δεξί χέρι καί ένεπίγραφο είλητό στό
άριστερό, ό Γαβριήλ, στραμμένος πρός τά δεξιά, κρατεί καί αυτός άνοιχτό ένεπίγραφο
είλητό. Τά κείμενα τών ειληταρίων τους παραπέμπουν στόν ρόλο τους ώς φρουρών τής
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εισόδου τοΰ ναοΰ20. Ή παρουσία τους έδώ, πού δεν συνδέεται μέ τόν ύπόλοιπο διάκο-
σμο τοΰ χώρου, μπορεί νά δικαιολογηθεί άπό τή θέση τους έκατέρωθεν τοΰ άνοίγματος
άπό τό όποιο ύπάρχει οπτική έπικοινωνία μέ τό βορειοδυτικό παρεκκλήσιο, πού είναι
τό ταφικό τοΰ ιδρυτού καί ήγουμένου τής μονής Παχωμίου. Παριστάνονται δηλαδή ώς
φύλακες τοΰ έν λόγφ παρεκκλησίου.

Άπό τούς τρεις άσκητές-μοναχούς τοΰ νότιου τοίχου σημειώνεται ό άγιος Νίκων ό
Μετανοείτε, τοπικός άγιος καί προστάτης της Λακεδαιμόνιας.

Στό άνώτερο τμήμα τοΰ ϊδιου τοίχου έχει άπεικονιστεΐ ή Πεντηκοστή. Ή θέση της
έδώ, έκτος Δωδεκαόρτου, προβληματίζει έκ πρώτης όψεως. Όμως κάτω άπό τήν Πεντη-
κοστή, άνάμεσα στούς μοναχούς, ύπάρχει είσοδος προς έναν ορθογώνιο χώρο, στούς
τοίχους τοΰ οποίου έχουν άπεικονιστεΐ όρθιοι άπόστολοι. Σώζονται καλύτερα οί τρεις τοΰ
βόρειου τοίχου' οί δύο άπό αύτούς, τών οποίων διατηρούνται τά ονόματα (Βαρθολομαίος,
Σίμων), ύψώνουν τό χέρι σέ κίνηση ομιλίας. Ή εικονογράφηση τοΰ χώρου λοιπόν μέ τούς
κηρύσσοντες άποστόλους συνδέεται άμεσα μέ τό νόημα τής έπιφοιτήσεως τοΰ Αγίου
Πνεύματος, άποψη πού δικαιολογεί τήν άπεικόνιση τής Πεντηκοστής στή συγκεκριμένη
θέση.

Δυτικά παρεκκλήσια21

Τά παρεκκλήσια πού είναι προσκολλημένα στά άκρα τοΰ νάρθηκα σχετίζονται άμεσα μέ
τον ήγούμενο καί ιδρυτή τής μονής Βροντοχίου, τόν Παχώμιο.

Τό βορειοδυτικό, πού έκτείνεται σέ ΰψος καί στούς δύο ορόφους, κατασκευάστηκε
άπό τόν Παχώμιο γιά νά στεγάσει τόν τάφο του, καί ή διακόσμηση στο σύνολο της έχει
νεκρικό χαρακτήρα. Στήν κόγχη τοΰ άνατολικοΰ τοίχου εικονίζεται ό Χριστός καθι-
σμένος σέ δόξα μέ τήν έπιγραφή Ο CQTHP, πού προσιδιάζει στόν νεκρικό χαρακτήρα
τοΰ χώρου (Πίν. 23). Χαμηλότερα ή Παναγία καί ό 'Ιωάννης ό Πρόδρομος (σοόζονται
έλάχιστα ϊχνη), σέ στάση δεήσεοίς, έχουν άνάμεσά τους μεγαλογράμματη δυσανάγνωστη

20 Οί επιγραφές τών ειληταρίων σώζονται άποσπασματικά, άλλα συμπληρούμενες άντιστοιχοΰν στά
κείμενα πού ύποδεικνύονται στήν Ερμηνεία γιά τά είλητά τών άρχαγγέλων, οταν εικονίζονται «εις τήν τοΰ
ναοΰ εϊσοδον». Ειλητάριο Μιχαήλ: Θεοϋ στρατηγός είμι, τήν σπάθην φέρω · τείνω πρός ύιμος, έκφοβω θεοϋ
φόβφ· καταφρονητάς έκδιχάζω συντόμως. Ειλητάριο Γαβριήλ: Όξυγράφυν κάλαμον τη χειρί φέρων τών
είσιόντων συνταγάς απογράφω · φρουρώ στέργοντας, εί δε μή φθείρω τάχει, βλ. Ερμηνεία, 219, 283.

21 Πρβλ. Ρ. ετζεογλου - Π. περδικουλιασ, 'Επιγραφές στά δυτικά παρεκκλήσια τοΰ ναοΰ τής Οδηγήτριας
στόν Μυστρά, 29ο Συμπόσιο βυζαντινής καϊ μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης, Περιλήψεις εισηγή-
σεων καί άνακοινώσεων, Αθήνα 2009, 40-41.
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επιγραφή πού άποτελεΐ πιθανότατα προσευχή τών δεομένων ύπέρ άφέσεως άμαρτιών τοΰ
νεκρού Παχωμίου. Στο τόξο τής κόγχης αναγράφεται τό γνωστό νεκρώσιμον θεοτοκίον
τής έξοδίου άκολουθίας: nPECBEIAIC THC TEKOYCHC CE, X(PICT)E, ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟ-
ΜΟΥ COY, AnOCTOAQN, ΠΡΟΦΗΤΩΝ, [ΙΕΡΑΡΧΩΝ, OCWN ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΝ KAI ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ
ΑΠΩΝ ΤΟΝ ΚΟΙΜΗΘΕΝΤΑ ΔΟΥΑΟΝ] COY ΑΝΑ ΠΑ YCON. Ή διακόσμηση τοΰ παρεκκλησίου
φαίνεται να εικονογραφεί αύτό άκριβώς τό κείμενο.

Σέ κάθε πλευρά τοΰ χώρου χοροί άγίων εικονίζονται νά βαδίζουν δεόμενοι προς
τά άριστερά' μέ άφετηρία τόν άνατολικό τοίχο καί συνεχίζοντας στόν βόρειο, τόν δυτι-
κό καί τόν νότιο, κατευθύνονται πρός τήν άνατολή, πρός τήν παράσταση τοΰ Χριστοΰ
Σωτήρος. Στόν άνατολικό τοίχο, πάνω άπό τήν κόγχη, εικονίζονται ιεράρχες. Ό βόρει-
ος τοίχος άφιερώνεται σέ μορφές τής Παλαιάς Διαθήκης, σέ δύο ζώνες: προπάτορες-
προφήτες στήν κατώτερη ζώνη, άρχιερεΐς στήν άνώτερη. Στον δυτικό τοίχο ό χορός τών
μαρτύρων καί ό χορός τών άποστόλων, στον νοτιοδυτικό πεσσό ή έπιβλητική μορφή τοΰ
άποστόλου Παύλου (Πίν. 25). Στον νότιο τοίχο οί άγιοι Πάντες (διακρίνονται οί άγιοι
Κωνσταντίνος καί Ελένη) καί ψηλότερα ό χορός τών μοναχών-άσκητών (Πίν. 24). Ση-
μειώνεται ότι, ένώ όλοι οί άσκητές εικονίζονται άσκεπεϊς μέ μακριά γενειάδα καί σχεδόν
όμοια προσωπογραφικά χαρακτηριστικά, ό πρώτος στή σειρά παριστάνεται μέ κάλυμμα
στήν κεφαλή, κοντή βοστρυχωτή γενειάδα καί άτομικά χαρακτηριστικά. Τά παραπάνω
στοιχεία, πού τόν διαφοροποιούν άπό τούς λοιπούς άσκητές, οδηγούν στήν ύπόθεση ότι
πρόκειται πιθανότατα γιά τήν προσωπογραφία τοΰ Παχωμίου. Ακόμη ψηλότερα, στά
πλάγια τοΰ άνοίγματος έπικοινωνίας μέ τό δυτικό ύπερώο τοΰ ναοΰ, εικονίζονται γιά δεύ-
τερη φορά ή Παναγία καί ό Πρόδρομος δεόμενοι προς τόν Παντοκράτορα τοΰ τρούλλου,
πού περιβάλλεται άπό έξαπτέρυγα (Πίν. 26).

Ό τάφος τοΰ Παχωμίου βρίσκεται σέ έπαφή μέ τόν δυτικό τοίχο τοΰ παρεκκλησίου.
Στήν άποσπασματικά σωζόμενη παράσταση τοΰ άρκοσολίου διακρίνεται ό Παχώμιος νά
προσφέρει τό ομοίωμα τοΰ ναοΰ στήν όρθια βρεφοκρατούσα Παναγία, ένώ στό γείσο του
εικονίζεται χορός άγγέλων πού κρατοΰν λαμπάδες (Πίν. 27).

"Ενας άλλος τάφος στόν βόρειο τοίχο άνήκει στόν δεσπότη Θεόδωρο Α' Παλαιο-
λόγο, πού πέθανε τό 1407 στον Μυστρά καί ή διπλή προσωπογραφία του, ώς κοσμικού
άρχοντα καί ώς μοναχού, σώζεται άποσπασματικά μαζί μέ τμήμα τής σχετικής έπιγρα-
φής: Ό αύτάδελφος τοϋ κραταιοΰ και άγίου ημών αύθέντου και βασιλέως / διά τοΰ άγγε-
λικοΰ σχήματος μετονομασθείς Θεοδώρητος μοναχός22.

22 Millet, Inscriptions, 119.

28



Στούς τέσσερις τοίχους τοΰ νοτιοδυτικού παρεκκλησίου, τό όποιο είναι χαμηλό καί σκο-
τεινό, άφοΰ έδώ βρίσκεται ή κλίμακα πού οδηγεί στόν όροφο, έχουν αντιγραφεί τα χρυσό-
βουλλα πού είχαν εκδώσει οί αύτοκράτορες Ανδρόνικος Β' καί Μιχαήλ Θ' ύπέρ τής μονής τής
Όδηγητρίας τοΰ Βροντοχίου για τήν παραχώρηση καί κατοχύρωση τών προνομάον της. Τα
χρυσόβουλλα αύτά, άπό τά όποια τό πρώτο έχει έκδοθεϊ τό 1312/13 (Πίν. 28β) καί τό τελευ-
ταίο τό 1322, χορηγούνται γιά νά ικανοποιηθούν αιτήσεις καί παρακλήσεις τοΰ ήγουμένου
καί κτήτορος τής μονής Παχωμίου, ένεκα τών άρετών του καί τής άφοσιώσεώς του πρός τόν
αυτοκράτορα, όπως έπανειλημμένα άναφέρεται στά κείμενα τών χρυσοβούλλων23.

Στό κέντρο τοΰ θόλου τοΰ παρεκκλησίου εικονιζόταν ό Χριστός (δέν σώζεται) μέσα
σέ δόξα πού κρατοΰν τέσσερις ιπτάμενοι άγγελοι (Πίν. 28α). Ανάμεσα στις φτερούγες
τους είναι γραμμένα τέσσερα ιαμβικά τρίστιχα πού έξηγοΰν τήν παράσταση καί θυμίζουν
τις άκατάβλητες προσπάθειες τοΰ Παχωμίου γιά τό μοναστήρι: ους τε ύπέστη Παχώμιος
καμάτους πόνους τ'αυθαιρέτους καί μακροχρονίους24.

Ο ΚΤΗΤΩΡ

Τά χρυσόβουλλα τοΰ νοτιοδυτικοΰ παρεκκλησίου πληροφορούν ότι κτήτωρ καί ήγούμε-
νος τής μονής τής Όδηγητρίας τοΰ Βροντοχίου ήταν ό Παχώμιος, όπως ήδη άναφέρθηκε.
Στά χρυσόβουλλα περιέχονται άρκετά στοιχεία γιά τήν προσωπικότητα τοΰ κτήτορος,

23 Παραθέτουμε άπόσπασμα άπό τό χρυσόβουλλο τοΰ Μιχαήλ Θ', τοΰ έτους 1319, παρόμοιες δέ
άναφορές περιλαμβάνονται καί στά τρία χρυσόβουλλα τοΰ Άνδρονίκου Β ' : έντεϋθεν και ό άγιός μου
αόθέντης κα'ι βασιλεύς ό πατήρ τής βασιλείας μου ... έφθασε μεν έπι πολλοίς προστάγμασί τε καί διαφόροις
δικαιώμασι, και χρυσοβούλλους λόγους έπιβραβεύσας, έπικυροϋν ταΰτα, τή κατά τόν μυζηθραν διακείμενη
σεβάσμιο. μονή τής βασιλείας ήμών καϊ έπ' ονόματι τετιμημένη τής πανυπεράγνου δεσποίνης καί θεομήτο-
ρος τής όδηγητρίας, και έπικεκλημένη τοΰ βροντοχίου διό. τήν άρετήν τε και τήν κατά θεόν πολιτείαν τοΰ
άνεγείραντος και συστησαμένου ταύτην τιμιωτάτου μεγάλου πρωτοσυγκέλλου τής πελοποννήσου κυροϋ
παχωμίου'... τήν τοιαύτην αϊτησιν και παράκλησιν αύτοΰ ... έτοίμως προσδεξαμένη ή βασιλεία μου, τό μεν
δια τήν ένοϋσαν αύτφ πνευματικήν πολιτείαν και άγωγήν και άσκητικήν έν τοις κατά θεόν ζην έλομένοις
εύδοκίμησιν, και τόν [ύ]πέρ των κοινών πραγμάτων ζήλον, καί καθαράν καί διάπυρον εύνοιαν ήν τρέφει
πρός τήν βασιλείαν μου ... τόν παρόντα χρυσόβουλλον [ΛΟΓΟΝ] επιχορηγεί και επιβραβεύει αύτφ ... Βλ.
MILLET, Inscriptions, 108-109.'Επίσης 102, 112-113, 116. Στό παρατιθέμενο άπόσπασμα άντιγράφεται,
χωρίς διορθώσεις, τό κείμενο τοΰ χρυσοβούλλου, οπως δημοσιεύεται άπό τόν Millet.

24 Χατζηδακης, Μυστρας, 67.
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ένώ πρόσθετες πληροφορίες για τή ζωή καί τή δράση του άντλοΰμε καί άπό άλλες πηγές.
Μέ βάση όλα τά δεδομένα, ή άκμή καί ή δραστηριότητα τοΰ Παχωμίου τοποθετείται
άνάμεσα στό 1290 -οπωσδήποτε πρίν άπό τό 1296 πού είναι ή πρώτη γνωστή χρονο-
λογημένη μαρτυρία- καί στό 1322, έτος έκδόσεως τοΰ τελευταίου χρυσοβούλλου τοΰ
νοτιοδυτικού παρεκκλησίου. Οί πηγές αύτές, μέ τά κατά περίπτωση στοιχεία πού άφοροΰν
στήν προσωπικότητα καί τό έργο τοΰ Παχωμίου, είναι οί έξης:

1. Ή κτητορική έπιγραφή τοΰ ναοΰ τών Αγίων Θεοδώρων Μυστρά. Στήν έπιγραφή,
πού είναι χαραγμένη σέ τμήμα τοΰ έπιστυλίου τοΰ τέμπλου τοΰ ναοΰ, άναφέρεται ό Πα-
χώμιος ώς κτήτωρ τοΰ ναοΰ μαζί μέ κάποιον Δανιήλ, πού θά ήταν ϊσως ήγούμενος τής
μονής πρίν άπό τόν Παχώμιο. Ή οικοδόμηση τοΰ ναοΰ τών Αγίων Θεοδώρων τοποθε-
τείται άνάμεσα στά έτη 1290 καί 129525.

2. Τό βιβλιογραφικό σημείωμα τοΰ κώδικα Par. gr. 708, ό όποιος περιέχει ομιλίες
τοΰ άγίου Ιωάννου τοΰ Χρυσοστόμου καί έχει γραφτεί άπό τόν νομικό Βασιλάκη τό έτος
1296. Στό σημείωμα άναφέρεται ό Παχώμιος ώς ήγούμενος τής μονής τών Αγίων Θεο-
δώρων καί χορηγός τοΰ χειρογράφου: Έγράφη ή παρούσα βίβλος... κελεύσει καϊ έξόδφ
τοΰ πανοσιωτάτου καθηγουμένου τής πανσέπτου μονής τών άγιων και θαυματουργών
Θεοδώρων τοΰ Βροντοχίου. Στό τέλος τοΰ χειρογράφου προστίθεται τιμητικό έπίγραμ-
μα γιά τόν Παχώμιο μέ τήν άκροστιχίδα Παχωμίω Βροντηχίτη Βασιλάκης26 (βλ. Παράρ-
τημα, σ. 182).

3. Τό παλαιότερο χρυσόβουλλο τοΰ νοτιοδυτικού παρεκκλησίου έχει έκδοθεΐ τό 1312/13
άπό τόν Ανδρόνικο Β ' Παλαιολόγο27. Στο χρυσόβουλλο αύτό, όπως καί στά έπόμενα, τών έτών
1319,1320 καί 1322, ύπάρχουν άρκετές πληροφορίες γιά τήν προσωπικότητα τοΰ Παχωμίου.
Περιγράφεται ώς άνδρας συνετός, μέ εύθύτητα γνώμης, μέ ζήλο καί ένδιαφέρον γιά τά κοινά,
άφοσιωμένος στήν Εκκλησία καί στόν αύτοκράτορα28. Φαίνεται ότι συμμετείχε ένεργώς στις
προσπάθειες τοΰ τοπικοΰ πολιτικού άρχοντα, τής κεφαλής, γιά τήν άνακατάληψη όλης τής
Πελοποννήσου άπό τούς Φράγκους, καί γιά τον λόγο αύτό έκχωροΰνται στό μοναστήρι του
(τήν 'Οδηγήτρια τοΰ Βροντοχίου) οί νεοαποκτηθείσες ή οί μέλλουσες νά άποκτηθοΰν περιο-
χές, σύμφωνα μέ τά άναγραφόμενα στό χρυσόβουλλο τοΰ 132229.

4. "Ενα χειρόγραφο πού περιλαμβάνει σέ δύο τόμους τα Ασκητικά Έφραΐμ τοΰ Σύρου

25 Ορλάνδος, Δανιήλ ό πρώτος κτίτωρ, 445-448.

26 ΛΑΜΠΡΟΣ, Λακεδαιμόνιοι βιβλιογράφοι, 160-160β. ετζεογλου, Βιβλιογραφικές δραστηριότητες, 185.

27 Millet, Inscriptions, 100-106.

28 Στο "ίδιο, 102, 108, 113, 116.

29 Στο ίδιο, 118. zakythinos, Despotat, I, 82.
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καί βρίσκεται τώρα στήν Εθνική Βιβλιοθήκη τής Ελλάδος (άριθ. 2550). Προέρχεται άπό
τή μονή τοΰ Τιμίου Προδρόμου Σερρών καί έχει άντιγραφεΐ άπό τόν Νικόλαο Μαλωταρά
τό 1317 καί τό 1319 δι 'εξόδου καί προτροπής τοΰ τιμιωτάτου μεγάλου πρωτοσυγγέλου και
άρχιμανδρίτου Μορέως Παχωμίου μοναχοΰ30 (βλ. Παράρτημα, σ. 183).

5. Δύο ταφικά έπιγράμματα γιά τόν Παχώμιο έχουν γραφτεί άπό τόν Μανουήλ Φιλή:
Τό πρώτο, μέ τίτλο Παχωμίω τω Πρωτοσυγκέλλφ, αποτελείται άπό είκοσι πέντε στί-
χους31. Τό δεύτερο έπίγραμμα μέ είκοσι έξι στίχους έπιγράφεται Επιτάφιοι32 (βλ. Παράρ-
τημα, σ. 180-181). Αποσπάσματα άπό αύτό έχουν άναφερθεΐ καί σχολιαστεί άπό τον Σπ.
Λάμπρο πρώτα καί άλλους μελετητές στή συνέχεια, ένώ περιέργως τό πρώτο έπίγραμμα
δέν έχει έπισημανθεΐ στή σχετική βιβλιογραφία. Οί μελετητές άναφέρονται κυρίως στόν
δεύτερο στίχο τών Επιταφίων (Παχώμιος τό θαϋμα τών Δωριέων), γιά νά τονίσουν τήν
προσωπικότητα τοΰ Παχωμίου καί τήν καταγωγή του άπό τούς παλαιούς "Ελληνες τής
Πελοποννήσου33. Ό ίδιος όμως άφορισμός βρίσκεται καί στον τελευταίο στίχο τοΰ πρώ-
του έπιγράμματος: Δωριεΰ Παχώμιε.

Στά έπιγράμματα αύτά ένυπάρχουν ή διαφαίνονται κάποια επιπλέον βιογραφικά
στοιχεία γιά τήν προσωπικότητα πού μάς απασχολεί®4. "Ετσι πληροφορούμαστε ότι ό
Παχώμιος ήταν άπό μικρός άφιερωμένος στήν 'Εκκλησία: Έσκόρπισας γαρ τήν περιττήν

30 TÖ χειρόγραφο είναι γνωστό στή βιβλιογραφία μέ τόν άριθ. 74 τής βιβλιοθήκης της μονής Προδρόμου
Σερρών, στήν όποία άνηκε. λαμπροσ, Λακεδαιμόνιοι βιβλιογράφοι, 165. zakythinos, Despotat, II, 316.
Όπως είναι γνωστό, τά χειρόγραφα τής μονής εκλάπησαν άπό τούς Βουλγάρους τό 1917, τά περισσότερα
όμως άπό αύτά έπεστράφησαν στό ελληνικό κράτος τό 1919 καί παραδόθηκαν στήν 'Εθνική Βιβλιοθήκη
καί λίγα στό Βυζαντινά Μουσείο τής Αθήνας, όπου καί φυλάσσονται, βλ. λ. πολιτησ, Ειδήσεις, 'Ελληνικά
IV (1931), 525-526. guillou, Les archives de Saint-Jean Prodrome, 188. Κατά καλή τύχη, άνάμεσα στά
έπιστραφέντα στήν 'Εθνική Βιβλιοθήκη, βρίσκεται καί τό συγκεκριμένο χειρόγραφο τοϋ Παχωμίου, τό
όποιο εχει καταχωριστεί στόν κατάλογο τής Βιβλιοθήκης μέ τόν άριθ. 2550. Ευχαριστώ τόν τέως Διευθυντή
τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης κ. π. Νικολόπουλο καί τήν 'Επιμελήτρια τοΰ τμήματος χειρογράφων κ. Αίκ.
Κορδούλη πού διευκόλυναν τήν ερευνά μου γιά τήν ταύτιση τοΰ χειρογράφου. Βλ. καί Β. κατσαροσ, τά
χειρόγραφα τών μονών Τιμίου Προδρόμου Σερρών και Παναγίας Άχειροποιήτου τοΰ Παγγαίου (Κοσίνιτσας).
Ή Ιστορία τών αριθμών, Σέρρες 1995, 54, 120, 175, 262.

31 Millet, Manuelis Philae Carmina, I, άριθ. 74, 246-247.

32 Στό ϊδιο, άριθ. 97, 278-280.

33 Λάμπρος, Ανύπαρκτα ονόματα, 330, 332. Ο Ιδιος, Λακεδαιμόνιοι βιβλιογράφοι, 160α. Zakythinos,
Despotat, II, 296.

34 Στα παρατιθέμενα άποσπάσματα, τό πρώτο προέρχεται άπό τό έπίγραμμα πού άναγράφεται στις σ. 246-
247, ένώ τό δεύτερο άπό τις σ. 278-280, άντίστοιχα, στήν ώς ανω έκδοση τοΰ Miller.
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φροντίδα / πρός τούς φίλους πένητας έκ βρέφους πάτερ - Ός άπό θηλής τώ Θεώ δούς τόν
βίον. Ότι μέ πολλούς κόπους έκτισε σπουδαία θρησκευτικά οικοδομήματα (εννοούνται
οί ναοί μέ τα μοναστηριακά συγκροτήματα τών Αγίων Θεοδώρων καί τής Όδηγητρίας
τοΰ Βροντοχίου): 11 όση ν yap εξέβλυσας ίδρώτων χύσιν / τώ δημιουργώ τάσδε πηγνύς τάς
κτίσεις / ευθύς άπ ' αρχής εύσεβούς μνήμης χάριν - Σύ δέ βλέπων θαύμασε τάς δεϋρο κτί-
σεις / ας αύτός ώργάνωσεν έκ γής πυθμένων. "Οτι πέθανε ήρεμα σέ μεγάλη ήλικία: Τό τοΰ
βίου πέλαγος έκπλεύσας πράως' Γέρων μαχητά - Μετά παρακμήν τούτον οικεί τόν λίθον.
Τέλος, καί στά δύο ποιήματα γίνεται λόγος γιά άπόκρυφους πόνους ή άπόκρυφη νόσο:
Αλλ 'ουρανόςμέν τούς άποκρύφους πόνους... - Φροντιει μου δ 'ούν πάλιν /ό ζών ιατρός τής
άποκρύφου νόσου. Οί παραθέσεις αύτές άποτελοΰν πιθανότατα ύπαινιγμούς γιά κάποια
άσθένεια πού τόν ταλαιποοροΰσε στή διάρκεια τής ζωής του.

Ή προσεκτική ανάγνωση τών κειμένων οδηγεί στό συμπέρασμα ότι τουλάχιστον τό
ένα άπό τά έπιγράμματα αύτά παραγγέλθηκε στόν Φιλή μετά τόν θάνατο τοΰ Παχω-
μίου. Ό παραγγελιοδότης ϊσως ήταν κάποιος μοναχός άπό τή μοναστική κοινότητα τής
Όδηγητρίας τοΰ Βροντοχίου, ό όποιος θά ήταν κοντά στόν Παχώμιο έως τις τελευταίες
στιγμές τής ζωής του καί θά ειχε άναλάβει τή φροντίδα γιά τις μεταθανάτιες τιμές πρός
τόν νεκρό ηγούμενο, όπως ύπονοεΐται στούς τελευταίους στίχους τοΰ πρώτου επιγράμ-
ματος: Έγώ δέ σου τέθηπα καί τά πρακτέα / και τήν τελευτήν καί τά τών πόνων γέρα35.

6. Ή προσο:>πογραφία τοΰ κτήτορος πού προσφέρει τό ομοίωμα τοΰ ναοΰ τής 'Οδηγή-
τριας στήν όρθια βρεφοκρατούσα Παναγία, πάνω άπό τόν τάφο του στό βορειοδυτικό
παρεκκλήσιο, θά άπέδιδε προφανώς τά άτομικά χαρακτηριστικά τής μορφής τοΰ Παχω-
μίου, άλλά ή πλημμελής διατήρηση τής τοιχογραφίας δέν έπιτρέπει άσφαλέστερα συμπε-
ράσματα36.

Οί παρατεθεισες πηγές δίνουν τή δυνατότητα νά σκιαγραφηθούν τά βασικά βιογρα-
φικά στοιχεία τοΰ Παχωμίου. Από τά έπιγράμματα τοΰ Φιλή πληροφορούμαστε ότι ήταν
γηγενής Πελοποννήσιος37. Τά χρυσόβουλλα, τά χειρόγραφα καί τά έπιγράμματα τοΰ
Φιλή παρέχουν πληροφορίες γιά τούς τίτλους του: έτσι, στό χειρόγραφο τοΰ 1296 ονομά-
ζεται πανοσιώτατος καθηγούμενος, στό πρώτο χρυσόβουλλο τοΰ 1312/13 προστίθεται
ό τίτλος άρχιμανδρίτης καϊ πρωτοσύγκελλος?*, ένώ στά έπόμενα χρυσόβουλλα άναφέρε-

35 miller, Manuelis Philae Carmina, 1, 247.

36 EtzÉOGLOU, Portraits de Mistra, 516.

37 Παχώμιυς τό θαϋμα τών Δωριέων Δωριεΰ Παχώμιε, Miller, Manuelis Philae Carmina, 1, 279, 247
αντίστοιχα.

38 Millet, Inscriptions, 102.
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ται ο')ς μέγας πρωτοσύγκελλος τής Πελοποννήσου3,9. Ό ίδιος τίτλος γράφεται το 1319 στό
χειρόγραφο τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης τών Αθηνών καί στά έπιγράμματα τοΰ Φιλή40.

Ό τίτλος τοΰ πρωτοσυγκέλλου στήν παλαιολόγεια περίοδο άποδιδόταν άπό τούς
αυτοκράτορες, με τή συγκατάθεση τοΰ πατριάρχη, σε ήγουμένους ονομαστών μονών, κυ-
ρίως τής Πρωτεύουσας, άλλά καί τών έπαρχιών41. Τό άνώτατο έκκλησιαστικό άξίωμα τοΰ
μεγάλου πρωτοσυγκέλλου ήταν σπάνιο καί μέ τό προνόμιο αύτό είχαν τιμηθεί σημαντικές
μορφές, γνωστές γιά τις ίκανότητές τους καί τή δράση τους όχι μόνο σέ σχέση μέ τήν
έκκλησιαστική τους ιδιότητα, άλλά κυρίως γιά τήν ένεργό συμμετοχή τους στά πολιτικά
πράγματα τής έποχής. Ή άπονομή λοιπόν τοΰ άξιώματος τοΰ μεγάλου πρωτοσυγκέλλου
τής Πελοποννήσου στον Παχώμιο οφειλόταν όχι μόνο στήν άνέγερση εκκλησιαστικών
ιδρυμάτων, άλλά καί στήν προσήλωση του στήν αύτοκρατορία καί στις πολιτικές έπιδιώ-
ξεις τής κεντρικής καί τής τοπικής έξουσίας, οί όποιες έπικεντρώνονταν στήν άνακατά-
ληψη περιοχών τής Πελοποννήσου, πού βρίσκονταν άκόμη στήν κατοχή τών Φράγκων.
Όρθός ήν εις τήν άγίαν τοΰ θεού έκκλησίαν και εις τήν βασιλείαν, και ζήλον έχων υπέρ τοΰ
συμφέροντος τών κοινών πραγμάτων, όπως γράφεται στό χρυσόβουλλο τοΰ 132042.

Από τά παραπάνω, άλλά καί άπό τό περιεχόμενο τών χρυσοβούλλων στό σύνολο
τους, συμπεραίνεται ότι οί σχέσεις τοΰ Παχωμίου μέ τήν κεντρική πολιτική ήγεσία ήταν
στενές καί άριστες. Ασφαλώς σύνδεσμος άνάμεσα στόν Παχώμιο καί στον αυτοκράτορα
θά ήταν οί τοπικοί άρχοντες, οί όποιοι, ώς γνωστόν, άποστέλλονταν άπό τήν Πρωτεύ-
ουσα καί είχαν άμεση σχέση μέ τόν αύτοκρατορικό οικο43. Στό χρυσόβουλλο τοΰ 1322
ό Ανδρόνικος Β' επικυρώνει πράξη τοΰ Άνδρονίκου Ασάν πού ήταν άνεψιός του καί
«κεφαλή» τής Πελοποννήσου44. Προφανώς οί συστατικές επιστολές τής «κεφαλής»
έδιναν στήν αύτοκρατορική γραμματεία τά στοιχεία γιά τήν προσωπικότητα τοΰ Παχω-
μίου καί είσηγοΰντο τήν έκδοση τών χρυσοβούλλων.

Αλλά καί άπό τήν έκκλησιαστική ήγεσία ειχε τιμηθεί ό Παχώμιος. Ό πατριάρ-
χης Αθανάσιος Α', μεταξύ τών έτών 1303 καί 1309, είχε έκδώσει σιγίλλιο μέ τό όποιο
χορηγοΰσε στόν ήγούμενο τής μονής Όδηγητρίας τοΰ Βροντοχίου τό προνόμιο νά

39 Στο ϊδιο, 108, 112, 115.

40 Ήν γάρ περιών πρωτοσύγκελλος μέγας, Miller, Manuelis Philae Carmina, I, 279.

41 Μητροπολίτης Αθηναγορας, Ό θεσμός τών συγκέλλων, 175 κ.έ. Ό συγγραφέας άναφέρεται ειδικά
στόν Παχώμιο καί έρμηνεύει τούς λόγους πού ύπαγόρευσαν τήν άπονομή τοΰ τίτλου τοΰ μεγάλου πρωτο-
συγκέλλου, ο.π., 180-186.

42 Millet, Inscriptions, 113.

43 Zakythinos, Despotat, II, 59 κ.έ.

44 Millet, Inscriptions, 115.
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ονομάζεται άρχιμανδρίτης και μέγας πρωτοσύγκελλος45. 'Άν καί ή μονή τοΰ Βροντοχίου
ήταν βασιλική καί τελείως άνεξάρτητη άπό τή μητρόπολη Λακεδαιμόνιας46, φαίνεται ότι
ό έκκλησιαστικός ήγέτης τής περιοχής έκτιμοΰσε ιδιαίτερα τόν Παχο')μιο καί τά ίδρύματά
του, όπως συνάγεται άπό τό άκόλουθο γεγονός: Στά χρόνια τής ιδρύσεως τής μονής καί
τής μεγάλης δραστηριότητας τοΰ Παχωμίου, ή μητρόπολη Λακεδαιμόνιας είχε δοθεί κατ'
έπίδοσιν στόν γνωστό λόγιο καί βιβλιόφιλο, μητροπολίτη Κρήτης καί πρόεδρο Λακεδαι-
μόνιας, Νικηφόρο Μοσχόπουλο47. Ό Νικηφόρος, όπως ήδη άναφέρθηκε, αφιέρωσε τό
1311/12 στή μονή τής Όδηγητρίας τοΰ Βροντοχίου ένα πολύτιμο εύαγγέλιο, τό όποιο
είχε φέρει μαζί του άπό τήν Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα μέ τούς μελετητές, τό πρώτο
τμήμα τοΰ χειρογράφου, πού χρονολογείται στά τέλη τοΰ 1 Ιου-άρχές τοΰ 12ου αι., γρά-
φτηκε σέ βιβλιογραφικό έργαστήριο έξαρτημένο άπό τήν αύτοκρατορική γραμματεία
καί τό δεύτερο τμήμα σέ γνωστό μεγάλο έργαστήριο τής Πρωτεύουσας γύρω στό 130048.
Ή δωρεά αύτή θά μπορούσε νά συσχετιστεί μέ τά έγκαίνια τοΰ ναοΰ τής 'Οδηγήτριας,
τά όποια, σύμφωνα μέ όλες τις ένδείξεις, τοποθετούνται γύρω άπό τή χρονολογία πού
άναγράφεται στήν αφιέρωση49.

45 laurent, Régestes, Ν. 1672, 464-465, όπου σημειώνεται ότι ό τίτλος τοϋ άρχιμανδρίτη καί πρωτο-
συγκέλλου άπονεμήθηκε για πρώτη φορά στόν ιδρυτή τής μονής Παχώμιο άπό τόν πατριάρχη Αθανάσιο
κατά τή δεύτερη πατριαρχία του, μεταξύ τών ετών 1303 καί 1309. Τό σιγίλλιο αύτό δέν σώζεται, άλλά
μνημονεύεται σέ ενα μεταγενέστερο σιγίλλιο, τοΰ έτους 1366, μέ τό όποιο άνανεώθηκαν τά ίδια προνόμια
στόν Κυπριανό, ήγούμενο τότε τής μονής τής Θεοτόκου τοΰ Βροντοχίου, βλ. MM, I, 479-483. Βλ. επίσης
DarrouzÈS, Régestes, Ν. 2510, 426-427.

46 Millet, Inscriptions, 104-105, 111.

47 Γιά τόν Νικηφόρο Μοσχόπουλο, βλ. zakythinos, Despotat, II, 284-285, 321, 399. ODB, 2, 1414-
1415, όπου καί ή προηγούμενη βιβλιογραφία. 'Ιδιαίτερα γιά τά χειρόγραφα τής βιβλιοθήκης του, βλ. τό
άρθρο τοΰ Nelson, Antonios Malakes, 248-254.

48 Γιά τό χειρόγραφο καί τή χρονολόγησή του, βλ. FONKICH - POLIAKOV, Grecheskije rukopisi, άριθ. 12,
25-26, οπου καί ή προηγούμενη βιβλιογραφία. Ιδιαίτερα γιά τά βιβλιογραφικά εργαστήρια, βλ. KAVRUS,
Imperatorskij skriptorij, 140, γιά τό πρώτο τμήμα τοΰ χφ. πού χρονολογείται στόν 11 ο-12ο αι., καί FONKIC,
Scriptoria bizantini, 114 (GIM No. 12) γιά τό δεύτερο τμήμα, τών παλαιολόγειων χρόνων.

49 Τό 1312/13 έκδίδεται τό πρώτο χρυσόβουλλο, τοΰ οποίου όμως έχουν προηγηθεί ενα πρόσταγμα καί
«διάφορα δικαιωμάτων γράμματα», όπως ρητά άναφέρεται στό κείμενο τοΰ χρυσοβούλλου (millet,
Inscriptions, 102). Τά προηγούμενα τοΰ χρυσοβούλλου αύτοκρατορικά διατάγματα, μέ τά όποια χορη-
γούνται καί έπικυρώνονται κτήσεις τής νεοϊδρυθείσας μονής, όδηγοΰν σέ πρωιμότερη, τουλάχιστον κατά
ενα ετος, χρονολόγηση τών έγκαινίων, δηλαδή στή χρονολογία άφιερώσεως τοΰ ευαγγελίου άπό τόν Νικη-
φόρο Μοσχόπουλο. Ή άνάγνωση τής χρονολογίας τοΰ πρώτου χρυσοβούλλου άπό τόν Millet άντιστοιχεΐ
στό ετος 1314/15, ένώ ή άνάγνωση τοΰ Ζησίου δίνει τό ετος 1312/13, χρονολογία πού άποδέχεται ό Ζακυ-
θηνός (Despotat, II, 297) καί ή όποία είναι όρθή, όπως άποδείχθηκε μετά άπό έπιτόπια έξέταση.
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Μια άλλη πτυχή τής προσωπικότητας τοΰ Παχωμίου προσφέρουν τά χειρόγραφα
πού γράφτηκαν μέ έξοδα καί προτροπή του άπό γραφείς τοΰ Μυστρά, όπως άναφέρθηκε
παραπάνω. Αποδεικνύεται έτσι τό ένδιαφέρον του γιά τόν έμπλουτισμό τής βιβλιοθήκης
του άλλά καί τήν ένίσχυση τής βιβλιογραφικής δραστηριότητας στον Μυστρά50.

Οί έπισημάνσεις πού επιχειρήθηκαν στά κείμενα πού άναφέρονται άμεσα ή έμμεσα
στον Παχώμιο φωτίζουν άρκετές πλευρές τής προσωπικότητας τοΰ δραστήριου πελο-
ποννήσιου ιερωμένου, πού ύπήρξε ό κτήτωρ καί ό πρώτος ήγούμενος τής μονής τής
Όδηγητρίας τοΰ Βροντοχίου. Συνοπτικά μπορεί νά διατυπωθεί τό συμπέρασμα ότι ό
Παχώμιος δέν ήταν μόνο ένας εκκλησιαστικός άνδρας μέ μεγάλη δραστηριότητα στήν
άνέγερση σημαντικών θρησκευτικών ιδρυμάτων, άλλά καί ενας τοπικός παράγων πού
συγκέντρωνε τήν έκτίμηση τών πολιτικών καί έκκλησιαστικών άρχών τής αύτοκρατο-
ρίας, καθώς συμμετείχε ένεργώς στά προβλήματα τής έποχής του καί ιδιαιτέρως στήν
προσπάθεια τής κεντρικής έξουσίας γιά τήν πολιτική, πνευματική καί καλλιτεχνική άνά-
πτυξη τής νεοσύστατης πόλεως τοΰ Μυστρά.

Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Οί πληροφορίες γιά τήν ονομασία τοΰ μνημείου προέρχονται άπό τά χρυσόβουλλα τοΰ
νοτιοδυτικού παρεκκλησίου. Σέ αύτά άναφέρεται ώς σεβασμία μονή έπ'ονόματι τετιμη-
μένη τής ύπεραγίας Θεοτόκου τής όδηγητρίας και έπικεκλημένη τοΰ βροντοχίου51. Καθώς
γνωρίζουμε ότι καί οί Αγιοι Θεόδωροι ονομάζονταν μονή τοΰ Βροντοχίου52, συμπεραί-
νεται ότι ή επωνυμία «τοΰ Βροντοχίου» έχει σχέση μέ τήν περιοχή στήν όποία είναι κτι-
σμένοι οί δύο ναοί. Πρόκειται λοιπόν γιά τοπωνύμιο, τό όποιο ίσως προέρχεται άπό τό
όνομα ιδιοκτήτου τής περιοχής, ό όποιος θά ονομαζόταν Βροντόχιος53.

50 ZAKYTHINOS, Despotat, II, 316-319. ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ, Βιβλιογραφικές δραστηριότητες, 185-187.

51 Millet, Inscriptions, 102, 103, 108, 109, 113, 115, 116.

52 λαμπροσ, Λακεδαιμόνιοι βιβλιογράφοι, 160. ετζεογλου, Βιβλιογραφικές δραστηριότητες, 184-185.

53 Για τήν ύπόθεση αύτη βρίσκω αντιστοιχία στήν παρόμοια επωνυμία τής μονής τοΰ Αγίου Αντωνίου
στήν επαρχία Καινούργιου στήν Κρήτη, τής γνωστής μονής Βροντίσι. Στήν περίπτωση αύτή ό κτήτωρ εΐναι,
κατά πάσα πιθανότητα, μέλος τής οικογένειας Βροντίση, καθώς σέ άρχειακή πηγή τοΰ 1323 άναφέρονται
τέσσερις ιερείς μέ αύτό τό επίθετο. Βλ. ΣΤ. ΣΠΑΝΑΚΗΣ, Συμβολή στήν εκκλησιαστική ιστορία τής Κρήτης
κατά τήν Βενετοκρατία, ΚρητΧρον 13 (1959), 246, 252 σημ. 28.
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Άλλά τό μνημείο έχει γίνει γνωστό στή διεθνή βιβλιογραφία μέ τήν ονομασία
Αφεντικό, χωρίς να έχει προσδιοριστεί ό χρόνος καί ό λόγος αύτής τής προσωνυμίας.
Τό όνομα Αφεντικό άναφέρεται για πρώτη φορά, όσο γνωρίζω, άπό τόν Gabriel Millet
στήν πρώτη άναφορά γιά τις έρευνές του στόν χώρο τοΰ Μυστρά τό 189554, ό όποιος
γράφει έπί λέξει: «L' Αφεντικό, catholicon d'un couvent consacré autrefois à la Παναγία
'Οδηγήτρια τοΰ Βροντοχίου». Ό ϊδιος μελετητής όμως στις γνωστές μελέτες του γιά τόν
Μυστρά, ποΰ δημοσιεύθηκαν άπό τό 1899 έως τό 1916, άναφέρει τό μνημείο ώς Παναγία
τοΰ Βροντοχίου, έκκλησία τοΰ Βροντοχίου ή άπλώς Βροντόχιον55. Τό 1895 έπισκέπτεται
τόν Μυστρά καί ό Lucien Magne, ό όποιος ονομάζει τό μνημείο «έκκλησία τής Πανα-
γίας τοΰ Βροντοχίου»56. Στή συνέχεια, τό 1910, ό Adolf Struck άναφέρει τόν ναό ώς «ή
έκκλησία ή κοινώς ονομαζόμενη Αφεντικό» (die gemeinhin Afendiko genannte Kirche)
καί συμπληρώνει ότι ή άρχική ονομασία Παναγία 'Οδηγήτρια έχει ξεχαστεί57.

Από τούς έλληνες μελετητές, ό Ζησίου, ήδη άπό τήν πρώτη δημοσίευση τών επιγρα-
φών τοΰ Μυστρά τό 1891, άναγράφει σωστά τήν πλήρη ονομασία τοΰ μνημείου: «Θεοτό-
κος ή 'Οδηγήτρια τοΰ Βροντοχίου (Αφεντικό)»58. Στά Πρακτικά τής Αρχαιολογικής
'Εταιρείας τοΰ έτους 1895 άναφέρεται ώς ναός τής Όδηγητρίας, άλλά άπό τό 1906
στις άναφορές τοΰ Αδαμαντίου προστίθεται καί ή ονομασία Αφεντικό, «Θεοτόκος ή
'Οδηγήτρια, ή έπικεκλημένη τοΰ Βροντοχίου, νυν δέ Αφεντικό»59.

Από τις περιγραφές καί τις φωτογραφίες τών παραπάνω μελετητών είναι γνωστό
ότι στά τέλη τοΰ 19ου αί. ό ναός τοΰ Άφεντικοΰ βρισκόταν σέ πολύ κακή κατάσταση.
Είχαν άφαιρεθεΐ οί κίονες τοΰ ισογείου, είχε πέσει ό κεντρικός τροΰλλος καί τό μνημείο
έχασκε σέ πολλά μέρη60. Γιά τά αίτια αύτής τής καταστροφής, ό Millet στήν άναφορά
τοΰ 1895 γράφει ότι ή έκκλησία καταστράφηκε πρίν άπό λίγα χρόνια (il y a quelques
années) άπό τή βαρβαρότητα τών χωρικών πού θέλησαν νά χρησιμοποιήσουν τούς κίο-
νες στήν οικοδόμηση μιάς στοάς κατά μήκος τοΰ βόρειου τοίχου τής Μητροπόλεως61.
Πολύ άργότερα, τό 1935, ό Αν. 'Ορλάνδος, στήν έκθεση τών έργασιών άναστηλώσεως

54 G. MILLET, Rapport sur une mission à Mistra, BCH 19 (1895), 269.

55 Millet, Inscriptions, 98. Ο Ιδιος, Mistra, 3, 14-15. Ο Ιδιος, École grecque, Index, 315.0 Ιδιος, Re-
cherches, Index, 723.

56 L. MAGNE, Mistra, GBA 39 (1897), 138, 144, 305.

57 Struck, Mistra, 93.

58 Κ. ΖΗΣΙΟΥ, Έπιγραφαί Μυστρά, Αθηνά 3 (1891), 457. Ο ΙΔΙΟΣ, Σύμμικτα, 41.

59 ΠΑΕ 1895, 17· 1906, 174· 1907, 129.

60 Millet, Mistra, πίν. 24-26.

61 Millet, ο.π. (ύποσημ. 54).
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τοΰ ναοΰ, σημειώνει: «Ώς γνωστόν, ό ναός τής Όδηγητρίας έσφζετο σχεδόν άκέραιος
μέχρι τοΰ 1863, όπότε χάριν τής οικοδομής τοΰ νεωτέρου περιστυλίου τής Μητροπόλεως
έκρίθη σκόπιμον ν' άφαιρεθώσιν οί κίονες τοΰ ναοΰ τής Όδηγητρίας ϊνα μεταφερθώσιν είς
τήν Μητρόπολιν. Ή άφαίρεσις τών κιόνων έπήνεγκε φυσικά τήν έξασθένισιν τοΰ τρούλ-
λου, όστις καί κατέπεσε συμπαρασύρων καί τούς φέροντας αύτόν τέσσαρας κυλινδρικούς
θόλους, οϊτινες πίπτοντες κατέστρεψαν τά καλύπτοντα τά πλάγια κλίτη φουρνικά»62.

Οί πληροφορίες γιά τήν καταστροφή τοΰ ναοΰ προκαλούν εύλογα έρωτηματικά.
Άν δηλαδή ή ονομασία Αφεντικό, λαϊκή οπωσδήποτε, προϋπήρχε τής καταστροφής, θά
έπιχειροΰσαν οί κάτοικοι νά άφαιρέσουν τούς κίονες καί νά προκαλέσουν ετσι τήν κα-
τάρρευση ένός μνημείου πού ονόμαζαν Αφεντικό; 'Αν πάλι ή μετονομασία χρονολογεί-
ται μετά τήν καταστροφή, ξενίζει ή χρήση τοΰ έπιθέτου Αφεντικό γιά ενα έρειπωμένο
μνημείο. Στό δεύτερο έρώτημα μπορεί κανείς νά άνιχνεύσει έμμεση άπάντηση στά
άναγραφόμενα άπό τόν Struck: όπως άναφέρθηκε παραπάνω, ό Struck σημειώνει ότι ή
έκκλησία ονομάζεται Αφεντικό καί ότι τό άρχικό όνομα Παναγία 'Οδηγήτρια είχε ξεχα-
στεί. Ό ίδιος, περιγράφοντας τό βορειοδυτικό παρεκκλήσιο, άναφέρει ότι έκεΐ εικονίζε-
ται ό δεσπότης Θεόδωρος ό όποιος ήταν «αύθέντης» (άφέντης) τοΰ Μορέως καί άποδίδει
έτσι τήν ονομασία Αφεντικό στήν ύπαρξη τοΰ τάφου καί τής προσωπογραφίας τοΰ δε-
σπότη63. Άπό τά γραφόμενα τοΰ Struck διαφαίνεται, νομίζω, ότι οί κάτοικοι τοΰ Μυστρά
έβλεπαν στό ύπάρχον κτήριο όχι πιά τήν έκκλησία τής Παναγίας, άλλά τό μνημείο όπου
είναι θαμμένος ό άφέντης (τό άφεντικό).

Οί παραπάνω παρατηρήσεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ή προσωνυμία Άφεντικό
πρέπει νά τοποθετηθεί χρονικά μετά τήν καταστροφή τοΰ ναοΰ, δηλαδή πρός τά τέλη τοΰ
19ου αί. Καθώς τό βορειοδυτικό παρεκκλήσιο είναι σχετικά άνεξάρτητο άπό τόν ναό (έχει
πρόσβαση άπό τον νάρθηκα), ϊσως ήταν χώρος έπισκέψιμος καί οπωσδήποτε οί κάτοι-
κοι θά έντυπωσιάζονταν άπό τήν προσωπογραφία τοΰ Θεοδώρου μέ τήν αύτοκρατορική
στολή καί τό μεγάλο μαργαριτοκόσμητο «σκιάδιον»64, γνωρίζοντας συνάμα άπό τήν πα-
ράδοση ότι ό άρχοντας αύτός ήταν κάποτε «άφεντικό» τοΰ Μυστρά.

Τέλος, γιά τήν ιστορία τοΰ μνημείου καί τής ονομασίας του, παραθέτουμε τήν πλη-
ροφορία πού δίνεται στόν κώδικα τής μητροπόλεως Λακεδαιμόνιας, τόν όποιο έγραψε ό

62 Α Β ΜΕ Α'(1935), 199.Δέν μπόρεσα να εντοπίσω τήν πηγή του 'Ορλάνδου γιά τήν κατασκευή τής στοάς
στή Μητρόπολη τό 1863.

63 STRUCK, Mistra, 99.

64 Millet, Portraits byzantins, 447: «le skiadion où l'éclat des perles marque Féminente dignité du des-
pote».
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μητροπολίτης Άνανίας το 1755 καί τό κείμενο του έχει διασωθεί μόνο άπό τόν Buchon65.
Έκεΐ, άνάμεσα στις άλλες έκκλησίες τοΰ Μυστρά (Μητρόπολη, Παντάνασσα, Περίβλε-
πτος), άναφέρεται καί ό ναός τοΰ «Βρονδοχίου».

Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Όπως άναφέρθηκε παραπάνω, ό ναός τοΰ Άφεντικοΰ στά τέλη τοΰ 19ου αί. βρισκόταν σέ
πολύ κακή κατάσταση. Τις έργασίες συντηρήσεως άνέλαβε στήν άρχή ή Αρχαιολογική
Εταιρεία καί οί πρώτες μικρές στερεώσεις έγιναν ήδη τό 189566. Μεγαλύτερης έκτάσεως
έργασίες έπιχειρήθηκαν τό 1908 -άποχωματώσεις καί στεγανώσεις στή νότια πλευρά,
άποκαταστάσεις τών σωζόμενων στεγών τοΰ βορειοδυτικοΰ, νοτιοδυτικού καί νότιου
παρεκκλησίου- μέ τήν εποπτεία τοΰ Ά. Αδαμαντίου, ό όποιος όμως δίστασε νά προχω-
ρήσει στήν άναστήλωση τοΰ μνημείου «τό όποιον ούτω ήθελε στερηθεί τής θελκτικής
έκείνης γραφικότητος τής έκ τής έρειπώσεως αύτοΰ προερχομένης»67! Τό πιθανότερο εί-
ναι ότι ό Αδαμαντίου έκρινε, καί σωστά, ότι γιά τό δύσκολο έργο τής άποκαταστάσεως
τοΰ πολύπλοκου αύτοΰ οικοδομήματος ήταν άπαραίτητες ειδικές γνώσεις καί πείρα, πού
ύπερέβαιναν τις δυνατότητες τοΰ ίδιου καί τής έποχής του. Τό έργο αύτό έμελλε νά πραγ-
ματοποιηθεί τό 1934 άπό τόν Αν. 'Ορλάνδο, ό όποιος στήν άναλυτική έκθεσή του άναφέ-
ρει όλες τις έργασίες καί τις μεθόδους πού άκολούθησε γιά τήν οριστική άποκατάσταση
τοΰ μνημείου στή μορφή πού σώζεται μέχρι σήμερα68. Σέ γενικές γραμμές οί έργασίες
περιγράφονται ώς έξης: Στο ισόγειο τοποθετήθηκαν νέοι κίονες στή θέση αύτών πού
είχαν άφαιρεθεΐ, άνακατασκευάστηκαν τά τόξα καί τά φουρνικά καί συμπληρο'ίθηκε ό
μαρμάρινος κοσμήτης πάνω άπό τις κιονοστοιχίες. Έργασίες άνακατασκευής έγιναν
καί στή θολωτή όροφή τοΰ νάρθηκα. Στόν όροφο κατασκευάστηκαν οί πεσσοί καί οί
ήμικυλινδρικοί θόλοι (καμάρες) πού στηρίζουν τόν κεντρικό τροΰλλο, συμπληρώθηκαν
οί τέσσερις γωνιακοί τρουλλίσκοι καί, τέλος, άνακατασκευάστηκε ό κεντρικός τρούλλος.

65 BUCHON, Recherches historiques, I, LXXVIII (annexe Α). Περιέργως στή γαλλική περίληψη τοΰ κειμέ-
νου παραλείπεται ό ναός τοΰ Βροντοχίου, στό ίδιο, LVIII.

66 ΠΑΕ 1895, 17.

67 ΠΑΕ 1908, 131-136.

68 AB ΜΕ Α' (1935), 198-206.
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Στή συνέχεια έγιναν και όλες οί άπαραίτητες συμπληρωματικές εργασίες, ώστε το μνη-
μείο να άποκτήσει λειτουργικότητα καί άσφάλεια.

Τό 1908 άρχισαν καί οί έργασίες στερείόσεως τών τοιχογραφιών μέ τόν γνωστό τρό-
πο τοΰ «στεφανώματος» άπό τσιμέντο69. Ή έργασία αύτή, άγνωστη στις λεπτομέρειες,
φαίνεται ότι δέν είχε συνέχεια καί μόνο μετά τό 1935 έγινε σοβαρή προσπάθεια συν-
τηρήσεοος καί καθαρισμοΰ τών τοιχογραφιών άπό τόν ζωγράφο Φώτη Κόντογλου μέ
τήν εποπτεία τοΰ 'Εφόρου Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ανδρέα Ξυγγόπουλου. Οί έργασίες
άνατέθηκαν έν τέλει στή μοναχή Καλή Χριστάκου, ή όποία συνέχισε τό δύσκολο έργο
τοΰ καθαρισμού τών τοιχογραφιών άπό τό πυκνό στρώμα άλάτων πού τις κάλυπτε™.
Αναλυτική έκθεση τών έργασιών αύτών δέν έχει δημοσιευθεί.

Μετά τόν πόλεμο, στή δεκαετία τοΰ 1950, όπότε τοποθετήθηκε 'Επιμελητής Αρ-
χαιοτήτων μέ έδρα τόν Μυστρά ό Νικ. Δρανδάκης, συνεχίστηκε ό καθαρισμός τών τοι-
χογραφιών71. Στήν έκθεση τοΰ 1951 άναφέρεται ότι καθαρίστηκαν οί μορφές έννέα ιε-
ραρχών στό Ιερό Βήμα, κάποιοι μάρτυρες στό ισόγειο, τέσσερις άπό τούς άποστόλους
τοΰ ορόφου καί στόν νάρθηκα ή παράσταση τοΰ Ίησοΰ Διυδεκαετοΰς72.

Τέλος, συστηματικές έργασίες συντηρήσεως καί καθαρισμοΰ άπό συνεργείο συντη-
ρητών τής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας μέ τήν επίβλεψη τοΰ ζίογράφου-συντηρητοΰ Φώτη
Ζαχαρίου έγιναν άπό τό 1969 έως τό 1974. Στήν άρχή οί συντηρητές έργάστηκαν στις
τοιχογραφίες τοΰ νότιου καί τοΰ νοτιοανατολικού παρεκκλησίου. Μέ τούς καθαρισμούς
άποκαλύφθηκαν σκηνές άπό τόν κύκλο τής Γεννήσεως τοΰ Χριστοΰ στό νότιο παρεκκλή-
σιο καί στό νοτιοανατολικό οί παραστάσεις τοΰ Μυστικοΰ Δείπνου καί τοΰ βίου τών Τριών
'Ιεραρχών73. Στή συνέχεια συντηρήθηκαν όλες οί τοιχογραφίες πού σώζονται στον ναό,
στον νάρθηκα καί στά δυτικά παρεκκλήσια, καί οί καθαρισμοί έφεραν στό φώς άγνο)στες
ή άδιάγνιοστες παραστάσεις πού συμπληρώνουν τις γνώσεις μας γιά τό εικονογραφικό
πρόγραμμα τής άρχικής διακοσμήσεως τοΰ ναοΰ74. Οί νεοαποκαλυφθεΐσες παραστάσεις
είναι οί έξής75:

69 ΠΑΕ 1908, 118-119.

70 ΑΒΜΕ Α' (1935), 204. Στή μονή τής Παντάνασσας, τή δεκαετία τοΰ 1970, ή γερόντισσα πλέον Καλή
Χριστάκου διηγόταν τή μαθητεία της κοντά στόν Κόντογλου καί τις συνθήκες εργασίας τής έποχής.

71 ΛΛ 16(1960), 105.

72 ΠΑΕ 1951, 213.

73 ΑΔ 24 Π 969), Χρονικά, 170' 26 (1971), Χρονικά, 192.

74 ΑΔ 27 (1972), Χρονικά, 302' 28 (1973), Χρονικά, 241· 29 (1973-1974), Χρονικά, 418.

75 Πρβλ. τά άντίστοιχα σχέδια στή δημοσίευση τής Dufrenne, όπου στις άναφερόμενες θέσεις δέν ση-
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Δυτική όψη πεσσών ιερού (στό επίπεδο τοΰ ορόφου): Οί μορφές τοΰ αρχαγγέλου
Γαβριήλ καί τής Παναγίας, άντίστοιχα (Εύαγγελισμός).

Νότιο ύπερώο\ Ή Φυγή εις Αϊγυπτον στό τύμπανο τής νότιας καμάρας.

Νάρθηκας: Τρία θαύματα τοΰ Χριστοΰ στή νότια καμάρα (Θεραπεία τοΰ Παραλυτι-
κού στήν κολυμβήθρα τής Βηθεσδά, Θεραπεία τής αίμορροούσης, Θεραπεία τών χωλών
καί τυφλών στό Ιερό), έξι ιαματικοί άγιοι στό δυτικό τύμπανο, τέσσερις προφήτες στά
τόξα, τμήματα μορφών αγγέλων στό σταυροθόλιο. Στό ύπερώο τοΰ νάρθηκα τρεις σκηνές
άπό τά Πάθη τοΰ Χριστού (Νιπτήρ, Προδοσία, 'Άρνηση Πέτρου) στή βόρεια καμάρα καί
τό άντίστοιχο τύμπανο, τό άγιο Μανδήλιο άνάμεσα σέ δύο άγγέλους στόν δυτικό τοίχο,
ή Πεντηκοστή στον νότιο τοίχο, οί άρχάγγελοι Μιχαήλ καί Γαβριήλ χαμηλά στόν βόρειο
τοίχο, μοναχοί στήν ϊδια ζώνη τοΰ άνατολικοΰ, τοΰ νότιου καί τοΰ δυτικού τοίχου.

Βορειοδυτικό παρεκκλήσιο: Ό χορός τών ιεραρχών στόν άνατολικό τοίχο, ό χορός
τών άποστόλων στόν δυτικό τοίχο.

Νοτιοδυτικό παρεκκλήσιο τοϋ ορόφου (πάνω άπό τό παρεκκλήσιο τών χρυσοβούλ-
λων): Μορφές άποστόλων.

Μέ τις άποκαλύψεις αύτές δίνεται ή δυνατότητα γιά τή συναγωγή άσφαλέστερων συμ-
περασμάτων κατά τή μελέτη τών εικονογραφικών καί τεχνοτροπικών χαρακτηριστικών
τοΰ ζωγραφικού διακόσμου τοΰ ναοΰ.

Ή συνοπτική έκθεση τών έργασιών άποκαταστάσεως καί συντηρήσεως βασίστηκε
στά ύπάρχοντα στοιχεία, μέ σκοπό νά παρουσιαστούν οί κυριότεροι σταθμοί στήν εξελι-
κτική πορεία τής ιστορίας τοΰ μνημείου τά τελευταία έκατό χρόνια, άπό τήν καταστροφή
καί έρήμωσή του έως τή μορφή πού έχει σήμερα.

μειώνονται τοιχογραφίες ή άναγράφονται ώς άδιάγνωστες παραστάσεις (DUFRENNE, Programmes icono-
graphiques, πίν. 13, 14, 15, 17).
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Ο ΝΑΡΘΗΚΑΣ

ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ

Ό νάρθηκας διατηρεί τό πλάτος τοΰ ναοΰ και έχει πρόσβαση άπό τό έξωτερικό μέσο.) μιάς
θύρας στή δυτική πλευρά, ένώ τρία τοξωτά άνοίγματα, πού άντιστοιχοΰν στά τρία κλίτη,
τον συνδέουν μέ τόν κυρίως ναό. Δύο μικρότερα τοξωτά άνοίγματα στά πλάγια οδηγούν
άντίστοιχα στό βορειοδυτικό καί τό νοτιοδυτικό παρεκκλήσιο.

Ό χώρος διαρθρώνεται σέ τρία μέρη καί καλύπτεται στο μέσον μέ σταυροθόλιο πού
στηρίζεται σέ δύο τόξα καί στά πλάγια μέ ήμικυλινδρικούς θόλους (καμάρες). Έτσι,
οί έπιφάνειες πού προσφέρονται γιά διακόσμηση είναι τό κεντρικό σταυροθόλιο, τά
έσωρράχια τών τόξων, οί πλευρικές καμάρες, τά τέσσερα ήμικυκλικά τύμπανα πάνω άπό
τις εισόδους στόν δυτικό, βόρειο καί νότιο τοίχο καί πάνω άπό τή μεσαία στον άνατολικό
καί, τέλος, οί κατακόρυφες έπιφάνειες τών τοίχων καί τών ένισχυτικών παραστάδων.

Είναι γνωστό ότι οί τοίχοι τοΰ νάρθηκα, όπως καί αύτοί τοΰ κυρίως ναοΰ, είχαν μαρ-
μάρινη έπένδυση, ή όποία έφθανε μέχρι τό ϋψος τής γενέσεως τών θόλων. Στά χαμηλά
μέρη ή όρθομαρμάρωση ήταν συνεχής, ένώ ψηλότερα διαμορφώνονταν τοξωτά πλαίσια
πού περιέκλειαν τοιχογραφημένη παράσταση όρθιου άγίου. Από τις τοιχογραφίες αύτές
δέν σώζεται τίποτα, άλλά άπό τά διατηρούμενα Ιχνη τής όρθομαρμαρώσεως συμπεραίνε-
ται ότι άπεικονίζονταν δεκαέξι μεμονωμένοι άγιοι μέσα σέ ισάριθμα τοξωτά πλαίσια76.

Οί τοιχογραφίες στά καμπύλα μέρη καί τά τύμπανα σώζονται όλες, όχι πάντα σέ
ικανοποιητική κατάσταση, καθώς μεγάλο μέρος τής θολωτής οροφής είχε καταπέσει καί
άνακατασκευάστηκε κατά τις έργασίες άναστηλώσεως τοΰ 193477. Από αύτές οί παλαιό-

76 Ορλάνδος, Ή όρθομαρμάρωσις τής Όδηγητρίας, 160 καί σχέδ. 156.

77 Aß ΜΕ Α' (1935), 201.
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Σχέδ. 4. Νάρθηκας. Άνοψη μέ τις θέσεις τών παραστάσεων.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. 'Άγγελοι 11.

2. Ή Θεοτόκος Ζωοδόχος Πηγή 12.
2α. Ό άγιος Ιωακείμ 13.
2β. Ή άγία 'Άννα 14.

3. Ό άγιος Σαμψών 15.

4. Ό άγιος I Ιαντελεήμων 16.

5. Ό άγιος Κοσμάς 17.

6. Ό άγιος Δαμιανός 18.

7. Ό άγιος Έρμόλαος 19.

8. Ό άγιος Διομήδης 20.

9. Ό προφήτης Μο^υσής 21.
10. Ό προφήτης Ησαΐας

Ό προφήτης Σολομών
Ό προφήτης Δαβίδ

Ή Συνάντηση τοΰ Χριστοΰ μέ τή Σαμαρείτιδα
Τό Θαΰμα στήν Κανά τής Γαλιλαίας
Ή Θεραπεία τοΰ ύδροιπικοΰ
Ή Θεραπεία τοΰ έκ γενετής τυφλοΰ
Ή Θεραπεία τής πεθεράς τοΰ Πέτρου
Ή Θεραπεία τοΰ παραλυτικοΰ τής Βηθεσδά
Ή Θεραπεία τής αίμορροούσης
Ό Ίησοΰς Δωδεκαετής στόν Ναό
Ή Θεραπεία τών χωλών καί τυφλών στό Ιερό
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τεροι μελετητές γνώριζαν μόνο τις παραστάσεις στό άνατολικό τύμπανο (Παναγία Ζωοδό-
χος Πηγή), στή βόρεια καμάρα (Συνάντηση τοΰ Χριστού μέ τή Σαμαρείτιδα, Θαΰμα στήν
Κανά, Θεραπεία τοΰ έκ γενετής τυφλοΰ, Θεραπεία τής πεθεράς τοΰ Πέτρου), στό βόρειο τύμ-
πανο (Θεραπεία τοΰ ύδρωπικοΰ) καί στό νότιο τύμπανο (Ίησοΰς Δίοδεκαετής στόν Ναό)78.

Ό καθαρισμός τών τοιχογραφιών κατά τά έτη 1972- ] 974 ειχε ώς εύτυχή κατάληξη
τήν άποκάλυψη τών ύπόλοιπων τοιχογραφιών πού σώζονταν κάτω άπό παχύ στρώμα αλά-
των στό κεντρικό σταυροθόλιο, στό δυτικό τύμπανο, στή νότια καμάρα καί στά τόξα. Μέ
τις άποκαλυφθεΐσες τοιχογραφίες άποκαταστάθηκε στό σύνολο του τό εικονογραφικό
πρόγραμμα τοΰ νάρθηκα, μέ έξαίρεση τις μορφές τών μεμονωμένοι άγίων πού εικο-
νίζονταν στις κατακόρυφες έπιφάνειες άνάμεσα στήν όρθομαρμάροοση.

Οί παραστάσεις πού διατηροΰνται σέ καλή, μέτρια ή κακή κατάσταση διατάσσονται
ώς έξης (Σχέδ. 4):

Κεντρικό σταυροθόλιο. 'Άγγελος σέ προτομή σέ καθένα άπό τά τέσσερα διάχωρα τοΰ σταυ-
ροθολίου. Οί παραστάσεις αύτές, άγνωστες στούς παλαιότερους μελετητές, είναι πολύ
κατεστραμμένες, καθώς τό μεγαλύτερο μέρος τοΰ σταυροθολίου έχει άνακατασκευαστεΐ.
Καλύτερα διατηρείται ό άγγελος στό δυτικό διάχωρο: σώζεται τό σώμα μέ μεγάλη φθορά
στήν άριστερή πλευρά, ένώ λείπει τελείως τό κεφάλι. Σώζεται έπίσης ή δεξιά φτερούγα,
τμήμα τής άριστερής καί μικρό τμήμα άπό τόν φωτοστέφανο. Στό βόρειο καί τό νότιο
διάχωρο διατηρούνται μόνο τμήματα άπό τις φτερούγες τών άγγέλων, ένώ στο άνατολικό
ή καταστροφή είναι σχεδόν όλοκληρο:ιτική.

Άνατολικό τύμπανο. Ή Θεοτόκος Ζωοδόχος Πηγή μέ τούς θεοπάτορες καί δύο μικρούς
ιπτάμενους άγγέλους. Παράσταση γνο^στή άπό παλαιότερες δημοσιεύσεις, πού σώζεται
σέ άρκετά καλή κατάσταση79. Φθορά παρατηρείται στή θέση τοΰ δεξιά εικονιζόμενου
άγγέλου καί στο τμήμα κάτω άπό αύτόν, άνάμεσα στήν Παναγία καί τήν άγία Άννα.
Δυτικό τύμπανο. "Εξι μορφές ιαματικών άγίων σέ προτομή. Οί μορφές, πού άποκαλύφθη-
καν κατά τούς τελευταίους καθαρισμούς, σο')ζονται σέ σχετικά καλή κατάσταση μέ μι-
κρές διάσπαρτες φθορές σέ διάφορα σημεία τής επιφάνειας. Ή Dufrenne σέ αύτή τή
θέση διακρίνει άδιάγνωστη παράσταση καί σημειώνει: «assemblée?»80. Ό Millet όμως
άπεικονίζει σέ σχέδιο δύο άπό τά άντικείμενα πού κρατοΰν οί άγιοι μέ τή σημείθ)ση:
«Boîtes de chirurgien»81.

78 DUFRENNE, Programmes iconographiques, πίν. 13 (σχέδ. IX).

79 Millet, Mistra, πίν. 97.2. Παλλας, Ζο)οδόχος Πηγή, πίν. 44.

80 DUFRENNE, Programmes iconographiques, πίν. 13 (σχέδ. IX), άριθ. 2.

81 Millet, Mistra, 15, πίν. 99.4-5.

43



Τόξα. Στά παλαιότερα σχέδια δέν σημειώνονται τοιχογραφίες στις θέσεις αύτές82, στις
όποιες οί καθαρισμοί άποκάλυψαν ολόσωμες μορφές προφητών πού κρατούν άνεπτυ-
γμένα είλητά. Εικονίζονται τέσσερις προφήτες, άνά δύο σέ κάθε τόξο, καί ή κατάσταση
διατηρήσεως είναι άπό μέτρια έως κακή. Σώζονται τά σώματα τών μορφών μέ μεγάλες
φθορές σέ διάφορες θέσεις, λείπουν τά κεφάλια καί μόνο στόν προφήτη τοΰ δυτικού τμή-
ματος τοΰ νότιου τόξου έχει διατηρηθεί τμήμα τής κεφαλής. Τά χρώματα είναι έξίτηλα,
ένώ μεγάλες φθορές έχουν υποστεί καί οί έπιγραφές τών ειληταρίων.
Βόρεια καμάρα

Δυτικό τμήμα: Συνάντηση τοΰ Χριστοΰ μέ τή Σαμαρείτιδα - Θαΰμα στήν Κανά.
Ανατολικό τμήμα: Θεραπεία τοΰ έκ γενετής τυφλοΰ - Θεραπεία τής πεθεράς τοΰ Πέτρου.
Παραστάσεις γνωστές καί δημοσιευμένες83.

Ή κατάσταση διατηρήσεως τών τοιχογραφιών είναι καλή, άλλά στις παραστάσεις
τοΰ δυτικού τμήματος λείπει τό επάνω μέρος, γεγονός πού οφείλεται στήν καταστροφή
τοΰ μέσου τής καμάρας, τό όποιο άναστηλώθηκε κατά τις έργασίες τοΰ 1934. Συγκεκρι-
μένα, λείπει μεγάλο μέρος άπό τήν παράσταση τής Σαμαρείτιδος καί πολύ μεγαλύτερο
άπό τήν παράσταση τοΰ Θαύματος στήν Κανά. Στο άνατολικό τμήμα τό θαΰμα τής Θε-
ραπείας τοΰ τυφλοΰ διατηρείται σέ καλή κατάσταση, έκτος άπό τό κατώτερο μέρος όπου
ή ζωγραφική έπιφάνεια έχει καταστραφεί. Τό άντίστοιχο μέρος λείπει καί στήν παράστα-
ση τοΰ θαύματος τής Θεραπείας τής πεθεράς τοΰ Πέτρου, όπου όμως λείπει καί τμήμα
στή δεξιά έπάνω άκρη τής σκηνής. Στις παραστάσεις αύτές παρατηρούνται σποραδικές
έπιζωγραφήσεις, ιδιαίτερα στά κεφάλια τών εικονιζόμενων μορφών, μέ άποτέλεσμα νά
άλλοιώνεται ή έκφραση καί τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε μορφής, όπως δείχνουν οί
συγκρίσεις μέ τις φωτογραφίες τοΰ Millet84.

Βόρειο τύμπανο. Θεραπεία τοΰ ύδρωπικοΰ. Παράσταση γνωστή, δημοσιευμένη85. Λείπει
σχεδόν όλο τό άριστερό τμήμα τής σκηνής. Τό σωζόμενο τμήμα διατηρείται σέ καλή κατά-
σταση μέ μικρές φθορές σέ διάφορα σημεία καί έπιζωγραφήσεις στά πρόσωπα τών μορφών.
Νότια καμάρα

Ανατολικό τμήμα: Θεραπεία τοΰ παραλυτικοΰ στήν κολυμβήθρα τής Βηθεσδά - Θερα-
πεία τής αίμορροούσης.

82 DUFRENNE, Programmes iconographiques, πίν. 13 (σχέδ. IX).

83 Ενδεικτικά βλ. MILLET, Mistra, πίν. 98.1 καί 3. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, Μυστρας, 60-61.

84 Οί έπιζωγραφήσεις αύτές πρέπει νά έγιναν κατά τή διάρκεια τής συντηρήσεως πού άκολούθησε τήν
άναστήλωση τοΰ Ορλάνδου, δηλαδή μεταξύ τών έτών 1935 καί 1940, βλ. AB ΜΕ Κ' (1935), 204.

85 Millet, Mistra, πίν. 98.4.
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Δυτικό τμήμα: Θεραπεία τών χωλών καί τυφλών στό 'Ιερό.

Η άποκάλυψη τών τοιχογραφιών τής νότιας καμάρας, πού ήταν τελείως άγνωστες στούς
παλαιότερους μελετητές, είχε ϊσ(ος καί τό μεγαλύτερο ένδιαφέρον κατά τούς καθαρισμούς
τών έτών 1972-1974. Οί παραστάσεις τοΰ άνατολικοΰ τμήματος διατηρούνται σέ μέτρια
κατάσταση, τά χρώματα είναι έξίτηλα, λείπουν τά άνώτερα μέρη τών άπεικονιζόμενων
σκηνών καί μικρά τμήματα σποραδικά σέ άλλες θέσεις. Στό δυτικό τμήμα τής καμάρας ή
παράσταση σώζεται ικανοποιητικά σέ όλο τό ΰψος μέ μικρές φθορές σέ διάφορα σημεία
καί μεγαλύτερη στό άριστερό κάτω τμήμα τής σκηνής.

Νότιο τύμπανο. Ό 'Ιησούς Δωδεκαετής στόν Ναό. Παράσταση γνο)στή άπό τή δημο-
σίευση τοΰ Millet86, στήν όποία παρουσιάζεται νά λείπει όλο τό άριστερό τμήμα τής
σκηνής. Τό σωζόμενο τμήμα συντηρήθηκε κατά τις έργασίες τοΰ 1951, όπως άναφέρεται
στή σχετική έκθεση87. Στό άριστερό άκρο όμως είχε διατηρηθεί τμήμα τοιχογραφίας, τό
όποιο άποκαλύφθηκε κατά τούς καθαρισμούς τών έτών 1972-1974. Τό τμήμα αύτό είναι
πολύ κατεστραμμένο, τά χρώματα έξίτηλα, άλλά ή άποκάλυψη αύτή στάθηκε καίρια,
γιατί μέ τις άπεικονιζόμενες μορφές συμπληρώνεται ό εικονογραφικός τύπος τοΰ θέμα-
τος. Καί στή σημερινή κατάσταση πάντως λείπει μεγάλο μέρος άπό τό άριστερό τμήμα
τής σκηνής. Έπιζωγραφήσεις παρατηρούνται στά πρόσωπα τών μορφών, ιδιαίτερα στό
δεξιό τμήμα τής παραστάσεως.

Μεμονωμένες μορφές

Οί άγγελοι

Από τούς τέσσερις άγγέλους πού εικονίζονταν στά διάχωρα τοΰ κεντρικού σταυροθολίου
έχει διασωθεί άποσπασματικά ό άγγελος τοΰ δυτικοΰ διαχώρου (Πίν. 29α-β). Στό βόρειο
καί τό νότιο διάχωρο διατηρούνται οί άκρες άπό τις φτεροΰγες τών άγγέλων, ένώ στο
άνατολικό έλάχιστα μόνο ϊχνη.

Στο δυτικό διάχο)ρο σο')ζεται τό μεγαλύτερο μέρος άπό τό σώμα τοΰ άγγέλου μέ
έκτεταμένη φθορά στήν άριστερή πλευρά. Τό κεφάλι είναι τελείως κατεστραμμένο, ένώ
σώζεται μικρό τμήμα άπό τόν φωτοστέφανο στή δεξιά πλευρά. Σώζεται επίσης ή δεξιά
φτερούγα καί τό μεγαλύτερο μέρος άπό τήν άριστερή. Ό άγγελος εικονίζεται μετωπικός,
σέ προτομή, μέ καστανόφαιο χιτώνα καί λαδοπράσινο ιμάτιο. Μέ τό δεξιό χέρι λυγισμέ-

86 Millet, Mistra, πίν. 98.2.

87 ΠΑΕ 1951, 213.
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νο κρατεί σκήπτρο μέ λεπτό στέλεχος πού μόλις διακρίνεται, καθώς τό χρώμα του είναι
όμοιο μέ αύτό τοΰ χιτώνα τοΰ άγγέλου. Μέ παρόμοιο τρόπο θα απεικονίζονταν καί οί
άλλοι τρεις άγγελοι, όπως είναι εύνόητο, άλλά καί όπως δείχνουν τά τμήματα άπό τις
φτεροΰγες πού έχουν διασωθεί.

Μέ τά ύπάρχοντα στοιχεία προχωρήσαμε στή σχεδιαστική άναπαράσταση τοΰ σταυ-
ροθολίου (Πίν. 29α), άπό τήν όποία προκύπτει ότι οί παραστάσεις τών άγγέλων άφήνουν
στο κέντρο ένα κυκλικό διάχωρο πού έχει διάμετρο 0,95 μ. Οί διαστάσεις καί τό σχήμα
έπιτρέπουν τήν ύπόθεση ότι έκεΐ θά εικονιζόταν μία μορφή σέ μετάλλιο: ή Παναγία, ό
Χριστός ή, πιθανώς, ένας άλλος άγγελος.

Ή τελευταία έκδοχή σχετίζεται μέ τήν παράσταση στό άντίστοιχο σταυροθόλιο τοΰ
νάρθηκα τής Παντάνασσας (Πίν. 62α), όπου συναντούμε παρόμοιο εικονογραφικό σχήμα:
σέ κάθε διάχωρο ένας άγγελος μετωπικός, σέ προτομή, πού κρατεί σκήπτρο μέ λεπτό στέ-
λεχος στο δεξιό χέρι καί σφαίρα μέ χριστόγραμμα στό άριστερό. Στό κεντρικό κυκλικό
διάχωρο εικονίζεται έπίσης ένας άγγελος μέ σπαθί στό δεξιό ύψωμένο χέρι. Άν καί οί παρα-
στάσεις αύτές άνήκουν στή μεταγενέστερη διακόσμηση τοΰ μνημείου, πού χρονολογείται
στον 17ο αι., ή ομοιότητα τής άπεικονίσεως τών άγγέλων στά διάχωρα τοΰ σταυροθολίου
μέ τούς άντίστοιχους τοΰ Άφεντικοΰ δέν άφήνει άμφιβολίες γιά τό πρότυπο πού χρη-
σιμοποιήθηκε. Εξάλλου, είναι γνωστό ότι ό ναός τής Παντάνασσας κτίστηκε κατά τό
πρότυπο τοΰ Άφεντικοΰ, ένώ καί ό άρχικός ζωγραφικός διάκοσμος τοΰ 15ου αί. βασί-
στηκε στό εικονογραφικό πρόγραμμα τοΰ ίδιου μνημείου. Μέ αύτά τά δεδομένα, μπορεί
νά ύποστηριχθεΐ ότι καί ό ζωγράφος τοΰ Που αι., προκειμένου νά εικονογραφήσει τό
κεντρικό σταυροθόλιο τοΰ νάρθηκα, άναζήτησε τό πρότυπο του στό άντίστοιχο σταυρο-
θόλιο τοΰ Αφεντικοΰ.

'Επισημαίνεται ότι στον κεντρικό θολίσκο τοΰ νάρθηκα ένός άλλου μνημείου τών
παλαιολόγειων χρόνων, τοΰ ναοΰ τής Περιβλέπτου στήν Άχρίδα, εικονίζονται τέσσερις
άγγελοι πού κρατοΰν κυκλική δόξα, μέσα στήν όποία παριστάνεται ό Χριστός πτερωτός
ώς Μεγάλης Βουλής Αγγελος88. Μπορεί, λοιπόν, νά διατυπωθεί ή ύπόθεση ότι οί τέσ-
σερις άγγελοι τοΰ σταυροθολίου τοΰ Άφεντικοΰ πλαισίωναν μετάλλιο μέ τή μορφή τοΰ
Χριστοΰ-Άγγέλου.

88 S. Der nersessian, Note sur quelques images se rattachant au thème du Christ-Ange, CahArch 13
( 1962), 209-216, είκ. 1. Για τίς παραστάσεις τοΰ Χριστοΰ ώς Μεγάλης Βουλής Αγγέλου, βλ. LChrl, 1, στ.
398-399. Έπίσης, J. Meyendorf, L'iconographie de la Sagesse Divine dans la tradition byzantine, Cah-
Arch 10(1959), 266-269.
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"Η Θεοτόκος Ζωοδόχος Πηγή

Στό άνατολικό τύμπανο, πάνω άπό τή θύρα εισόδου στόν ναό, εικονίζεται ή Παναγία μέ
τόν Χριστό μπροστά στό στήθος της, τόν 'Ιωακείμ καί τήν Άννα δεομένους καί δύο σεβί-
ζοντες ιπτάμενους άγγέλους (Πίν. 30).

Ή Παναγία εικονίζεται κατενώπιον μέχρι περίπου τό ύψος τών μηρών, μέ τά χέρια
άνοιχτά σέ δέηση. Φορεί γαλάζιο χιτώνα καί βαθυκόκκινο μαφόριο (Πίν. 31 α). Μπροστά
στό στήθος της ό Χριστός, επίσης μετωπικός, μέχρι τήν όσφύ, μέ καστανοκόκκινο ζωσμέ-
νο χιτώνα καί όμοιόχρωμο ιμάτιο πού πέφτει στόν άριστερό του ώμο, κρατεί στό άριστερό
χέρι κλειστό είλητό καί εύλογεΐ μέ τό δεξιό. Κάτω άπό τον Χριστό ζωγραφίζεται σέ γα-
λανόλευκους τόνους κυματιστό νερό (Πίν. 31 β). Άριστερά ό άγιος 'Ιωακείμ εικονίζεται
μέχρι τούς μηρούς, γυρισμένος κατά τά τρία τέταρτα πρός τήν Παναγία (Πίν. 32α)" φορεί
χιτώνα καί ιμάτιο σέ καστανόφαιους τόνους καί μέ τό άριστερό χέρι συγκρατεί τό ιμάτιο,
ένώ τείνει τό δεξιό σέ χειρονομία δεήσεως. Δεξιά ή άγία Άννα, μέ φωτεινό κόκκινο μαφό-
ριο, είναι γυρισμένη καί αύτή πρός τήν Παναγία καί έχει τά χέρια σταυρωμένα μπροστά
της (Πίν. 32β). 'Εκατέρωθεν τής κεφαλής τής Παναγίας εικονίζονται σέ μικρότερη κλίμα-
κα δύο άγγελοι ιπτάμενοι μέ τά χέρια καλυμμένα. Τό βάθος τής παραστάσεως άποδίδεται
σέ γαλάζιους τόνους.

Κρίνεται σκόπιμη ή ιδιαίτερη άναφορά στόν τρόπο τής ζωγραφικής άποδόσεως τοΰ
νερού κάτω άπό τόν Χριστό: σέ γαλάζιο κάμπο ζωγραφίζονται μέ άσπρο χρώμα συνεχό-
μενοι κύκλοι, μέσα στούς όποιους έγγράφονται σπειροειδή σχέδια, δημιουργώντας τήν
έντύπωση τής δίνης πού σχηματίζει τό νερό όταν άναβλύζει άπό τήν πηγή. Ή γκριζό-
λευκη λεπτή λωρίδα στό δεξιό άκρο, πού δίνει τήν έντύπωση ότι τό νερό περιορίζεται,
οφείλεται σέ έπισκευασμένη ρωγμή τής ζωγραφικής έπιφάνειας. Αύτή ή λεπτομέρεια
στάθηκε ϊσως άφορμή γιά τή λανθασμένη περιγραφή τής Dufrenne, ή όποία σημειώνει
ότι ό Χριστός βρίσκεται μέσα σέ φιάλη (sortant d'une coupe)89.

Πάνω άπό τόν ώμο τής Παναγίας, άριστερά σώζεται σέ δύο στίχους ή έπιγραφή:
Η ΖΩΟ/AOXOC (Πίν. 31 α), ένώ ή λέξη ΠΗΓΗ, γραμμένη στο άντίστοιχο δεξιό τμήμα, έχει
έξαλειφθεΐ. Πάνω άπό τον ώμο τοΰ 'Ιωακείμ σώζονται μόνο τά γράμματα Ο A(riOC).

Φθορές παρατηρούνται σέ διάφορα σημεία τής παραστάσεως. Ή μεγαλύτερη έντο-
πίζεται άνάμεσα στήν Παναγία καί τήν άγία Άννα καί έχει παρασύρει τό άριστερό άκρο
χέρι τής Παναγίας, άπό τό όποιο σώζονται μόνο ϊχνη· έπίσης τή λέξη ΠΗΓΗ τής έπιγρα-
φής καί τόν δεξιά εικονιζόμενο άγγελο πού είναι πολύ κατεστραμμένος. Φθορά ύπάρχει

89 DUFRENNE, Programmes iconographiques, 41.
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και στο κάτοο μέρος τοΰ προσώπου τοΰ Χριστοΰ, ένώ άλλες μικρότερες, διάσπαρτες, δια-
κρίνονται σέ όλη τή ζωγραφική έπιφάνεια.

Στήν παράσταση κυριαρχεί ή άξονικά τοποθετημένη μετωπική μορφή τής Παναγί-
ας, ένώ ό Χριστός μοιάζει νά άναδΰεται άπό τό νερό πού άποδίδεται συμβολικά σάν νά
πηγάζει άπό τούς κόλπους τής μητέρας του. Ό τρόπος τής απεικονίσεως τής Ζωοδόχου
Πηγής στό Αφεντικό δίνει τήν έντύπωση ότι ό ζωγράφος είχε πρό οφθαλμών, σέ σχέδιο
ή άπό προσωπική γνώση, τήν παράσταση τής Παναγίας στό ομώνυμο άγιασμα τής Κων-
σταντινουπόλεως, όπως περιγράφεται άπό τόν Νικηφόρο Κάλλιστο Ξανθόπουλο: τή γε
μήν μέση θόλφ, ή όροφος καθίσταται τω νεώ, αυτήν ό πλάστης τήν ζωηφόρον πηγήνχερσίν
ίδίαις άρίστως διέγραψε, τό πάγκαλον βρέφος, και προαιώνιον, ώς διειδές τι και πότιμον
ύδωρ, ζών και άλλόμενον, τών κόλπων άναμορμύρουσαν90.

Μέ τό θέμα τής άπεικονίσεως τής Παναγίας στόν τύπο τής Ζωοδόχου Πηγής έχουν
άσχοληθεΐ διεξοδικά ή T. Velmans καί ό Δ. Πάλλας, ό D. Medakovic γιά τά σερβικά
μνημεία καί ή Α.-Μ. Talbot μέ άφορμή τά έπιγράμματα τοΰ Μανουήλ Φιλή γιά τή Ζωοδό-
χο Πηγή91. "Οπως σημειώνουν όλοι οί μελετητές, ό εικονογραφικός αύτός τύπος τής Πα-
ναγίας δέν είναι γνωστός πριν άπό τόν 14ο αί. καί ή διάδοσή του πρέπει νά οφείλεται
στήν αναβίωση τής λατρείας τής Θεοτόκου στό άγιασμα τής Ζωοδόχου Πηγής στήν Κων-
σταντινούπολη. 'Εξάλλου, είναι γνωστό ότι στις άρχές τοΰ Μου αί. καθορίστηκε ή έορτή
τής Ζωοδόχου Πηγής γιά τήν Παρασκευή τοΰ Πάσχα (ένώ πριν έορταζόταν τήν ήμερα τής
Αναλήψεως) καί ό Νικηφόρος Κάλλιστος Ξανθόπουλος έγραψε έπί τούτφ μιά άκολουθία,
ή όποία διαβάζεται στήν ορθόδοξη Έκκλησία μέχρι σήμερα92.

Από τις παραστάσεις τής Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής πού έχουν διασωθεί, ή παλαιό-

90 ξανθοπουλου, Περί συστάσεως, 13.

91 Βλ. αντίστοιχα, VELMANS, Fontaine de Vie, 119-134. ΠΑΛΛΑΣ, Ζωοδόχος Πηγή, 201-224. MEDAKOVIC,
Theotokos Ζωοδόχος Πηγή, 203-218. TALBOT, Epigrams, 135-165. Βλ. έπίσης LChrl, 3, στ. 176-177. SCHIL-
LER, Ikonographie, 4/2,29. ODB 3,1616. Σημειώνεται οτι ό πρώτος πού εχει άναφερθεΐ στόν εικονογραφικό
τύπο τής Ζοίοδόχου Πηγής είναι ό Kondakov (Ikonografija Bogomateri, II, 372-376). Γιά τήν έκπόνηση τής
διδακτορικής μου διατριβής, πού κατατέθηκε στό Πανεπιστήμιο Αθηνών τόν 'Οκτώβριο τοΰ 1999, χρήσιμες
στάθηκαν οί προαναφερθείσες μελέτες. Στή συνέχεια δημοσιεύθηκαν ορισμένα άκόμη άρθρα, τά όποια
ομιυς δέν προσθέτουν ούσιαστικά στοιχεία στά όσα διαπραγματεύεται ή μελέτη μου: α) TALBOT, Miracle-
Working Images, β) Η ΙΔΙΑ, Two Accounts of Miracles, γ) Η ΙΔΙΑ, The Anonymous Miracula. δ) Ν. TETERIAT-
NJKOV, The Image of the Virgin Zoodochos Pege. ε) ETZEOGLOU, Zoodochos Pege, οπου συνοψίζονται τά
συμπεράσματα πού παρουσιάζονται άναλυτικά στήν παρούσα έκδοση.

92 Πεντηκοστάριον, 15-21.
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τερη είναι αύτή τοΰ Αφεντικού, ή όποία μπορεί να χρονολογηθεί στήν πενταετία 1315-
1320, ένώ άπό τις απεικονίσεις τοΰ θέματος πού θα ύπήρχαν στήν Κωνσταντινούπολη,
στό ομώνυμο άγιασμα ή σέ άλλα μνημεία, σώζεται μόνο ή ψηφιδωτή παράσταση στό
τύμπανο άρκοσολίου ένός τάφου στό νότιο παρεκκλήσιο τής μονής τής Χώρας93. Έκεΐ
ή Παναγία εικονίζεται μόνη, μέσα σέ λεκάνη, μέ τά χέρια άνοιχτά σέ δέηση καί τήν
έπιγραφή: MO ITH) Ρ Θ(ΕΟ) Υ Η ZQOAOXOC ΠΗΓΗ. Ή παράσταση έχει χρονολογηθεί γύρω
στό 1340, έτος θανάτου τοΰ Δημητρίου Παλαιολόγου (πιθανότατα ήταν ό μικρότερος
γιός τοΰ Ανδρονίκου Β ') πού είχε ταφεΐ έκεΐ. "Εχει διατυπαιθεί όμως ή άποψη ότι τό ψηφι-
δα)τό μπορεί νά είχε κατασκευαστεί πρίν άπό αύτή τή χρονολογία94.

Τά παραδείγματα άπό τήν Κωνσταντινούπολη καί τον Μυστρά άποτελοΰν ένδειξη
ότι, έως τά μέσα περίπου τοΰ 14ου αι., δέν είχε παγιωθεί στήν Κωνσταντινούπολη ό εικο-
νογραφικός τύπος τής Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής, πού συνίσταται στήν άπεικόνιση τής
φιάλης άπό τήν όποία «άναδύονται» ή Παναγία δεομένη μέ τον Χριστό μπροστά στό
στήθος της, όπως είναι γνωστός άπό τις μεταγενέστερες παραστάσεις. Τόν τύπο αύτό
συναντούμε στήν άψίδα τοΰ νοτιοανατολικού παρεκκλησίου τοΰ ναοΰ τών Αγίων Θεο-
δώρων στόν Μυστρά, όπου εικονίζονται μέσα σέ πολυγωνική φιάλη ή Παναγία μέχρι τήν
όσφύ, μέ τά χέρια άνοιχτά σέ δέηση, ό Χριστός στό στήθος της μετωπικός νά εύλογεΐ μέ
τά δύο χέρια, ένώ δύο ολόσωμοι άγγελοι σεβίζουν στά πλάγια τής φιάλης (Πίν. 63α-β)95.
Ή παράσταση είναι άρκετά φθαρμένη, έπιγραφή προσδιοριστική τοΰ είκονογραφικοΰ
τύπου δέν διατηρείται καί ή χρονολόγησή της μαζί μέ τό σύνολο τών τοιχογραφιών τοΰ
παρεκκλησίου έχει τοποθετηθεί γύρω στό 140096.

Ανάμεσα σέ αύτά τά χρονικά όρια -Αφεντικό γύρω στο 1315-1320, μονή τής Χώρας
περ. 1340, Άγιοι Θεόδωροι στόν Μυστρά περ. 1400- ύπάρχει σειρά παραστάσεων τοΰ
εικονογραφικού τύπου τής Ζωοδόχου Πηγής σέ διάφορες παραλλαγές:

1. Στόν νάρθηκα τοΰ ναοΰ τής Παναγίας 'Οδηγήτριας στό Pec, πάνω άπό τή θύρα
εισόδου στόν ναό, εικονίζεται ή Παναγία ολόσωμη μέ τά χέρια άπλωμένα σέ δέηση καί
μπροστά στό στήθος της, μέσα σέ λεκανίδα, ό Χριστός πού εύλογεΐ μέ τά δύο χέρια. Στά
πλάγια δύο ιπτάμενοι άγγελοι, ένώ χαμηλότερα έχουν άπεικονιστεΐ ολόσωμοι, σέ στάση
δεήσεως πρός τήν Παναγία, άριστερά ό κτήτορας τοΰ ναοΰ άρχιεπίσκοπος Danilo Β' καί
δεξιά ό άγιος Νικόλαος. Ή παράσταση, πού χρονολογείται γύρω στό 1330, δέν συνοδεύε-

93 Underwood, Kariye Djami, 1, 295-299- 3, πίν. 550, 551.

94 Talbot, Epigrams, 136, σημ. 8.

95 Millet, Mistra, πίν. 90.2.

96 Χατζηδακης, Μυστρας, 51.
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ται άπό επιθετικό προσδιορισμό τής Παναγίας, άλλά οί μελετητές τήν κατατάσσουν στόν
εικονογραφικό τύπο τής Ζωοδόχου Πηγής97.

2. Στήν άψίδα τοΰ ίεροΰ τοΰ ναοΰ τών Μικρών Άγίων Άναργύροον στήν Άχρίδα ή Πα-
ναγία εικονίζεται σέ προτομή δεομένη καί ό Χριστός μπροστά της, μέσα σέ πολυγωνι-
κή λεκάνη, εύλογεΐ καί κρατεί κλειστό ειλητάριο. Ή παράσταση συνοδεύεται άπό τήν
έπιγραφή: ΗΑΧΕ/POiTOIHTOC, είναι προφανές όμως ότι πρόκειται γιά τόν εικονογραφικό
τύπο τής Ζωοδόχου Πηγής, ό δέ μελετητής τοΰ ναοΰ Cv. Grozdanov συνδέει τήν πα-
ράσταση μέ τήν έξάπλωση τής λατρείας τοΰ άγιάσματος τής Κωνσταντινουπόλεως καί
άποδίδει τήν ταύτιση τοΰ εικονογραφικού τύπου στή σχέση τής θαυματουργού Ζωοδόχου
Πηγής μέ τούς άγιους Αναργύρους, στούς όποιους είναι άφιερωμένος ό ναός. Τό μνημείο
χρονολογείται γύρω στό 134098.

3. Στόν νάρθηκα τοΰ ναοΰ τών Αρχαγγέλων στό Lesnovo εικονογραφείται παράστα-
ση παρόμοια μέ αύτή τής μονής τής Χώρας. Μέσα σέ πολυγωνική φιάλη ή Παναγία σέ
προτομή καί μέ τά χέρια άπλωμένα, συνοδεύεται άπό τήν έπιγραφή: Μ(ΗΤΗ)Ρ Θ(ΕΟ)Υ Η
ΠΗΓΗ ΤΗΣ ZÜHC. Ή παράσταση βρίσκεται στό μέσον τής άνατολικής καμάρας καί κάτω
άπό αύτή, στό τύμπανο, εικονίζονται σέ προτομή οί θεοπάτορες 'Ιωακείμ καί Άννα. Οί τοι-
χογραφίες τοΰ νάρθηκα χρονολογοΰνται στο 1349".

4. Στήν άψίδα τοΰ ίεροΰ τοΰ ναοΰ τοΰ Άγίου Νικολάου στήν Psaca, ή Παναγία,

97 S. DJURIC, Le portrait de Danilo II, au-dessus de l'entrée de l'église de la Vierge à Pec (στά σερβικά μέ
γαλλική περίληψη), στό L'archevêque Danilo II, 345-353, ιδιαίτερα 347-348, 351, 353, είκ. 1. Στό ϊδιο εργο,
σέ άρθρα τοΰ Todic καί της Babic, ή παράσταση άναφέρεται ώς «Source de Vie», βλ. άντίστοιχα 374-375 καί
388-389. Διαφορετική άποψη ύποστηρίζει ή Vesna Milanovic στό ειδικό άρθρο της, The Fresco at the Entrance
to Danilo II's Church of the Mother of God at Pec, Zograf A' (2004-2005), 141-165 (στά σερβικά μέ άγγλική
περίληψη).

98 Grozdanov, La peinture d'Ohrid, 189-190, είκ. 20-21. H Velmans, Fontaine de Vie, 130, άποδίδει τήν
«περίεργη» (curieuse) έπωνυμία HAXEIPOnoiHTOC στόν έπαρχιακό χαρακτήρα τοΰ μνημείου καί ύποστη-
ρίζει ότι δημιουργήθηκε σύγχυση μεταξύ τών δύο τύπων τής Παναγίας, επειδή οί ναοί τής Άχειροποιήτου
καί τής Ζωοδόχου Πηγής στήν Κωνσταντινούπολη βρίσκονταν κοντά ό ενας στόν άλλο καί είχαν καί οί δύο
θαυματουργές εικόνες τής Παναγίας.

99 Hamann-MacLean - Haldensleben, Die Monumentalmalerei, είκ. 346. Velmans, Fontaine de Vie, 131.
medakovic, Theotokos Ζωοδόχος Πηγή, 205,217. Γιάτή χρονολόγηση βλ. djuric, Byzantinische Fresken,
94. Ό Okunev συνδέει τήν παράσταση στό Lesnovo μέ τήν έορτή πού καθιερώθηκε τόν 14ο αί. γιά τά συντε-
λούμενα θαύματα στή μονή τής Ζωοδόχου Πηγής στήν Κωνσταντινούπολη: okunev, Lesnovo, 237, 239,
252. Πρόσφατα έκδόθηκε ή μονογραφία τής Gabelic, ή όποία διατυπώνει τήν άποψη ότι όλες οί παραστάσεις
τοΰ νάρθηκα έχουν συμβολικό νεκρικό περιεχόμενο: gabelic, Monastery of Lesnovo, 280, πίν. XLV,
XLVII, είκ. 98 καί σχέδ. 156, άριθ. 232-234.
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ολόσωμη καί δεομένη, έχει μπροστά στό στήθος της, μέσα σέ πολυγωνική λεκάνη, τόν
Χριστό πού εύλογε! καί κρατεί κλειστό είλητό. Εκατέρωθεν δύο ολόσωμοι άγγελοι σεβί-
ζοντες. Τό μνημείο χρονολογείται στό 1365-137110°.

5. Στόν νάρθηκα τοΰ ναοΰ τής Αναλήψεως στή Ravanica, στό τύμπανο πάνω άπό
τή θύρα εισόδου στόν ναό, εικονίζεται ή Παναγία δεομένη σέ προτομή, μέ τόν Χριστό
μπροστά στό στήθος της, πού εύλογεΐ καί μέ τά δύο χέρια. Στήν περίπτωση αύτή άπουσιά-
ζει ή φιάλη, άλλά ή έπιγραφή (στά σερβικά): ΠΗΓΗ Φ Ε ΡΟΥ CA ΤΗΝ ΖΩΗΝ (Ζωηψόρος
Πηγή) συνδέει τήν παράσταση μέ τή Ζωοδόχο Πηγή. Στήν ταύτιση αύτή συνηγορεί έπί-
σης καί ή στάση τής Παναγίας ώς δεομένης καί ή μετωπική άπεικόνιση τών δύο μορ-
φών. Ή ζωγραφική τοΰ ναοΰ χρονολογείται γύρω στό 1387101.

6. Στήν άψίδα τοΰ ίεροΰ τοΰ ναοΰ τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου στό Αλιβέρι τής
Εύβοιας, ή Παναγία σέ προτομή μέ τά χέρια άπλωμένα, έχει μπροστά της μέσα σέ έξα-
γωνική φιάλη τόν Χριστό πού εύλογεΐ καί κρατεί κλειστό είλητό. Ή παράσταση, όπως
σημειώνει καί ή Velmans, είναι παρόμοια μέ τήν άντίστοιχη στον ναό τής Άχρίδας, άλλά
έδώ δέν ύπάρχει έπιθετικός προσδιορισμός τής Παναγίας. Στά πλάγια άπεικονίζονται ολό-
σωμοι οί δύο σεβίζοντες άγγελοι, στόν συνήθη γιά τήν άψίδα τοΰ ίεροΰ τύπο. Τό μνημείο
είναι άκριβώς χρονολογημένο στό 1393102.

7. Στό σερβικό ψαλτήριο τοΰ Μονάχου, ό 21ος οίκος τοΰ Ακάθιστου Ύμνου «Χαίρε
τής κολυμβήθρας ζωγραφούσα τόν τύπον» άποδίδεται ώς έξης: μέσα σέ λεκάνη τοποθε-
τημένη σέ σπηλαιώδη χώρο εικονίζεται ή Παναγία σέ προτομή, μέ τά χέρια άνοιχτά καί
τόν Χριστό μπροστά της, ό όποιος εύλογεΐ καί μέ τά δύο χέρια. Ό Medakovic ύποστηρίζει
ότι ή άπεικόνιση τοΰ 21 ου οίκου μέ αυτό τον τρόπο είναι έμπνευσμένη άπό τήν Παναγία
Ζωοδόχο Πηγή. Παρόμοια άποψη διατυπώνει καί ό Πάλλας καί συμπληρώνει ότι, επειδή
τό σερβικό ψαλτήριο άντιγράφει πολυτελές κωνσταντινουπολιτικό πρότυπο, θά πρέπει
νά θεωρήσουμε ότι ή παράσταση αύτή άντιγράφει τόν εικονογραφικό τύπο πού δημιουρ-
γήθηκε όταν καθιερώθηκε ή έορτή τής Ζωοδόχου Πηγής καί ότι ό σπηλαιώδης χώρος
είναι ύπαινιγμός τής ύπόγειας κρύπτης τοΰ άγιάσματος. Τό χειρόγραφο χρονολογείται
προς τό τέλος τοΰ 14ου αί.103.

100 Velmans, Fontaine de Vie, 130. Djuric, Byzantinische Fresken, 347, είκ. 4.

101 VELMANS, Fontaine de Vie, 132. MEDAKOVIC, Théotokos Ζωοδόχος Πηγή, 206, είκ. 1. Βλ. έπίσης,
ZlVKOVIC, Ravanica, 52. Djuric, Byzantinische Fresken, 348, είκ. 3. Για τή χρονολόγηση βλ. στό ίδιο, 139.

102 VELMANS, Fontaine de Vie, 130-131, είκ. 11. ΛίΑΠΗΣ, Μνημεία Εύβοιας, 134-138, πίν. 118α.

103 velmans, Fontaine de Vie, 131, είκ. 9. Παλλας, Ζωοδόχος Πηγή, 206-207, πίν. 46β. Medakovic,
Théotokos Ζωοδόχος Πηγή, 207, 218, είκ. 2. Όπως σημειώνουν οί μελετητές, τό φύλλο μέ τή μικρογραφία
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Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για τήν παράσταση τοΰ θέματος στόν ναό τοΰ Άι-
Γιαννάκη στόν Μυστρά. Οί τοιχογραφίες τοΰ 'Άι-Γιαννάκη, χρονολογημένες παλαιότε-
ρα στον 14ο ή στον 15ο αι., τοποθετήθηκαν άπό τόν Ν. Δρανδάκη στά τέλη τής τρίτης
εικοσιπενταετίας τοΰ Μου αι., δηλαδή γύρω στο 1370-1375|04. Ή παράσταση τής Ζωο-
δόχου Πηγής, πού διατηρείται άποσπασματικά, βρίσκεται στή δυτική πλευρά τοΰ τέμ-
πλου, πάνω άπό τό τόξο τής πύλης τοΰ Ίεροΰ Βήματος. Σώζεται ορθογώνια δεξαμενή,
στό μέσον τής όποιας ύπάρχει λεκάνη στηριγμένη σέ κυλινδρικό ύποστάτη (Πίν. 62β).
Γύρω άπό τή δεξαμενή εικονίζονται σέ μικρή κλίμακα τρεις πιστοί «οί δύο σκυμμένοι
επάνω στό νερό ώσάν νά νίβονται ή νά πίνουν, ό τρίτος νά ύψώνει τό χέρι ώσάν νά δέ-
χεται νερό άπό τή λεκάνη», όπως περιγράφει τή σκηνή ό Πάλλας. Ή τοιχογραφία στο
έπάνω τμήμα είναι τελείως κατεστραμμένη καί δέν γνωρίζουμε άν ύπήρχε έκεΐ παράστα-
ση τής Θεοτόκου μόνης ή μέ τόν Χριστό, γεγονός πού θά βοηθοΰσε στήν εξαγωγή θετι-
κότερων συμπερασμάτων. Ό Πάλλας, άλλά καί ή Talbot, συνδέουν τήν παραπάνω πα-
ράσταση μέ έπιγράμματα τοΰ Μανουήλ Φιλή άναφερόμενα «Εις Εικόνα τής Πηγής» καί
ύποστηρίζουν ότι ό ποιητής είχε ύπόψη του εικόνα μέ τήν Παναγία καί τόν Χριστό μέσα
σέ λεκάνη τοποθετημένη σέ δεξαμενή άπό τήν όποία τρέχει νερό καί μέ άπεικονίσεις
άνθρώπων πού δέχονται τις θαυματουργές δωρεές τοΰ άγιάσματος105. Ή άποψη αύτή, άν
είναι ορθή, οδηγεί στό συμπέρασμα ότι ό εικονογραφικός αύτός τύπος ήταν γνωστός άπό
τήν πρώτη τριακονταετία τοΰ Μου αι., δεδομένου ότι στή δεκαετία τοΰ 1330 τοποθετείται
ό θάνατος τοΰ Φιλή.

Βεβαίως, τά έπιγράμματα τοΰ Φιλή ώς ποιητικά κείμενα είναι έπιδεκτικά διαφόρων
έρμηνειών, τό γεγονός όμως ότι ύπάρχουν έπτά έπιγράμματα άναφερόμενα σέ εικόνες
τής Ζωοδόχου Πηγής καί πιθανώς τέσσερα άκόμα, όπως ύποθέτει ή Talbot106, αποτελεί
σοβαρό έπιχείρημα γιά νά ύποστηριχθεΐ ότι αύτή τήν περίοδο άφθονοΰν οί εικόνες τής
Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής σέ διάφορους εικονογραφικούς τύπους, πού δέν είναι δυνα-
τόν νά προσδιοριστούν.

τής Ζωοδόχου Πηγής εχει έκπέσει άπό τό ψαλτήριο τοΰ Μονάχου καί ή παράσταση είναι γνωστή άπό τό
μεταγενέστερο σερβικό ψαλτήριο τοΰ Βελιγραδίου (17ος αι.), πιστό άντίγραφο τοΰ χειρογράφου τοΰ Μο-
νάχου. Γιά τή χρονολόγηση τοΰ τελευταίου, βλ. SEVCENKO, Serbische Psalter, 23 κ.έ.

104 δρανδακησ, 'Άι-Γιαννάκης, 72, 81-82, δπου καί ή προγενέστερη βιβλιογραφία γιά τή χρονολόγηση.
Ή παράσταση εχει άπεικονιστεϊ σέ σχέδιο άπό τόν Millet, Mistra, πίν. 107.2 καί γιά πρώτη φορά σέ φωτο-
γραφία άπό τόν Πάλλα, Ζωοδόχος Πηγή, πίν. 47.

105 παλλασ, Ζωοδόχος Πηγή, 207-209. TALBOT, Epigrams, 142-144, 158-159.

106 Talbot, Epigrams, πίν. 142.
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Ή ύπαρξη περισσότερων τής μιας εικόνων τής Παναγίας σέ παρεμφερείς εικονο-
γραφικούς τύπους δέν ήταν ασυνήθης στούς θεομητορικούς ναούς τής Πρωτεύουσας.
Είναι γνωστό ότι στο αντίστοιχο μέ τή Ζωοδόχο Πηγή άγιασμα τοΰ ναοΰ τών Βλαχερνών
ύπήρχαν πολλές εικόνες, έκτος άπό τή λατρευτική τής Βλαχερνίτισσας πού άναπαρήγε,
πιθανότατα, τήν παράσταση τής Παναγίας μόνης, δεομένης, στήν άψίδα τοΰ κυρίως ναοΰ.
Σύμφωνα μέ τις πηγές, ύπήρχε άκόμα ή εικόνα πού άποκαλύφθηκε άπό τόν αύτοκράτορα
Ρωμανό Γ' Αργυρό, πιθανώς στόν τύπο τής Νικοποιοΰ -ή Παναγία κρατεί στο στήθος της
τόν Χριστό σέ μετάλλιο-, μία άλλη στό παρεκκλήσιο τής Αγίας Σοροΰ, πού ονομαζόταν
«'Επίσκεψις» -ή Παναγία δεομένη μέ τον Χριστό σέ μετάλλιο-, στήν άνατολική κόγχη τοΰ
«κολύμβου» άσημένια εικόνα τής Θεοτόκου, ένώ στό παρεκκλήσιο τοΰ Άγίου Φωτεινοΰ
βρισκόταν ή μαρμάρινη εικόνα τής Παναγίας άπό τά χέρια τής όποιας έτρεχε άγιασμα107.

'Επισημαίνεται ότι τά δύο μεγάλα άγιάσματα τής Κωνσταντινουπόλεως, τής Παναγίας
τών Βλαχερνών καί τής Ζωοδόχου Πηγής, κατείχαν καίριες καί άντίστοιχες θέσεις στόν
«περίβολο» τής Πρωτεύουσας, ήδη άπό τήν έποχή τοΰ 'Ιουστινιανού, όπως μάς πληροφορεί
ό Προκόπιος: ταϋτα δέ αμφω τά ιερά προ τοΰ τής Πόλεως πεποίηται τείχους, ...όπως δή
άμφω άκαταγώνιστα φυλακτήρια τω περιβόλφ τής Πόλεως είενιο&. Άλλά καί στον 14ο αι.,
όπως άναφέρει ό Ψευδοκωδηνός, τά δύο αύτά άγιάσματα άποτελοΰσαν τά έπίσημα όρια
τής πόλεως, όπου οί μελλόνυμφοι αύτοκράτορες προϋπαντούσαν τις νύφες πού έρχονταν
άπό τό έξωτερικό: Και εί μεν διά ξηρας έρχεται, πεζεύειν αυτήν είθισται περί τήν Πηγήν, εί
δέ μετά κατέργων, πλησίον τοΰ ναοΰ τών βλαχερνών109.

Εξάλλου, είναι γενικά άποδεκτό άπό τούς μελετητές ότι ό εικονογραφικός τύπος τής
Ζωοδόχου Πηγής προέρχεται άπό αύτόν τής Βλαχερνίτισσας110. 'Ιδιαίτερα άναφέρουμε
τήν άποψη τοΰ Σωτηρίου καί τών Demangel - Mamboury, σύμφωνα μέ τήν όποία οί

107 Για τον ναό καί τό άγιασμα τών Βλαχερνών βλ. janin, La géographie, 161-171. 'Επίσης papadopou-
los, Blachernes, 15-136. Πολλές άπό τίς εικόνες τοΰ ναοΰ καί τών παρεκκλησίων άναφέρονται άπό τόν
Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο, Περί βασιλείου τάξεως, εκδ. Bonn, 553-555, ένώ μέ τά προβλήματα τών
εικονογραφικών τύπων τής Παναγίας στόν ναό τών Βλαχερνών έχουν άσχοληθεΐ παλαιότερα ό Ebersolt,
Sanctuaires, 50-52, καί άργότερα ή Belting-Ihm, Sub Matris tutela, 50-56 καί ό W. Seibt, Der Bildtypus der
Theotokos Nikopoios, Βυζαντινά 13 (1985), 549-564. Βλ. επίσης τά σχόλια τής Ν. Patterson-Sevcenko στό
ODB, 3, 2170, 2175, 2176.

108 ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ, Περί κτισμάτων, Λόγος I, κεφ. 3,21.

109 verpeaux, Traité des offices, «Περί μελλονύμφης δεσποίνης», 286.

110 Kondakov, Ikonografija Bogomateri, II, 374. Σωτήριου, Ανάγλυφοι εικόνες, 131. Demangel -
Mamboury, Le quartier des Manganes, 160. Medakovic, Théotokos Ζωοδόχος Πηγή, 205. Velmans,
Fontaine de Vie, 128. παλλασ, Ζωοδόχος Πηγή, 203 (σημ. 11), 205.
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μεσοβυζαντινές μαρμάρινες άγιασματικές εικόνες τής Παναγίας πού, όπως είναι γνωστό,
ήταν τοποθετημένες σέ διάφορες θέσεις τής Κωνσταντινουπόλεως, τής Θεσσαλονίκης καί
άλλού, ενέπνευσαν στούς ζωγράφους τοΰ Μου αί. τόν τύπο τής Ζωοδόχου Πηγής, όσον
άφορά τήν παράσταση τής Παναγίας μέ τά χέρια άπλωμένα111. Οί παραπάνω μελετητές
προχωροΰν μάλιστα περισσότερο ύποστηρίζοντας ότι καί ή φιάλη τής Ζωοδόχου Πηγής
προέρχεται άπό αύτό τόν τύπο εικόνων, δεδομένου ότι σέ ορισμένες μαρμάρινες εικόνες
ύπήρχε πρόσθετη φιάλη στηριγμένη στο ΰψος τής όσφύος τής Παναγίας γιά νά συλλέγε-
ται τό νερό πού έτρεχε άπό τά χέρια της, όπως π.χ. στήν Παναγία T. Μ8 τοΰ Βυζαντινού
Μουσείου Αθηνών (σήμερα στό Μουσείο Βυζαντινοΰ Πολιτισμού τής Θεσσαλονίκης)112.
Σύμφωνα μέ αύτή τήν έκδοχή, οί ζωγράφοι τής Ζωοδόχου Πηγής άντέγραψαν αύτό τόν
τύπο παραλείποντας τό τμήμα τοΰ σώματος τής Παναγίας πού ήταν κάτω άπό τή φιάλη.
Θεωρώ, λοιπόν, πολύ πιθανό ότι καί στούς χώρους τοΰ άγιάσματος τής Ζωοδόχου Πηγής
θά ύπήρχε άπό τούς μεσοβυζαντινούς χρόνους μιά παρόμοια άγιασματική εικόνα τής
Παναγίας, ή όποία θά χρησίμευσε ώς πρότυπο γιά τούς ζωγράφους τοΰ 14ου αί.

Τά συμπεράσματα πού μποροΰν νά έξαχθοΰν άπό τήν παράθεση παραστάσεων τοΰ
Μου αί. είναι οπωσδήποτε ένδεικτικά, όχι όμως άπαραίτητα καί άκριβή, λόγφ τής έλλει-
ποΰς γνώσεώς μας γιά τις άπεικονίσεις τοΰ εικονογραφικού τύπου στήν Κωνσταντινού-
πολη ή στή σφαίρα έπιρροής της. Άπό τά ύπάρχοντα στοιχεία μπορούμε νά όδηγηθοΰμε
στις άκόλουθες διαπιστώσεις:

Στά περισσότερα μνημεία πού άναφέραμε (Pec, Άχρίδα, Psaca, Αλιβέρι) μόνο ό
Χριστός βρίσκεται μέσα στή φιάλη, γεγονός πού θά μπορούσε νά έκλειφθεΐ ώς συνέχεια
τής παραστάσεως τοΰ Άφεντικοΰ, όπου όμως τό νερό άποδίδεται έλεύθερα. Πρέπει πάντως
νά σημειωθεί ότι τά μνημεία αύτά (εκτός άπό τό Pec, πού χρονολογείται στό πρώτο μισό
τοΰ Μου αί.) είναι έπαρχιακά. Γύρω στά μέσα τοΰ Μου αί. χρονολογείται ή παράσταση
στό Lesnovo μέ τήν Παναγία μόνη μέσα στή φιάλη, όπως καί στή μονή τής Χώρας. Καί
πρός τό τέλος τοΰ αιώνα τοποθετείται ή παράσταση στο σερβικό ψαλτήριο τοΰ Μονάχου
μέ τις δύο μορφές μέσα στή φιάλη καί στή Ravanica, όπου δέν ύπάρχει φιάλη, ύπάρχει
όμως ό έπιθετικός προσδιορισμός τής Παναγίας ώς Ζωηφόρου (Ζωοδόχου;) Πηγής. Στήν
'ίδια έποχή χρονολογείται καί ή παράσταση στόν ναό τών Αγίων Θεοδώρων τοΰ Μυστρά,
όπου ή δεόμενη Παναγία καί ό Χριστός πού εύλογεΐ μέ τά δύο χέρια άναδύονται άπό τή

111 Σωτήριου, Ανάγλυφοι εικόνες, 129-138. Demangel - Mamboury, Le quartier des Manganes, 155-
161. Βλ. έπίσης, lange, Reliefikone, άριθ. 1-6, 11, 12, 15, 19, 20.

112 Γιά τήν εικόνα τοΰ Βυζαντινοΰ Μουσείου βλ. αχειμαστου-ποταμιανου, Μαρμάρινη εικόνα δεομέ-
νης Παναγίας, 9-13, οπου καί ή προγενέστερη, σχετική μέ τό θέμα βιβλιογραφία.
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φιάλη113. Θά μπορούσε λοιπόν νά ύποστηριχθεΐ ότι γιά τόν εικονογραφικό τύπο μέ τις
δύο μορφές μέσα στή φιάλη, πού έπικράτησε στις μεταγενέστερες άπεικονίσεις τής Ζωο-
δόχου Πηγής, δέν ύπάρχουν τεκμήρια παρά μόνο πρός τά τέλη τοΰ 14ου αί. Αντίθετα, οί
παραστάσεις στή μονή τής Χώρας καί στό Lesnovo όδηγοΰν στήν ύπόθεση ότι έως τά
μέσα τοΰ αιώνα θά ύπήρχαν στόν κωνσταντινουπολιτικο ναό άπεικονίσεις τής Παναγίας
μόνης μέσα στή φιάλη.

Όσον άφορα στήν παράσταση τοΰ Αφεντικού, έπισημαίνεται ότι δέν είναι μόνο ή πα-
λαιότερη σωζόμενη άπεικόνιση τής Ζ(οοδόχου Πηγής, άλλά ότι έχει ζωγραφιστεί στά χρό-
νια πού άναβιο';>νει ή λατρεία στό άγιασμα τής Κωνσταντινουπόλεως, όπότε καθορίστηκε ή
έορτή γιά τήν Παρασκευή τής Διακαινησίμου καί γράφτηκαν τά ειδικά πρός τοΰτο έργα άπό
τόν Νικηφόρο Κάλλιστο Ξανθόπουλο (βλ. γιά τό θέμα σέ έπόμενο κεφάλαιο, σελ. 162-164).
Μέ τά δεδομένα αύτά μπορεί νά ύποστηριχθεΐ ότι στό Αφεντικό έχει άπεικονιστεΐ μιά έλεύ-
θερη άπόδοση τοΰ θέματος, εμπνευσμένη ίσως άπό τήν ψηφιδωτή παράσταση στόν θόλο
τοΰ άγιάσματος, όπως περιγράφεται στό κείμενο τοΰ Ξανθοπούλου (βλ. σελ. 48). Έκεΐ ή
Παναγία, πιθανώς μέ τά χέρια άνοιχτά σέ δέηση καί μέ τόν Χριστό μπροστά στό στήθος της,
στόν τύπο τόν λεγόμενο τής βλαχερνίτισσας, εικονιζόταν πάνα) άπό τό νερό τής πηγής, έδώ
ζωγραφίζεται τό νερό γιά νά ύποδηλώσει τήν παρομοίιοση τοΰ Χριστοΰ μέ τό «διαυγές καί
πότιμον ΰδιυρ» καί νά τονίσει τή σχέση τής παραστάσεως μέ τήν πηγή. Αν ή ύπόθεση αύτή
είναι σωστή καί δέν πρόκειται γιά άναπαραγωγή κάποιας εικόνας, φορητής ή έντοίχιας,
πού θά ύπήρχε στόν ναό τής Ζωοδόχου Πηγής στήν Κωνσταντινούπολη, μπορεί νά ύπο-
στηριχθεΐή άποψη ότι ό ζωγράφος τοΰ Αφεντικού μέ τή συνδυαστική καί δημιουργική του
φαντασία προχώρησε σέ μιά συμβολική εικονογραφική άπόδοση, ϊσως εμπνεόμενος καί
άπό τή λογοτεχνική περιγραφή τοΰ Νικηφόρου Καλλίστου Ξανθοπούλου114.

113 Τόν τύπο αύτό είχαν ύπόψη τους οί κρητικοί ζωγράφοι τοΰ 15ου αί. καί δημιούργησαν τή δική
τους παραλλαγή: άπό τή φιάλη άναδύεται ή Παναγία, ή όποία τώρα δέν εχει τά χέρια άπλιομένα άλλά
κρατεί τόν Χριστό, ό όποιος σέ άντιθετική κίνηση εύλογεΐ καί κρατεί κλειστό είλητό. Ώς χαρακτηριστι-
κά παραδείγματα αύτοΰ τοΰ τύπου άναφέρουμε τήν εικόνα τοΰ Αγγέλου άπό τή μονή Όδηγητρίας στήν
Κρήτη (Εικόνες κρητικής τέχνης, 473-474), εικόνα τοΰ κύκλου τοΰ Ανδρέα Ρίτζου στό Σινά (ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ,
Εικόνες τής Πάτμου, 147, πίν. 204) καί τήν τοιχογραφία τών μέσων τοΰ 16ου αί. στό παρεκκλήσιο τοΰ Αγί-
ου Γεωργίου στή μονή Άγίου Παύλου τοΰ Αγίου Όρους (CHATZIDAKIS, Le peintre Antoine, 85-88). Γιά τις
κρητικές εικόνες τής Ζωοδόχου Πηγής, βλ. επίσης ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Εικόνες τής Κερκύρας, 138-139.

1,4 Ό Δ. Πάλλας (Ζωοδόχος Πηγή, 203-205) έκφράζει παρόμοιες άπόψεις γιά τήν παράσταση τοΰ Αφεν-
τικού, ή όποία κατά τή γνώμη του «συνιστά μιά θεολογική διατύπωση μέ άφορμή τά ύμνολογικά κείμενα,
τά άφιεριομένα στήν έορτή τής Ζωοδόχου Πηγής», δηλαδή τούς ΰμνους τής Ακολουθίας πού εχει γράψει ό
Νικηφόρος Κάλλιστος Ξανθόπουλος.
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Ή άνάλυση πού προηγήθηκε άφορα στό κύριο θέμα τής παραστάσεως τοΰ άνατολι-
κοΰ τυμπάνου, στή Ζωοδόχο Πηγή. Στά πλάγια όμοις εικονίζονται έπιπλέον οί θεοπά-
τορες καί δύο μικροί ιπτάμενοι άγγελοι"5.

Οί θεοπάτορες Ιωακείμ καί 'Άννα εικονίζονται συχνά στή μνημειακή ζωγραφική σέ
θέσεις κοντά στήν Παναγία, ώς οί κύριοι μάρτυρες τοΰ μυστηρίου τής Ένσαρκώσεως καί
μεσίτες γιά τή σο)τηρία τών άνθρώπων"6. Οί παραστάσεις αύτές βρίσκονται στόν νάρθη-
κα, όπως στό Άφεντικό, ή στόν χώρο τοΰ ίεροΰ"7.

Ή άπεικόνιση τών θεοπατόρων στόν χώρο τοΰ νάρθηκα έχει εντοπιστεί: α) Στή Νέα
Μονή τής Χίου (μέσα 11 ου αι.). Παριστάνονται σέ στηθάρια, στά σφαιρικά τρίγωνα τοΰ
τρουλλίσκου, στο κέντρο τοΰ όποιου εικονίζεται ή Παναγία σέ προτομή"8, β) Στόν ναό
τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου στή Νίκαια (1065-1067). Εικονίζονται σέ στηθάρια στή
βόρεια καί τή νότια πλευρά τοΰ κεντρικοΰ θόλου, ένώ ή Παναγία παριστάνεται σέ προ-
τομή, δεομένη, στό άνατολικό τύμπανο, πάνω άπό τή θύρα εισόδου στόν ναό"9, γ) Στήν
Bojana (1259). Ό 'Ιωακείμ καί ή Άννα, ολόσωμοι, δεόμενοι, εικονίζονται στό άνατολικό
τόξο καί στό τύμπανο ή Παναγία βρεφοκρατούσα120. δ) Στό Άφεντικό. Στό άνατολικό τύμ-
πανο οί θεοπάτορες σέ προτομή, δεόμενοι, πλαισιώνουν τήν Παναγία πού εικονίζεται
μέ τόν Χριστό μπροστά της ώς Ζωοδόχος Πηγή. ε) Στό Lesnovo (1349). Παριστάνονται
σέ προτομή στόν άνατολικό τοίχο, κάτω άπό τήν Παναγία, πού εικονίζεται μόνη της ώς
Ζωοδόχος Πηγή στό μέσον τής άνατολικής καμάρας121.

115 Ή Dufrenne, Programmes iconographiques, 41-42, άναφερόμενη στήν παράσταση τοΰ Άφεντικοΰ
μέ τήν Παναγία, τούς θεοπάτορες καί τούς άγγέλους στο άνατολικό τύμπανο τοΰ νάρθηκα, παραθέτει
μνημεία μέ παρόμοιες παραστάσεις στόν χώρο τοΰ νάρθηκα άλλά καί στήν άψίδα τοΰ ίεροΰ, καί σημειώνει
ότι ή παρατηρούμενη έπανάληψη τών θεμάτων τής άψίδας στόν νάρθηκα εχει ώς στόχο νά προετοιμάσει
πνευματικά τούς πιστούς γιά τά μυστήρια πού τελοΰνται στόν χώρο τοΰ ίεροΰ.

116 Γιά τις άπεικονίσεις τών θεοπατόρων σέ σχέση μέ τήν Παναγία, βλ. Μουρικη, Παναγία καί θεοπάτο-
ρες, 31 -52. Ειδικά γιά τις παραστάσεις τής Παναγίας βρεφοκρατούσας μέ τούς θεοπάτορες στή μνημειακή
ζωγραφική καί τίς εικόνες, βλ. στό ίδιο, 46 κ.έ.

117 Οί συμβολισμοί τών σχετικών μέ τήν 'Ενσάρκωση παραστάσεων στόν νάρθηκα, πού άναπαράγουν
παρόμοιες άπεικονίσεις στόν χώρο τοΰ ίεροΰ, έπισημαίνονται καί σέ άλλες μελέτες, βλ. παπαδακη-
oekland, Τό 'Άγιο Μανδήλιο, 288-289 καί σημ. 18.

118 Μουρικη, ψηφιδωτά Νέας Μονής, 153-154, 162-164, πίν. 194, 212, 213.

119 Schmidt, Koimesis-Kirche, 48-51, πίν. XXX, XXXI. Γιά τή χρονολόγηση, βλ. MANGO, The Date of
the Narthex, 245-246, 251, είκ. 1-2.

120 grabar, Bojana, 65-67, πίν. XXII. grabar, Bulgarie, 126-127. mljatev, Bojana, 39, 94.

121 Hamann-MacLean - hallensleben, Die Monumentalmalerei, είκ. 346. millet - velmans, Yougo-
slavie, πίν. 19, είκ. 41. gabelic, Monastery of Lesnovo, είκ. 98 καί σχέδ. 156, άριθ. 233, 234.
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Στόν χώρο τοΰ ίεροΰ συναντούμε τήν παράσταση τών θεοπατόρο)ν σέ σύνδεση μέ
τήν Παναγία: α) Στήν Αγία Σοφία Τραπεζοΰντος. Στήν κόγχη τοΰ διακονικού εικονίζεται
ή Παναγία βρεφοκρατούσα άνάμεσα στον Ιωακείμ καί τήν 'Άννα. Ή Παναγία κρατεί τόν
Χριστό μπροστά στό στήθος καί σώζεται μέχρι τή μέση, ένώ άπό τούς θεοπάτορες σώζον-
ται μόνο τά κεφάλια, πιθανότατα όμως οί μορφές εικονίζονταν ολόσωμες, όπως ύποστη-
ρίζει ό Talbot Rice122, β) Στήν Περίβλεπτο τοΰ Μυστρά. Οί θεοπάτορες άπεικονίζονται
σέ προτομή στή βάση τοΰ τόξου τοΰ ίεροΰ, στά πλάγια τής κόγχης όπου παριστάνεται
ή Παναγία ένθρονη, βρεφοκρατούσα (στόν τύπο τής Πλατυτέρας) μέ σεβίζοντες ολό-
σωμους άγγέλους123. γ) Στήν Παντάνασσα τοΰ Μυστρά. Ό 'Ιωακείμ καί ή Άννα, ολόσω-
μοι, σέ στάση δεήσεως, εικονίζονται στήν ήμικυλινδρική έπιφάνεια τής άψίδας τοΰ ίε-
ροΰ, κάτω άκριβώς άπό τήν κόγχη μέ τήν Πλατυτέρα καί τούς σεβίζοντες άγγέλους, όπως
στήν Περίβλεπτο124.

Οί ιπτάμενοι μικροί άγγελοι πού συνοδεύουν τήν Παναγία Ζωοδόχο Πηγή στήν πα-
ράσταση τοΰ Άφεντικοΰ, έχουν τά χέρια καλυμμένα μέ τό ιμάτιο, όπως διακρίνεται στόν
καλύτερα σωζόμενο άγγελο τής άριστερής πλευράς. Άπό τά μνημεία πού έχουμε ήδη
άναφέρει, μέ τον ϊδιο τρόπο παριστάνονται οί άγγελοι στον ναό τής Παναγίας 'Οδηγήτρι-
ας στό Pec όπου, όπως άναφέρθηκε, στο άνατολικό τύμπανο τοΰ νάρθηκα, πάνω άπό τή
θύρα εισόδου στον ναό, εικονίζεται ή Παναγία ολόσωμη, δεομένη, μέ τόν Χριστό μπρο-
στά της μέσα σέ δοχείο, δύο μικρούς ιπτάμενους άγγέλους καί δύο ολόσωμους ιεράρχες
δεομένους, τον άρχιεπίσκοπο Danilo Β' καί τόν άγιο Νικόλαο125. Στις άλλες περιπτώσεις,
όπου ή Παναγία στον τύπο τής Ζωοδόχου Πηγής συνοδεύεται άπό άγγέλους, οί παραστά-

122 Talbot Rice, Haghia Sophia, 103-104, πίν. 29Β.

123 Μουρικη, Παναγία καί θεοπάτορες, 49. DUFRENNE, Programmes iconographiques, είκ. 60 (άπεικόνιση
μόνο τής Πλατυτέρας καί τοΰ Ιωακείμ).

124 Μουρικη, Παναγία καί θεοπάτορες, 49. Millet, Mistra, πίν. 137.3-5. Αςπρα-Βαρδαβακη καί Εμ-
μανουήλ, Παντάνασσα, 73, είκ. 23, 27, 28. Οί παραστάσεις τών θεοπατόρων στον χώρο τοΰ ίεροΰ είναι
θέμα άγαπητό στά επαρχιακά μνημεία, όπως φαίνεται άπό τήν πληθώρα τών παραδειγμάτων στις εκκλησίες
τής Καππαδοκίας (Jolivet-Levy, Églises de Cappadoce,6\ καί σημ. 5, 343 καί σημ. 43), τής Κρήτης (Πα-
ΠΑΔΛΚΗ-Oekland, Τό Αγιο Μανδήλιο, 283 καί σημ. 2,286) καί τής Μάνης (ετζεογλου, Ανδρουμπεβίτζια,
166-167, σημ. 24. Σ. καλοπιση, ΠΑΕ 1979, 197). Οί περισσότερες όμως άπό τις παραστάσεις αύτές συν-
δέονται μέ τήν άπεικόνιση τοΰ 'Ενσαρκωμένου Λόγου, είτε μέ τή μορφή τοΰ Χριστοΰ σέ διάφορες ηλικίες
είτε μέ τις συμβολικές άπεικονίσεις τοΰ Άγίου Μανδηλίου ή τοΰ Κεραμίου. Σέ πολύ λιγότερα παραδείγμα-
τα οί θεοπάτορες συνδέονται μέ τήν άπεικόνιση τής Παναγίας.

125 Βλ. ύποσημ. 97.
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σεις εντοπίζονται στήν άψίδα τοΰ ίεροΰ καί οί άγγελοι εικονίζονται όλόσοψοι σεβίζον-
τες: στήν έκκλησία τής Psaca126, στό Αλιβέρι127, στούς Αγίους Θεοδιόρους τοΰ Μυστρά
(άψίδα νοτιοανατολικού παρεκκλησίου)128. Αύτή έξάλλου είναι ή συνήθης άπεικόνιση
άγγέλίον στήν άψίδα τοΰ ίεροΰ, άνεξάρτητα άπό τόν εικονογραφικό τύπο τής Παναγί-
ας πού συνοδεύουν, όπως είναι γνωστό άπό πλήθος παραδειγμάτων σέ μεσοβυζαντινά,
ύστεροβυζαντινά καί μεταγενέστερα μνημεία (πρβλ. τούς άγγέλους πού πλαισιώνουν τήν
ένθρονη Βρεφοκρατούσα στις άψίδες τοΰ Αφεντικοΰ, τής Περιβλέπτου καί τής Παντά-
νασσας στόν Μυστρά). Τό γεγονός ότι στις περιπτώσεις τοΰ Αφεντικοΰ καί τοΰ Pec οί
άγγελοι εικονίζονται ιπτάμενοι, θά πρέπει μάλλον νά αποδοθεί στόν περιορισμένο χώρο
πού διατίθεται στό άνατολικό τύμπανο τοΰ νάρθηκα, όπου έξάλλου τις πλαϊνές θέσεις
κατέχουν άλλες δεόμενες μορφές, οί θεοπάτορες στό Αφεντικό καί ιεράρχες στό Pec.

Παραστάσεις τής Παναγίας στή συγκεκριμένη θέση -στό άνατολικό τύμπανο τοΰ
νάρθηκα, πάνω άπό τή θύρα εισόδου στόν ναό-, μόνης ή μέ τόν Χριστό σέ διάφορους
εικονογραφικούς τύπους, συναντώνται σέ σειρά μνη με ίων τών μεσο βυζαντινών καί ιδι-
αίτερα τών παλαιολόγεκυν χρόνων129. Ενδεικτικά άναφέρουμε τήν παράσταση τής Πα-
ναγίας σέ προτομή, μόνης, δεομένης, στόν ναό τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου στή Νίκαια,
τή Αεξιοκρατούσα στήν Bojana, τήν έπίσης Δεξιοκρατούσα στόν έξωνάρθηκα τής Bogo-
rodica Ljeviska130, τήν όλόσίυμη «Ζωοδόχο Πηγή» στό Pec131, τήν Παναγία σέ προτομή,
δεομένη, μέ τόν Χριστό μπροστά της σέ μετάλλιο καί τήν έπιγραφή: Η 0OPBJQTJCCA
στήν έκκλησία τής Ασίνου στήν Κύπρο (χρονολογείται στό 1332/33)132, τήν Παναγία σέ
προτομή, δεομένη, μέ τον Χριστό μπροστά της καί τήν έπιγραφή: Ζωηφόρος Πηγή στόν
ναό τής Αναλήψεως στή Ravanica133 καί τήν Παναγία 'Οδηγήτρια μέ δύο ιπτάμενους
άγγέλους στόν ναό τής Ljubostinja (1403)134.

Συνοψίζοντας τήν άνάλυση γιά τήν παράσταση τής Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής πού

126 Βλ. ύποσημ. ] 00.

127 Βλ. ύποσημ. 102.

128 Βλ. ύποσημ. 96. Επίσης DUFRENNE, Programmes iconographiques, πίν. 3.1.

129 Γιά τίς παραστάσεις τής Παναγίας πάνω άπό τή θύρα εισόδου στόν ναό καί τούς σχετικούς συμβολι-
σμούς, βλ. OüSTERHOUT, The Virgin of the Chora, 101-102.

130 Hamann-MacLean - Hallensleben, Die Monumentalmalerei, σχέδ. 23, άριθ. 200, όπου άναφέρεται o'jς
«Madonna zwischen Engeln». Οί άγγελοι όμως είναι μεταγενέστερη προσθήκη- βλ. ZlVKOVlC, Ljeviska, 66-61.

131 Βλ. ύποσημ. 97.

132 SACOPOULO, Asinou, 12-16, πίν. 111. STYLIANOU, Churches of Cyprus, 134.

133 Βλ. ύποσημ. 101.

134 DJ URIC, Ljubostinja, 65, 134, είκ. 112.
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συνοδεύεται άπό τούς θεοπάτορες καί τούς μικρούς ιπτάμενους άγγέλους στό άνατολικό
τύμπανο τοΰ νάρθηκα, καταλήγουμε στά έξής συμπεράσματα:

Ή άπεικόνιση τής Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής στό άνατολικό τύμπανο τοΰ νάρθηκα
τοΰ Άφεντικοΰ άκολουθεΐ ένα συνηθισμένο σχήμα άπεικονίσεως τής Παναγίας σέ αύτή τή
θέση, άνεξάρτητα άπό τόν έπιλεγόμενο έκάστοτε εικονογραφικό τύπο. Στίς περιπτώσεις
αύτές, όταν συνοδεύεται άπό άγγέλους, αύτοί παριστάνονται συνήθως ιπτάμενοι σέ μικρή
κλίμακα. Ή άπεικόνιση τών θεοπατόρων στόν νάρθηκα, σέ θέσεις κοντά στήν Παναγία,
δέν είναι έπίσης σπάνια" ώστόσο, παρατηρούμε ότι στά παλαιότερα μνημεία (Χίος, Νί-
καια) είναι πιό χαλαρή ή σχέση τών θεοπατόρων μέ τήν Παναγία, ένώ στήν Bojana καί στό
Lesnovo ή σχέση αύτή είναι περισσότερο άμεση. Παρόμοια είναι καί ή σχέση τών μορφών
στό ιερό τής Περιβλέπτου καί τής Παντάνασσας, ένώ ή παράσταση στήν Αγία Σοφία στήν
Τραπεζοΰντα, όπου καί οί τρεις μορφές εικονίζονται στήν άψίδα τοΰ διακονικού σέ ένιαία
σύνθεση, είναι ι'σως πλησιέστερη στό εικονογραφικό σχήμα τοΰ μνημείου μας.

Ή παράσταση τών τριών μορφών σέ ένιαία σύνθεση άπαντά σέ φορητές εικόνες,
όπως γιά παράδειγμα σέ εικόνες τής μονής τής Αγίας Αικατερίνης στό Σινά135. Ή έπισή-
μανση αύτή οδηγεί στήν ύπόθεση ότι τό εικονογραφικό σχήμα τοΰ Αφεντικοΰ πιθανώς
άναπαράγει εικόνα μέ τις τρεις μορφές, πού ϊσως ύπήρχε στόν ναό τής Ζωοδόχου Πηγής
στήν Κωνσταντινούπολη. Ή ύπόθεση αύτή θά μπορούσε ϊσως νά ένισχυθεΐ άπό τό γεγο-
νός ότι στόν ναό ύπήρχε προσαρτημένο παρεκκλήσιο άφιερωμένο στήν άγία Αννα. Τό
παρεκκλήσιο βρισκόταν μπροστά στήν είσοδο τοΰ ύπόγειου χοίρου, όπου τό άγιασμα, καί
άπό έκεΐ διέρχονταν καθημερινά οί μοναχοί, μετά τήν άκολουθία τοΰ Όρθρου στόν κυρί-
ως ναό, γιά νά προσευχηθοΰν καινά κατεβούν στόν χώρο τοΰ άγιάσματος136. Δέν είναι άπί-
θανο νά ύπήρχε στο παρεκκλήσιο τής Αγίας Άννας εικόνα, φορητή ή έντοίχια, τής Πα-
ναγίας μέ τούς θεοπάτορες, καί αύτό τό εικονογραφικό σχήμα νά είχε ώς πρότυπο ό ζω-
γράφος τοΰ Άφεντικοΰ137.

Οί ιαματικοί άγιοι

Οί έξι ιαματικοί άγιοι πού εικονίζονται στό τύμπανο πάνω άπό τή δυτική θύρα άπο-
καλύφθηκαν κατά τούς καθαρισμούς τών έτών 1973-1974138. Οί άγιοι παριστάνονται

135 Μουρικη, Παναγία καί θεοπάτορες, 46-47, πίν. 28β, 29α-β. Σωτήριου, Σινά, α', είκ. 164, 188, Β',
143-144, 171-173.

136 ξανθοπουλου, Περι συστάσεως, 38, 40-41. ΜίΣΝ, Ζωοδόχος Πηγή, 140. JANIN, La géographie, 227.

137 Παρόμοια άποψη διατυπώνει καί ό Πάλλας, Ζωοδόχος Πηγή, 207, σημ. 27.

138 Ρ. ετζεογλου, ΑΔ 29 ( 1973-1974), Χρονικά, 418.
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μέχρι περίπου τήν οσφύ καί ή στάση τους δέν είναι μετωπική, άλλά μέ τή στροφή τοΰ
σώματος καί ιδίως τής κεφαλής προς τά άριστερά ή τά δεξιά, καθώς καί τις θέσεις τών
χεριών, δημιουργοΰνται ένότητες καί δίνεται ή έντύπωση μιάς ομάδας προσώπων σέ
συνάφεια μεταξύ τους καί όχι άπλώς μεμονωμένων μορφών (Πίν. 32γ)139. Συγκεκριμέ-
να, οί άγιοι πού άπεικονίζονται στά άκρα παριστάνονται γυρισμένοι προς τό κέντρο, οί
δύο έπόμενοι είναι γυρισμένοι προς τούς άκραίους, ένώ οί δύο μεσαίοι είναι έλαφρά
στραμμένοι ό ενας πρός τον άλλο. 'Επιγραφές μέ τά όνόματά τους δέν ύπάρχουν καί ή
ταύτιση τών εικονιζόμενων άγίων θά έπιχειρηθει μέ βάση τά άτομικά χαρακτηριστικά,
τις μεταξύ τους σχέσεις καί τις συγκρίσεις τους μέ άντίστοιχες παραστάσεις σέ άλλα
σύγχρονα μνημεία.

Ό πρώτος άπό άριστερά άγιος είναι γέρος, φαλακρός, μέ λίγα άσπρα μαλλιά στούς
κροτάφους καί μιά τούφα στήν κορυφή, καί άραιά άσπρα γένια. "Εχει πρόσωπο όστεώδες
μέ λεπτά χαρακτηριστικά. Φορεί καστανό στιχάριο μέ έπιμάνικα, γαλάζιο φαιλόνιο μέ
έπίρραμμα στον δεξιό ώμο καί μανδύα σέ κόκκινο χρώμα πού άγκαλιάζει τόν αύχένα καί
πέφτει μπροστά στό στήθος σέ έλεύθερες πτυχώσεις. Κρατεί στο άριστερά χέρι όρθια
πολυεδρική θήκη καστανοΰ χρώματος, πού δένεται χιαστί μέ λεπτό λουρί σέ λευκό καί
μαΰρο χρώμα. Στό δεξιό χέρι κρατεί ιατρικό έργαλεΐο πού άπολήγει σέ σταυρό. Ό άγιος
εικονίζεται γυρισμένος κατά τά τρία τέταρτα προς τά δεξιά καί τά άτομικά χαρακτηριστι-
κά του προδίδουν άτομο μέ εύγένεια καί ύψηλό ήθος (Πίν. 33α).

Γιά τήν ταύτιση τοΰ παριστανόμενου άγίου δύο ονόματα μπορούν νά προταθούν:
ό άγιος Κύρος ή ό άγιος Σαμψών ό Ξενοδόχος. Ό πρώτος περιγράφεται στήν Ερμηνεία
ώς «γέρων φαρακλός, μακροδιχαλογένης» ή «γέρων φαλακρός, μεγαλογένης, εις δύο
χωρισμένα έχων τά γένεια» ή «γέρων φαλακρός, μεγαλογένης, εις δύο χωρισμένα...». Ό
δεύτερος περιγράφεται ώς «ιερεύς γέρων, στρογγυλογένης», «Διομήδης καί ό Σαμψών
όμοιοι, όξυγένηδες ού πολλά», «όξυγένης ού πολλά»140.

Ή έρευνα γιά τήν άπεικόνιση τών δύο άγίων στά μνημεία οδηγεί στό συμπέρα-
σμα ότι ό Κύρος εικονίζεται συχνά μαζί μέ τούς άγιους Αναργύρους, ένώ ό Σαμψών
σπανιότερα. Ό Κύρος, πού συνήθως άποτελεΐ ζεΰγος μέ τόν 'Ιωάννη τόν Ανάργυρο, εχει
άπεικονιστεΐ σέ πλήθος μνημείων τών μεσοβυζαντινών κυρίως, άλλά καί τών ύστεροβυ-

139 Χαρακτηριστική είναι ή παρατήρηση τής S. Dufrenne, ή όποία είδε τό μνημείο πριν άπό τούς καθα-
ρισμούς καί σημειώνει σέ αύτή τή θέση «assemblée?», DUFRENNE, Programmes iconographiques, πίν. 13,
σχέδ. IX, άριθ. 2.

140 Ερμηνεία, 162, 270, 293.
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ζαντινών χρόνων, όπως στον νάρθηκα τοΰ 'Οσίου Λουκά141, στήν Παναγία τών Χαλκέων
στή Θεσσαλονίκη142, στήν Cappella Palatina, στή Martorana καί στό Monreale τής Σικε-
λίας143, στούς Αγίους Αναργύρους144, στόν Άγιο Νικόλαο Κασνίτζη145 καί στή Μαυριώ-
τισσα14ί> τής Καστοριάς, στόν Άγιο Πέτρο Γαρδενίτσας147 καί στήν 'Επισκοπή τής Μέσα
Μάνης148, στον Άγιο 'Ιωάννη τόν Χρυσόστομο149 καί στόν Άγιο Σίόζοντα στό Γεράκι150,
στήν Gracanica151, στήν Decani152, στή μονή Marko153. Στις περισσότερες άπό αύτές τις
παραστάσεις τονίζονται τά διχαλιυτά γένια τοΰ άγίου (Martorana, 'Επισκοπή Μέσα Μά-
νης, Άγιος 'Ιωάννης ό Χρυσόστομος στό Γεράκι), ένώ σέ όλα τά παραδείγματα άπει-
κονίζεται γέρων μέ άδρά χαρακτηριστικά: μεγάλα μάτια, μακριά μύτη, μεγάλα αύτιά.

Ή παράσταση τοΰ άγίου Σαμψών τοΰ Ξενοδόχου είναι γνωστή κυρίως άπό μνημεία
τών παλαιολόγειων χρόνων154 καί έχει έντοπιστεΐ στή Μητρόπολη τοΰ Μυστρά (Πίν.
64α)155, στόν Άγιο Δημήτριο Αίανής Κοζάνης156, στόν Άγιο Νικόλαο 'Ορφανό157, στήν
Gracanica158, στή μονή Marko159, στό παρεκκλήσιο τών Άγίων Αναργύρων στό Βατο-
πέδι160. Στά τρία πρώτα μνημεία, γιά τά όποια ύπάρχουν δημοσιευμένες φωτογραφίες, ό

141 Diez - Demus, Byzantine Mosaics in Greece, σχέδιο παραστάσεων 'Οσίου Λουκά, άριθ. 115, είκ. 48.
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, Όσιος Λουκάς, 22 (166).

142 PAPADOPOULOS, Παναγία Χαλκέων, 34.

143 Demus, Sicily, 46, 81, 120, πίν. 57. BORSOOK, Messages in Mosaic, πίν. 46, σχέδ. 57, άριθ. 65.

144 ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ, Καστόρια, πίν. 22. ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ - ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, Καστοριά, 24 (47).

145 ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ, Καστόρια, πίν. 50. ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ - ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, Καστοριά, 52 (31 ).

146 ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Μαυριώτισσα, πίν. 94. ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ - ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, Καστοριά, 68 (22).

147 Δρανδακης, Τοιχογραφίες Μέσα Μάνης, 266 (65), 302-303 (είκ. 46).

148 Στό ίδιο, 179 (63) 203 (είκ. 50).

149 ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ, Γεράκι, 11 άριθ. ιη', 19 (είκ. 35).

150 Στό 'ίδιο, 205 (είκ. 322).

151 TODIC, Gracanica, σχέδ. IV, άριθ. 20.

152 Decani, 51(168).

153 PETKOVIC, Peinture serbe, II, 56.

154 Στούς μεσοβυζαντινούς χρόνους συναντούμε παραστάσεις τοΰ Σαμψών, όσο γνωρίζω, μόνο σέ εικονογρα-
φημένα μηνολόγια τοΰ Συμεών τοΰ Μεταφραστοΰ, βλ. Der nersessian, Illustrations of the Metaphrastian
Menologium, 229-230. Patterson-SevcENKO, Illustrated manuscripts, 2,46, 67, 79, 140, 144.

155 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, Ή Μητρόπολη τοΰ Μυστρά, 16), πίν. 42β.

156 Μ AY ΡΟ Π ΟΥΛΟΥ-Τς Ι ΟΥ Μ Η, Βυζαντινές τοιχογραφίες στήν περιοχή τής Κοζάνης, 305, είκ. 16.

157 ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΟΥ, Ό ζωγραφικός διάκοσμος, 197, πίν. 96.

158 TODIC, Gracanica, σχέδ. IV, άριθ. 22.

159 Petkovic, Peinture serbe, II, 56.

160 ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΟΥ, Ό ζωγραφικός διάκοσμος, 199 σημ. 46.
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Σαμψών εικονίζεται μέ λίγα μαλλιά, κοντά γένια καί χαρακτηριστικά πού προδίδουν άτο-
μο μέ έκδηλη πνευματικότητα. Ό άγιος τοΰ Άφεντικοΰ παρουσιάζει ιδιαίτερες ομοιότητες
ο')ς προς τά άτομικά χαρακτηριστικά μέ τόν Σαμψών τοΰ Αγίου Νικολάου Όρφανοΰ, όπου
καί έκει διακρίνεται ή μικρή τούφα μαλλιών πάνω άπό τό μέτωπο, καί ή σύγκριση αύτή
άποτελεΐ ισχυρό έπιχείρημα γιά τήν ταύτιση τοΰ άγίου μέ τόν Σαμψών τόν Ξενοδόχο.

Τά στοιχεία πού προσδιορίζουν τήν παράσταση τοΰ άγίου σέ όλα τά παραπάνω μνη-
μεία, άλλά καί στό Άφεντικό, άνταποκρίνονται στά άναγραφόμενα στόν Βίο τοΰ άγίου
Σαμψών σχετικά μέ τήν καταγωγή καί τον χαρακτήρα του. Σύμφωνα μέ τις πηγές161, ό
Σαμψών γεννήθηκε στά τέλη τοΰ 5ου αί. καί ήταν Ρωμαίος άπό πλούσια καί εύγενή οικο-
γένεια, μέ καταγωγή άπό τον βασιλικό οίκο τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου. Μετά τόν θάνατο
τών γονέων του, πούλησε τήν περιουσία του καί μοίρασε τά ύπάρχοντά του στούς πτωχούς.
Στή συνέχεια έγκατέλειψε τή Ρώμη καί έγκαταστάθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, όπου
ζοΰσε σέ ένα μικρό σπίτι τό όποιο είχε μετατρέψει σέ νοσοκομείο: στρωμνάς αρρώστων
εν συμπαθεία κτησάμενος και τούς άρρωστους εν ταύταις έπανακλίνων τήν ΐατρικήν πειραν
επιμελώς επεδείκνυτο. Ή φιλανθρωπική δράση του έγινε γνωστή στόν πατριάρχη Μηνά
(536-552), ό όποιος τόν χειροτόνησε ιερέα. Ή φήμη του έγινε εύρύτερα γνωστή, όταν
μέ θαυματουργό τρόπο θεράπευσε τόν αυτοκράτορα 'Ιουστινιανό άπό άνίατο νόσημα,
γεγονός πού έγινε ή αιτία νά ονομαστεί «σκευοφύλαξ» τής Μεγάλης τοΰ Θεοΰ 'Εκκλησίας
καί νά ιδρυθεί άπό τόν αύτοκράτορα μεγάλος ξενώνας στή θέση τοΰ μικροΰ σπιτιού τοΰ
Σαμψών. Στόν ξενώνα αύτό έζησε ό άγιος τό ύπόλοιπο τής ζωής του καί, τέλος, μικρόν
νοσήσας... εις χείρας Θεού ήρέμα πως τήν μακαρίαν και άγίαν ψυχήν άποτίθησιν.

Τά άναγραφόμενα στον Βίο τοΰ άγίου φαίνεται ότι δέν είναι άπολύτως άκριβή, καθώς
ορισμένοι μελετητές, βασιζόμενοι σέ άλλες πηγές, τοποθετούν τήν παρουσία τοΰ Σαμψών
στήν Κωνσταντινούπολη στόν 4ο ή τόν 5ο αί.162. Είναι όμως άκριβές ότι ό ξενώνας πού
είχε ιδρυθεί άπό τόν Σαμψών καταστράφηκε κατά τή στάση τοΰ Νίκα καί ξανακτίστηκε
μεγαλοπρεπώς άπό τόν 'Ιουστινιανό, διευρύνθηκε άπό τον Κωνσταντίνο Ζ' τόν Πορφυ-
ρογέννητο καί ήταν σέ λειτουργία τουλάχιστον έως τό 1400. Ό ξενώνας ή «ξενοδοχεΐον»
τοΰ άγίου Σαμψών ήταν ένα καλά οργανωμένο νοσοκομείο μέ τμήματα χειρουργείου,

161 PG 115, στ. 277-308. Synaxarium CP, στ. 773-776. F. HALKIN, Saint Samson le Xénodoque de Con-
stantinople (Vie siècle), RSBN 14-16 (1977-1979), 5-17, οπου δημοσιεύεται ό Βίος τοΰ άγίου άπό τό χει-
ρόγραφο άριθ. 8 τής μονής Φιλοθέου τοΰ Αγίου Όρους. Γιά τά παρατιθέμενα άποσπάσματα, βλ. άντίστοι-
χα σ. 10 καί 14.

162 Τά στοιχεία γιά τόν βίο καί τόν ξενώνα τοΰ άγίου Σαμψών άναφέρονται άναλυτικά άπό τόν Janin, La
géographie, 561-562, 578.
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οφθαλμολογίας, καυτηριάσεων κτλ., καί βρισκόταν κοντά στόν ναό τής Αγίας Σοφίας.
Έκεΐ φυλάσσονταν τά άμφια τοΰ άγίου καί ή σύναξή του έορταζόταν τήν 27η Ιουνίου
μέ μεγάλη έπισημότητα καί μέ τή συμμετοχή τοΰ πατριάρχη. Κατά τή Λατινοκρατία ό
ξενώνας πέρασε στήν κατοχή τών Ναϊτών, άλλά στήν περίοδο τών Παλαιολόγοι πρέπει
νά ήταν πάλι σέ άκμή, καθώς ό Κοίνσταντίνος Άκροπολίτης έγραψε έναν Πανηγυρικό γιά
τόν Σαμψών καί ό Φιλής τόν ονομάζει «πρότυπον γενναιότητος»163.

Ό δεύτερος άπό άριστερά άγιος, νέος, άγένειος, μέ λεπτά χαρακτηριστικά καί σγου-
ρά ξανθά μαλλιά, πού πλαίσιο')νουν τό ώραΐο καί εύγενικό του πρόσωπο, ταυτίζεται εύ-
κολα μέ τόν άγιο Παντελεήμονα (Πίν. 34α). Φορεί καστανό στιχάριο μέ έπιμάνικα, πρά-
σινο ιμάτιο μέ έπίρραμμα στόν άριστερό ώμο καί πάνω άπό αύτό ένα είδος μανδύα σέ
βαθύ καστανό χρώμα, πού άγκαλιάζει τόν αύχένα καί πέφτει μπροστά στό στήθος σέ
άκατάστατες πτυχώσεις. Μέ τό άριστερό χέρι καλυμμένο άπό τόν μανδύα κρατεί καστα-
νό άνοιχτό κιβωτίδιο καί μέ τό δεξιό κοχλιάριο. Τό κιβωτίδιο έχει σχήμα ορθογώνιο
παραλληλεπίπεδο καί μέσα σέ αύτό διακρίνονται τρεις θήκες γιά τήν τοποθέτηση τών
φαρμάκων.

Ή στάση τοΰ άγίου Παντελεήμονος άποδίδεται μέ ιδιαίτερη χάρη: τό σώμα του εικο-
νίζεται σχεδόν κατενώπιον, ένώ ή κεφαλή κλίνει έλαφρά προς τά δεξιά του μέ τό βλέμμα
προς τον θεατή. Μέ τον τρόπο αύτό ή μορφή τοΰ άγίου έξαίρεται ιδιαίτερα άνάμεσα στις
εικονιζόμενες μορφές τών άλλων άγίων.

Ό άγιος Παντελεήμων, πού περιγράφεται στήν Ερμηνεία ώς «νέος άγένειος σγουρο-
κέφαλος, όμοιος τω άγίφ Γεωργίω»164, συγκαταλέγεται μεταξύ τών συχνότερα άπεικονιζό-
μενων άγίων, συνήθως μαζί μέ τούς ιαματικούς άγιους Κοσμά καί Δαμιανό, τον δάσκαλο
του Έρμόλαο κ.ά. Άπό τούς μεσοβυζαντινούς κυρίως χρόνους άπεικονίζεται στόν γνωστό
εικονογραφικό τύπο τοΰ νέου άγίου μέ ξανθά σγουρά μαλλιά πού κρατεί συνήθως κιβωτί-
διο μέ φάρμακα165. Τόν χαρακτηριστικό αύτό τύπο συναντούμε στά περισσότερα μνημεία,

163 Βλ. ODB 3, 1837.

164 Ερμηνεία, 293.

165 Σέ καππαδοκικά μνημεία, όπως στήν παλαιά έκκλησία τοΰ Αγίου Βασιλείου (Toqali I) (910-920)
καί στόν Αγιο Εύστάθιο στό Göreme (αρχές 10ου αι.), ό άγιος εικονίζεται ώς μάρτυρας μέ σταυρό στό
δεξιό χέρι, βλ. άντίστοιχα, Restle, Wandmalerei, II, είκ. 82 καί Jolivet-Levy, Églises de Cappadoce,
115. Αργότερα, άπό τόν 11ο αί. κ.έ., ό άγιος κρατεί δερμάτινη θήκη μέ ιατρικά εργαλεία, όπως στή Νέα
Μονή τής Χίου (ΜΟΥΡΙΚΗ, Ψηφιδωτά Νέας Μονής, πίν. 217) καί στό Kurbinovo (Hadermann-MisGUICH,
Kurbinovo, είκ. 126), συγχρόνως όμως εμφανίζεται καί ό τύπος τοΰ άγίου μέ τό κιβωτίδιο, ό όποιος φαίνεται
ότι επικρατεί στά μεταγενέστερα μνημεία. Γιά περισσότερες παρατηρήσεις στήν παλαιότερη εικονογραφία
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όπως στούς Αγίους Αναργύρους τής Καστοριάς166, στή Sopocani167, στο Πρωτάτο168, στήν
Όλυμπκότισσα169, στον Αγιο Νικόλαο Όρφανό170. Τό ανοιχτό κιβωτίδιο μέ τις τρεις θήκες
πού κρατεί ό άγιος στό Αφεντικό μοιάζει μέ τό άντίστοιχο τής Sopocani, όπου μέσα δια-
κρίνονται δύο φιαλίδια, περισσότερο μέ αύτό τοΰ Πρ<υτάτου, όπου ό άγιος τό κρατεί
μέ τά δύο χέρια, ένώ στόν Αγιο Νικόλαο Όρφανό τρεις κυκλικές θήκες σχεδιάζονται
πάνω στό κάλυμμα τοΰ κιβωτιδίου. 'Επισημαίνεται ή σωστή σχεδιαστική άπόδοση τοΰ
άνοιχτοΰ ορθογώνιου κιβωτιδίου, πού δείχνει άριστη γνώση τής προοπτικής.

Ό άγιος Παντελεήμων έζησε στή Νικομήδεια τής Βιθυνίας, όπου καί μαρτύρησε έπί
Μαξιμιανοΰ. Ασκοΰσε τήν ιατρική, τήν όποία είχε διδαχθεί άπό έναν δόκιμο ιατρό, τόν
Εύφρόσυνο, άλλά μυήθηκε στή χριστιανική πίστη, βαπτίστηκε καί διδάχθηκε τήν κατά
Χριστόν 'ιατρικήν άπό τόν ιερέα τής Νικομήδειας Έρμόλαο171. Στις άγιογραφικές πηγές
εξαίρεται τό ήθος καί τό κάλλος τής μορφής του: Ήν δε και τό ήθος επιεικής και τήν
όμιλίαν έπιτερπής και τό κάλλος εξαίσιος, όπως σημειώνει ό Συμεών ό Μεταφραστής172.
Ή μνήμη του έορτάζεται στις 27 Ιουλίου, τελείται δε ή αύτοΰ σύναξις έν τή έπωνύμω
αύτοΰ έκκλησία. Στήν Κωνσταντινούπολη ύπήρχαν τέσσερις έκκλησίες καί ισάριθμα μο-
ναστήρια άφιερωμένα στόν άγιο Παντελεήμονα, άλλά ή έπισημότερη ήταν ή έκκλησία
στή συνοικία «εις τά Ναρσοΰ», όπου λάμβανε χώρα ή έορτή τοΰ πάτρωνος άγίου μέ τή
συμμετοχή καί τής αύτοκρατορικής αύλής173.

Οί δύο άγιοι πού εικονίζονται στό μέσον του ήμικυκλικοΰ τυμπάνου, γυρισμένοι
έλαφρά ό ένας πρός τόν άλλο, μοιάζουν πολύ μεταξύ τους καί ταυτίζονται μέ τούς άγιους
Κοσμά καί Δαμιανό (Πίν. 33γ).

Ό πρώτος φορεί στιχάριο σέ άνοιχτούς καστανούς τόνους, φαιλόνιο καστανέρυθρο
μέ λευκές άνταύγειες καί έπίρραμμα στόν δεξιό ο')μο, καθώς καί πράσινο μανδύα πού
άγκαλιάζει τόν αύχένα καί πέφτει μπροστά στο στήθος. Έχει λεπτό πρόσωπο, κοντά κα-
στανά μαλλιά καί κοντά άραιά γένια. Μέ τό δεξιό χέρι ύψιυμένο σέ άνοιχτή χειρονομία

τοΰ άγίου Παντελεήμονος, βλ. Hadermann-Misgujch, Kurbinovo, 243-244 καί Μουρικη, Ψηφιδωτά
Νέας Μονής, 165-167. Εκτενή κατάλογο τών παραστάσεων τοΰ άγίου, βλ. στό LChrl 8, στ. 112-115.

166 ΠΕΛΕΚΑΝ1ΔΗΣ, Καστόρια, πίν. 26α.

167 Millet - FROLOW, Yougoslavie, Π, πίν. 35.4.

168 Millet, Athos, πίν. 52.1.

169 CONSTANTINIDES, Olympiotissa, πίν. 146, 174.

170 Τςπόυριδου, Ό ζωγραφικός διάκοσμος, πίν. 95.

171 Synaxarium CP, στ. 847-848.

172 PG 115, στ. 448.

173 JANIN, La géographie, 386-388.
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κρατεί ϊσως λαβίδα (στή θέση αύτή ύπάρχει φθορά) καί μέ τό άριστερό καστανή δερμά-
τινη κυλινδρική θήκη γιά ιατρικά έργαλεΐα, πού δένεται χιαστί μέ λεπτό, λευκό λουρί. Ό
δεύτερος φορεί καί αύτός άνοιχτό καστανό στιχάριο, καστανέρυθρο φαιλόνιο καί όμοιου
χρώματος μανδύα πού πέφτει πάνω άπό τόν άριστερό του ώμο. "Εχει τά ϊδια άτομικά χαρα-
κτηριστικά μέ τόν προηγούμενο άγιο, λεπτό πρόσωπο μέ κοντά σγουρά μαλλιά καί κοντά
καστανά γένια. Στό δεξιό χέρι κρατεί μάλλον μικρό έγχειρίδιο (δέν διακρίνεται καλά) καί
στό άριστερό δερμάτινη θήκη σέ όρθια θέση.

Οί άγιοι Κοσμάς καί Δαμιανός είναι οί περισσότερο γνωστοί ιαματικοί άγιοι, οί
όποιοι σύμφωνα μέ τόν Βίο τους παρείχαν ιατρικές ύπηρεσίες χωρίς νά παίρνουν άμοιβή
-ουδέ παρά τινός τι λαμβάνειν ήνείχοντο πώποτε-14, γι' αύτό καί είναι οί πρώτοι άπό τούς
ιαματικούς άγιους πού ονομάστηκαν Ανάργυροι. Τό έπίθετο στή συνέχεια δόθηκε καί
στούς άλλους θεραπευτές άγιους175.

Όπως είναι γνωστό, ύπάρχουν τρεις άδελφικές συζυγίες τών άγίων Κοσμά καί Δαμια-
νού, πού τιμώνται άπό τήν Έκκλησία σέ διαφορετικές ήμερομηνίες176: α) Τήν 17η 'Οκτω-
βρίου τιμάται ή μνήμη τών άγίων Αναργύρου Κοσμά καί Δαμιανού «τών έξ Αραβίας»,
οί όποιοι μαρτύρησαν μαζί μέ τούς τρεις άδελφούς τους στις Αίγές τής Λυκίας έπί Διο-
κλητιανούτό 287. β) Τήν 1 η Νοεμβρίου έορτάζεταιή μνήμη τών «έξ Ασίας» άδελφών, πού
είναι οί υιοί τής άγίας Θεοδότης, πέθαναν ειρηνικά (εν ειρήνη τελειωθέντες) καί έτάφησαν
στήν πόλη Φερεμάν. γ) Τήν 1 η 'Ιουλίου τιμώνται οί δύο Ρωμαίοι άγιοι Ανάργυροι πού
μαρτύρησαν έπί αύτοκράτορος Καρίνου (283-285) (οι εν τή Ρώμη λίθοις φονευθέντες).

Οί παραστάσεις τών άγίων Κοσμά καί Δαμιανού συναντώνται στή μνημειακή ζωγρα-
φική ήδη άπό τούς παλαιοχριστιανικούς χρόνους, ιδιαίτερα όμως άπό τόν 12ο αί. καί
μετά περιλαμβάνονται κατά κανόνα στά εικονογραφικά προγράμματα τών βυζαντινών
ναών. Στις άπεικονίσεις αύτές δέν είναι εύκολο νά καθοριστεί γιά ποιά άπό τις τρεις
συζυγίες άγίων πρόκειται, καθώς δέν ύπάρχει σαφής διάκριση στά προσωπογραφικά
χαρακτηριστικά, ένώ σπάνια συνοδεύονται άπό δηλωτικές έπιγραφές177. Σέ μεταγενέ-
στερες οδηγίες γιά. τήν άπεικόνιση τών άγίων έπιση μαίνεται ή άνάγκη καθορισμού τών

174 Synaxarium CP, στ. 185.

175 OD Β 1,85.

176 Synaxarium CP, στ. 144-146, 185, 791.

177 Γιά τήν εικονογραφία τών άγίων Κοσμά καί Δαμιανού καί τά προβλήματα τής ταυτίσεως τών τριών
συζυγιών, βλ. τις ειδικές μελέτες τών David-Daniel, Iconographie des saints Côme et D ami en καί skro-
bucha, Kosmas und Damian. Τό θέμα άναλύεται επίσης διεξοδικά στή μελέτη τοΰ Ξυγγόπουλου, Τό
άνάγλυφον τών άγίων Αναργύρου, 84-95.
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διαφόρων συζυγιών. "Ετσι, στήν Ερμηνεία διαφοροποιείται ή εικονογράφηση τών τριών
ζευγών ώς έξης: «οί άπό Ρώμης νέοι όξυγένειοι», «οί έξ Ασίας νέοι άρχιγένειοι», «οί
έξ Αραβίας μελανοί, άρχιγένειοι, έχοντες εις τά κεφάλια μανδήλια τυλιγμένα»178. Αλλά
σέ μιά πηγή τής Ερμηνείας ή περιγραφή τής άπεικονίσεώς τους άναφέρεται καί στίς
τρεις συζυγίες χωρίς διάκριση: «νέοι άρχιγένειοι, τάς τρίχας έχοντες άνωθεν τών ώτίων,
φαλακρίζοντες, όλιγότριχοι, σγουρακίζοντες»179. Στόν Συναξαριστή τοΰ Νικοδήμου τοΰ
Αγιορείτη, στό τέλος τής 17ης 'Οκτωβρίου, οπότε έορτάζεται ή μνήμη τών «έξ Αραβίας
άγίων» σημειώνεται: «όθεν οί ζωγράφοι, όταν ίστοροΰν αύτούς πρέπει νά έπιγράφουν εις
τάς εικόνας των, ποία συζυγία είναι, πρός διάκρισιν. Πρέπει δέ καί νά ίστοροΰν αύτούς
διαφορετικούς κατά τόν χαρακτήρα τοΰ προσώπου»180.

Στούς παλαιοχριστιανικούς χρόνους φαίνεται ότι ύπερεΐχε ή λατρεία τών «έξ Αρα-
βίας» άγίων, τών όποιων ή μνήμη έορταζόταν τότε στίς 27 Σεπτεμβρίου. Στον θόλο τής
Ροτόντας τής Θεσσαλονίκης ή ψηφιδωτή παράσταση τοΰ άγίου Δαμιανοΰ συνοδεύεται
άπό τήν έπιγραφή: Δαμιανού ιατρού μην ι Σειττεμβρίφ, ένώ καί ό γνωστός ναός τών Αγίων
Κοσμά καί Δαμιανού στό Forum τής Ρώμης, στήν άψίδα τοΰ όποιου εικονίζονται οί δύο
άγιοι, έορτάζεται στίς 27 Σεπτεμβρίου181. Οί ψηφιδωτές παραστάσεις τών άγίων σέ άλλα
παλαιοχριστιανικά μνημεία, όπως στή βασιλική τοΰ Parenzo καί στον Αγιο Μιχαήλ in
Africisco τής Ραβέννας, δέν έχουν ταυτιστεί μέ κάποιο άπό τά τρία ζεύγη182. Αντίθετα, ή
παράσταση τών άγίων σέ τοιχογραφία πού άποκαλύφθηκε στή ρωμαϊκή Αγορά τής Θεσ-
σαλονίκης, εχει ταυτιστεί άπό τον Α. Ξυγγόπουλο μέ τούς άσιάτες άγιους183. Στο Μηνο-
λόγιο τοΰ Βασιλείου Β' (περ. 986) παριστάνονται καί οί «έξ Αραβίας» καί οί «έξ Ασίας»
άγιοι, χωρίς νά διαφοροποιείται ούσιαστικά ή άπεικόνιση τών δύο ζευγών184.

Από τόν 12ο αί. οί άγιοι Κοσμάς καί Δαμιανός άπεικονίζονται κάποιες φορές μαζί
μέ τή μητέρα τους Θεοδότη, ή παράσταση τής όποιας όδηγεΐ άμέσως στήν ταύτιση τών
άγίων μέ τό ζεΰγος τών «έξ Ασίας» άγίων Αναργύρων185. Τό σχήμα αύτό συναντάται

178 Ερμηνεία, 161.

179 Στο ίδιο, 270.

180 ξυγγ0π0υλ0σ, Τό άνάγλυφον τών άγίων Αναργύρων, 89, σημ. 30.

181 Στό ϊδιο, 87-88.

182 SK.robucha, Kosmas und Damian, 22-23.

183 ξυγγοπουλοσ, Ή παλαιοχριστιανική τοιχογραφία τής ρωμαϊκής Αγοράς Θεσσαλονίκης, Βυζαντινά 9
(1977), 411-416.

184 II Menologio, πίν. 120 καί 152. Βλ. έπίσης, SKROBUCHA, Kosmas und Damian, 13 καί 55.

185 Στό άνάγλυφο τοΰ Άγίου Μάρκου τής Βενετίας, πού χρονολογείται στό δεύτερο μισό τοΰ 12ου αι., τό
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στή βασιλική τών Σερβίων (τέλη 12ου αί.)186, στήν 'Επισκοπή τής Ευρυτανίας (13ος
αί.)187, στόν 'Άγιο Νικόλαο τής Κλένιας στήν Κορινθία (1287)188, στόν Άγιο Νικήτα
Καραβά Κούνου στή Μέσα Μάνη (τέλη Που αί.)189, στόν Άγιο 'Ιωάννη τόν Χρυσόστομο
στο Γεράκι (τέλη 13ου αί.)190, στόν ναό τοΰ Ταξιάρχη στό Μαρκόπουλο Αττικής (τέλη
Που αί.)191, στόν Άγιο Νικόλαο 'Ορφανό στή Θεσσαλονίκη (1310-1320)192, στόν ναό τοΰ
Προδρόμου στά Σέρβια (τέλη Μου αί.)193.

Άπό τό πλήθος τών μνημείων τών μεσοβυζαντινών καί τών ύστεροβυζαντινών χρό-
νων, όπου οί άγιοι άπεικονίζονται χωρίς στοιχεία ένδεικτικά γιά τήν ταύτισή τους194, ανα-
φέρουμε τις παραστάσεις σέ ναούς τής Μάνης (Άι-Στράτηγος Μπουλαριών, «Άγιος Πέ-
τρος» Γαρδενίτσας, Άγιος Ιωάννης Καστάνιας)195, τής Καστοριάς (Άγιος Στέφανος, Άγιοι
Ανάργυροι, Άγιος Νικόλαος Κασνίτζη, Ταξιάρχης Μητροπόλεως)196, στά μνημεία τής
Σικελίας (Cappella Palatina, Martorana, Monreale)197 καί στά περισσότερα μνημεία τής

ενα άπό τά δύο ζεύγη τών άγίων Αναργύρων συνοδεύεται άπό τήν άγία Θεοδότη, βλ. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ, Τό
άνάγλυφον τών άγίων Αναργύρων, 84-86.

186 ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ, Τά μνημεία των Σερβίων, 43-44, 70-71, είκ. 15.

187 Βυζαντινές τοιχογραφίες, 34 άριθ. 23β, πίν. 6-7.

188 Αςπρα-Βαρδαβακη, Αγιος Νικόλαος Κλένιας, 118, πίν. ΙΟβ.

189 Γκιολες, Ό ναός τού Αγίου Νικήτα, 171.

190 μουτσοπουλοσ - δημητροκαλλησ, Γεράκι, 11 άριθ. ιγ, ιδ, ιε καί είκ. 32, 33, 39. Γιά τήν ταύτιση τών
μορφών στό Γεράκι, βλ. γκιολεσ, Ό ναός τοΰ Άγίου Νικήτα, σημ. 7.

191 Αςπρα-Βαρδαβακη, Ό Ταξιάρχης στό Μαρκόπουλο Αττικής, 210-212, πίν. 108-110.

192 ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΟΥ, Ό ζωγραφικός διάκοσμος, 197, πίν. 97, 98.

193 ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ, 7α μνημεία τών Σερβίων, 94, είκ. 20.

194 Στις σπάνιες περιπτώσεις, όπου προσδιορίζεται μέ έπιγραφή ή παριστανόμενη συζυγία, άνήκει ή παρά-
σταση στόν ναό τοΰ Άγίου Νικολάου στό ομώνυμο χωριό τής Μονεμβασίας (β' μισό Που αί.), όπου οί
άγιοι Κοσμάς καί Δαμιανός συνοδεύονται άπό τήν άνορθόγραφη έπιγραφή: ή έξΆραμβήας, βλ. ΔΡΑΝΔΑ-
ΚΗΣ, Άγιος Νικόλαος, 42. Τό στοιχείο αύτό μπορεί νά σημαίνει ότι αύτή τήν έποχή άπεικονίζονται συνήθως
«οί έξ Ασίας» καί μόνο όταν πρόκειται γιά άλλο ζεΰγος διευκρινίζεται μέ τήν άνάλογη ένδειξη. Μία άλλη
περίπτωση, ενδεικτική ϊσως τής προθέσεως νά τιμώνται έξίσου οί άγιοι τών διαφόρων συζυγιών, είναι οί
έπιγραφές πού συνοδεύουν τις παραστάσεις τών άγίων στόν μεταβυζαντινό ναό τών Άγίων Αναργύρων στά
Σέρβια, χρονολογημένον άκριβώς στό 1600: στό άνατολικό τμήμα τοΰ νότιου τοίχου, κοντά στο τέμπλο,
εικονίζονται οί πάτρωνες τοΰ ναοΰ Κοσμάς καί Δαμιανός μέ τις έπιγραφές: Ό άγιος Κοσμάς ό Ρωμαίος, Ό
άγιος Δαμιανός ό Άσιανός βλ. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ, Τά μνημεία τών Σερβίων, 104.

195 Βλ. άντίστοιχα, ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ, Τοιχογραφίες Μέσα Μάνης, 404, 407 (είκ. 22), 297 (είκ. 40). ΔΡΟΣΟΓΙΑΝ-
ΝΗ, Άγιος Ιωάννης Καστάνιας, 100-102, πίν. XX, XXI.

196 ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ - ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, Καστοριά, 9 (δ-ε'), 20 (είκ. 17), 25 (15, 16, 26, 28), 30 (είκ. 7), 32 (είκ. 10),
52 (28-30), 95 (ια', 61, 62), άντίστοιχα. Βλ. επίσης, ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ, Καστόρια, πίν. 98, 12,26, 50, 129, άντίστοιχα.

197 Demus, Sicily, 46, 81, 115. Borsook, Messages in Mosaic, πίν. 29, 30, 103.
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πρώην Γιουγκοσλαβίας (Kurbinovo, Sopocani, Περίβλεπτος Άχρίδας, Arilje, Zica, Staro
Nagoricino, Cucer, Ljuboten, Lesnovo, μονή Marko, Αγιος Νικόλαος στό Prilep κ.ά.)198.
Προσθέτουμε άκόμη τις παραστάσεις στό Προοτάτο199, στήν Όλυμπιώτισσα τής Θεσσαλί-
ας200 καί στόν ναό τοΰ Χριστοΰ στή Βέροια201.

Αξίζει νά σημειωθεί ότι σέ ορισμένα μνημεία τό ζεΰγος τών άγίο)ν Αναργύρων εικο-
νίζεται περισσότερες άπό μία φορές, καί στίς περιπτώσεις αύτές μπορούν νά άναζητηθοΰν
στοιχεία γιά τήν ταύτιση μέ κάποια άπό τις τρεις συζυγίες. Ειδικότερα άναφέρονται οί
παραστάσεις:

1. Στό Πρωτάτο, όπου οί άγιοι Κοσμάς καί Δαμιανός εικονίζονται τή μία φορά μέσα
σέ μετάλλια στόν άνατολικό τοίχο τοΰ βόρειου κλίτους, μπροστά άπό τήν πρόθεση, καί τήν
άλλη ολόσωμοι μαζί μέ τόν άγιο Παντελεήμονα στόν νότιο τοίχο τοΰ νοτιοδυτικού διαμε-
ρίσματος202. Ή διαφοροποίηση τών εικονογραφικών τύπων στούς άγιους τών μεταλλίων
-πλατύ πρόσωπο, μακριά μαλλιά- καί στούς ολόσωμους -μακρόστενο πρόσωπο, κοντά
μαλλιά- όδηγεϊ στήν άποψη ότι πρόκειται γιά διαφορετικές συζυγίες καί ή ταύτιση μέ τούς
«έξ Αραβίας» καί τούς «έξ Ασίας» άντίστοιχα είναι, κατά τή γνώμη μου, πολύ πιθανή.

2. Στήν Gracanica συναντάται πάλι ή διπλή άπεικόνιση τών άγίων Κοσμά καί Δα-
μιανοΰ, τή μία φορά στόν δυτικό τοίχο τοΰ κεντρικού κλίτους μαζί μέ τόν άγιο Παντε-
λεήμονα καί τήν άλλη κάτω άπό τόν τροΰλλο203.

3. Στήν Decani τό ζεΰγος τών άγίων Αναργύρων εικονίζεται τέσσερις φορές: τή μία
φορά μέ μαντήλι στό κεφάλι, γεγονός πού όδηγεϊ στό συμπέρασμα ότι πρόκειται γιά τούς
άραβες άγιους, ένώ τή δεύτερη οί άγιοι άπεικονίζονται στο μηνολόγιο τής 1ης Νοεμβρίου,
όπότε πρόκειται γιά τούς άσιάτες άγιους. Σέ μία τρίτη άπεικόνιση ό Ξυγγόπουλος δια-
κρίνει ομοιότητες μέ τούς είκονιζομένους στό μηνολόγιο (Άσιάτες) καί γιά τήν τέταρτη
περίπτωση συμπεραίνει ότι πρόκειται γιά τοΰς Ρωμαίους204.

198 Hadermann-Misguich, Kurbinovo, 240-243, είκ. 125. petkovic, Peinture serbe, II, 14, 17,20,24,35, 51,
54,56. Millet - Frolow, Yougoslavie, I, πίν. 54.1 · II, πίν. 33.3, 89.2· III, πίν. 18.1-2,19.1,29.2,48.4,118.2.

199 Millet, Athos, πίν. 42.1-2 καί 52.1.

200 CONSTANTINIDES, Olympiotissa, 204-205, πίν. 55, 147.

201 Πελεκανιδης, Καλλιέργης, 87-88, πίν. 82.

202 MILLET, Athos, πίν. 42.1-2 καί 52.1.

203 todic, Gracanica, σχέδ. XI άριθ. 40 καί 41, σχέδ. V άριθ. 14, σχέδ. VI άριθ. 23. Ή άπουσία δημοσιευ-
μένων φωτογραφιών καθιστά άδύνατη κάθε ύπόθεση.

204 pexkovic, Decani, II, πίν. CLVI, CX, XLIX.l καί CXLII, άντίστοιχα. ξυγγοπουλοσ, Τό άνάγλυφον
τών άγίων Αναργύρων, 88 σημ. 28. Σημειώνεται δτι στό καθολικό τής μονής Ξενοφώντος τοΰ Άγίου Όρους
ό Δαμιανός εικονίζεται μέ μαντήλι στό κεφάλι. Millet, Athos, πίν. 179.2.
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4. Στούς Αγίους Αναργύρους Καστοριάς οί άγιοι παριστάνονται δύο φορές: στό
ιερό δεόμενοι πρός τήν ένθρονη Θεοτόκο τής άψίδας καί στό προσκυνητάρι τοΰ νοτιο-
ανατολικού πεσσού μέ τόν Χριστό πού τούς μεταδίδει τή θεία χάρη τής ίάσεως τών άσθε-
νειών205. Στήν περίπτωση αύτή πρόκειται μάλλον γιά τό ϊδιο ζεύγος, τούς πάτρωνες άγιους
τοΰ ναοΰ, πού εικονίζονται σέ διαφορετικές θέσεις γιά λειτουργικούς λόγους.

'Όπως είναι γνωστό, στό διακονικό τής Μητροπόλεως τοΰ Μυστρά, τό όποιο είναι
άφιερωμένο στούς άγιους Κοσμά καί Δαμιανό, παριστάνονται στον ήμικύλινδρο τής
άψίδας μέ τό βλέμμα τους πρός τόν Χριστό Πολυέλαιο πού εικονίζεται ψηλά στό τεταρ-
τοσφαίριο, ένώ στούς πλάγιους τοίχους ιστορούνται τέσσερα θαύματά τους206. Ανάμεσα
σέ αύτά καί τό θαύμα τής ίάσεως τής Παλλαδίας, ή παράσταση τοΰ όποιου οδηγεί στήν
ταύτιση τών άγίων μέ τούς «έξ Ασίας», έφόσον τό θαύμα αύτό σημειώνεται στο μηνολό-
γιο τής ιστορίας τοΰ Λέοντος Διακόνου τήν 1η Νοεμβρίου, ημέρα πού τιμάται ή κοίμησις
τών άγίων άναργύρων Κοσμά καί Δαμιανού τών υιών τής Θεοδότης101.

Στό Αφεντικό οί άγιοι Κοσμάς καί Δαμιανός εικονίζονται μέ κοντά μαλλιά καί κοντά
γένια, πού είναι ό πλέον συνήθης τύπος στά μνημεία πού ήδη άναφέρθηκαν. Όσον άφορά
σέ ποιά άπό τις τρεις συζυγίες άνήκουν, έφόσον δέν ύπάρχουν ένδεικτικά στοιχεία, πι-
στεύουμε ότι πρόκειται γιά τούς άσιάτες άγιους καθώς, όπως έχει ήδη έπισημάνει ό Ξυγ-
γόπουλος, ή λατρεία τών «έξ Ασίας» άγίων είχε τή μεγαλύτερη διάδοση στήν Κωνσταντι-
νούπολη208. 'Ιδιαίτερα οί άγιοι τοΰ Αφεντικοΰ έχουν παρόμοια άτομικά χαρακτηριστικά
μέ τούς ολόσωμους άγιους τοΰ Πρωτάτου, οί όποιοι, όπως άναφέρθηκε, ταυτίζονται
μάλλον μέ τούς άσιάτες άγιους, άλλά καί αύτούς στόν Άγιο Νικόλαο "Ορφανό, όπου
παριστάνονται μέ βεβαιότητα οί Άσιάτες, έφόσον κοντά τους εικονίζεται καί ή μητέρα
τους Θεοδότη.

Στήν Κωνσταντινούπολη ό ναός τών άσιατών άγίων βρισκόταν στή συνοικία «έν
τοις Δαρείου» καί ήταν ό δεύτερος σέ σπουδαιότητα άπό τούς ναούς τούς άφιερωμένους
στούς άγιους Κοσμά καί Δαμιανό, μετά άπό αύτόν πού ονομαζόταν «Κοσμίδιον» καί

205 πελεκανιδησ - χατζηδακησ, Καστοριά, 25 (15, 16, 26, 27, 28), 30 (είκ. 7), 32 (είκ. 10).

206 Χατζηδάκης, Ή Μητρόπολη τοΰ Μυστρά, 158, πίν. 40.

207 PG 117, στ. 137. Στό χειρόγραφο άριθ. 2 τής μονής Παντελεήμονος τοΰ Άγίου Όρους εικονίζονται
σέ μιά ολοσέλιδη μικρογραφία τέσσερα θαύματα τών άγίων Κοσμά καί Δαμιανοΰ, άνάμεσα στά όποία καί
ή σκηνή μέ τήν Παλλαδία, όπου ό Δαμιανός παριστάνεται μέ άσπρα μαλλιά, γένια καί μουστάκι, ένώ ό
Κοσμάς είναι νέος μέ πολύ κοντά γένια, Θησαυροί Άγίου Όρους, Β ', είκ. 278.

208 ξυγγοπουλοσ, Τό άνάγλυφον τών άγίων Άναργύρων, 92, όπου σημειώνεται ότι οί περισσότεροι ναοί
τής Κωνσταντινουπόλεως μέ τό όνομα τών άγίων Κοσμά καί Δαμιανοΰ άνήκουν πιθανότατα στούς έξ
Ασίας Αναργύρους.
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ήταν άφιερωμένος στούς ρωμαίους άγίους. Στήν έορτή τών άγίων τήν 1η Νοεμβρίου με-
τείχε καί ή αύτοκρατορική αύλή209.

Ό άγιος πού εικονίζεται δεξιά τοΰ άγίου Δαμιανού είναι γέρος μέ λευκό μουστάκι
καί όμοιόχρωμα άραιά γένια. Φορεί βαθυπράσινο φαιλόνιο πού καλύπτει όλο το σώμα του
καί σταυρώνει μπροστά στό στήθος δημιουργώντας διαγώνιες πτυχές. Μέ τό άριστερό
του χέρι κρατεί κλειστό εύαγγέλιο μέ διάλιθη στάχωση, ένώ στή θέση τοΰ δεξιού χεριοΰ
ύπάρχει φθορά. Εικονίζεται έλαφρά γυρισμένος προς τά δεξιά (Πίν. 34β). Ό άγιος αύτός
ταυτίζεται μέ τον άγιο Έρμόλαο, έφόσον είναι ό μόνος άπό τούς ιαματικούς άγίους πού
κρατεί εύαγγέλιο, τόσο στίς περιγραφές τής Ερμηνείας («γέρων μακρογένης ολίγον καί
πρεσβύτερος, βαστάζων εύαγγέλιον», «γέρων κοντογένης, βαστάζων εύαγγέλιον»)210, όσο
καί σέ όλες τις γνωστές παραστάσεις.

Ό άγιος Έρμόλαος ήταν ιερεύς στή Νικομήδεια τής Βιθυνίας καί ή ένταξή του στούς
ιαματικούς άγίους προκύπτει άπό τον Βίο τοΰ άγίου Παντελεήμονος, ό όποιος τήν κατά
Χριστον ίατρικήν και πίστιν παρά Έρμολάου τοΰ πρεσβυτέρου μανθάνει, - βατττίζεται παρά
Έρμολάου καί προς τήν εις Χριστον πίστιν χειραγωγείται2". Ή σχέση του μέ τόν Παντε-
λεήμονα έγινε αιτία νά συλληφθεί καί νά μαρτυρήσει έπί Μαξιμιανοΰ, ή δέ μνήμη του
έορτάζεται στίς 26 Ιουλίου, παραμονή τής έορτής τοΰ άγίου Παντελεήμονος212.

Στά περισσότερα μνημεία ή παράσταση τοΰ άγίου Έρμολάου βρίσκεται σέ συνάρ-
τηση μέ τόν άγιο Παντελεήμονα. 'Ενδεικτικά άναφέρουμε τά μνημεία: 1) 'Άι-Στράτηγος
'Επάνω Μπουλαριών. Οί άγιοι εικονίζονται μαζί στο έσωρράχιο τοΰ τόξου τής δυτικής
κεραίας τοΰ ναοΰ213. 2) «'Άγιος Πέτρος» Γαρδενίτσας. Σέ διπλανές θέσεις στόν νότιο
τοίχο τοΰ ναοΰ μαζί μέ άλλους ιαματικούς άγίους214. 3) Άγιοι Ανάργυροι Κηπούλας.
Στον νότιο τοίχο έκατέρωθεν τής κτητορικής έπιγραφής215. 4) 'Επισκοπή Εύρυτανίας.
Στον νότιο τοίχο τής δυτικής κεραίας ό άγιος Παντελεήμων ολόσωμος καί δίπλα του
σέ στηθάριο ό άγιος Έρμόλαος216. 5) Ναός τοΰ Σωτήρα στο Άλεποχώρι. Οί άγιοι είκο-

209 Στήν Κωνσταντινούπολη άναφέρονται εξι ναοί καί μονές στό ονομα τών άγίων Κοσμά καί Δαμιανού.
Ό ναός τών άγίων «έν τοις Δαρείου» ταυτίζεται άπό τόν Janin μέ αύτόν «έν τοις Βασιλίσκου», στήν έορτή
τοΰ οποίου τήν 1η Νοεμβρίου μετείχε έπίσημα ή αύτοκρατορική αύλή, JANIN, La géographie, 285.

210 'Ερμηνεία, 270 καί 293.

211 Synaxarium CP, στ. 847-848.

212 Στό ίδιο, στ. 843.

213 Δρανδακης, Τοιχογραφίες Μέσα Μάνης, 431 (68-69), 457 (είκ. 71), πίν. 110.

214 Στό "ίδιο, σχέδ. 266 (63-64), 303 (είκ. 47).

215 Στό ίδιο, σχέδ. 317 (21-22), 314 (είκ. 6), 335 (είκ. 32-33).

216 Βυζαντινές τοιχογραφίες, 34 (21 γ).
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νίζονται ολόσωμοι, ό ενας δίπλα στόν άλλο, στό βόρειο τμήμα τοΰ δυτικοΰ τοίχου τοΰ
ναοΰ217. 6) Άγιοι Ανάργυροι Καστοριάς. Οί δύο άγιοι εικονίζονται όλόσιομοι στό νό-
τιο τόξο τοΰ ναοΰ218. 7) Άγιος Νικόλαος Κασνίτζη Καστοριάς. Στον δυτικό τοίχο παρι-
στάνονται έξι άγιοι Ανάργυροι έκατέροοθεν τής θύρας, μεταξύ τών οποίων οί άγιοι Παν-
τελεήμων καί Έρμόλαος κατέχουν άντίστοιχα τή μεσαία θέση219. 8) Ταξιάρχης Μητρο-
πόλεως Καστοριάς. Σέ διπλανές θέσεις στό δυτικό τόξο τοΰ βόρειου κλίτους220. 9) Στήν
Cappella Palatina καί στή Martorana τής Σικελίας εικονίζονται έξι άγιοι Ανάργυροι, άλ-
λά οί Παντελεήμων καί Έρμόλαος κατέχουν άντίστοιχα τή μεσαία Θέση άνάμεσα στούς
άλλους. Στό Monreale οί δύο άγιοι παριστάνονται ολόσωμοι στούς πεσσούς τής εισό-
δου τοΰ παρεκκλησίου τοΰ Άγίου Παύλου221. 10) Στήν Όλυμπιώτισσα εικονίζονται σέ
προτομή ό ένας δίπλα στόν άλλο στο δυτικό τμήμα τοΰ βόρειου τοίχου τοΰ ναοΰ222. 1 1 ) Στόν
Άγιο Νικόλαο Ορφανό παριστάνονται μαζί στόν νότιο τοίχο223. 12) Τέλος, σέ μιά εικόνα
τοΰ Σινά, τοΰ 10ου αι., εικονίζονται οί άγιοι Παντελεήμων καί Έρμόλαος ολόσωμοι, έκα-
τέρωθεν τής όρθιας βρεφοκρατούσας Παναγίας224.

Στό Αφεντικό ή παράσταση τών άγίων Παντελεήμονος καίΈρμολάου άκολουθεΐτόν
κανόνα τής μεταξύ τους σχέσεως, άφοΰ εικονίζονται άντίστοιχα έκατέρωθεν τών άγίων
Κοσμά καί Δαμιανοΰ.

Ό άγιος Έρμόλαος παριστάνεται πάντοτε ήλικιωμένος, συνήθους φορεί στιχάριο καί
φαιλόνιο, μέ τό άριστερό χέρι κρατεί εύαγγέλιο καί μέ τό δεξιό εύλογεΐ. Αύτή ή εικο-
νογραφία συναντάται σχεδόν σέ όλα τά μνημεία πού προαναφέρθηκαν μέ κάποιες πα-
ραλλαγές στήν ένδυμασία, πού όμως δέν άλλοιώνουν ούσιαστικά τόν εικονογραφικό τύπο
τοΰ άγίου. Π.χ. στούς Αγίους Αναργύρους της Καστοριάς ό άγιος φορεί ιερατικά άμφια
μέ έπιτραχήλιο καί έγχείριο, στό Αλεποχώρι έπισκοπικά άμφια μέ ένσταυρο ώμοφόριο,
ένώ στήν εικόνα τοΰ Σινά φορεί ιερατικά άμφια μέ έπιτραχήλιο καί πάνω άπό τό φαι-
λόνιο τόν χαρακτηριστικό μανδύα τών ιαματικών άγίων, παρόμοιον μέ τοΰ άγίου Παντε-
λεήμονος. Στό Αφεντικό ό άγιος φορεί φαιλόνιο καί κρατεί εύαγγέλιο, άλλά οί μικρές φθο-

217 ΜΟΥΡΙΚΗ, Οί τοιχογραφίες τοΰ Σοπήρα στο Αλεποχώρι, 13, 44, πίν. 60, 61.

218 πελεκανιδησ - χατζηδακησ, Καστοριά, 25 (29-30). πελεκανιδησ, Καστόρια, πίν. 26, 27.

219 πελεκανιδησ - χατζηδακησ, Καστοριά, 52 (29-32). πελεκανιδησ, Καστόρια, πίν. 50.

220 πελεκανιδησ - χατζηδακησ, Καστοριά, 95 (69-70).

221 Demus, Sicily, 46 (Cappella Palatina), 81 καί πίν. 57 (Martorana), 119 (Monreale). Βλ. έπίσης BOR-
SOOK, Messages in Mosaic, πίν. 30 καί 45 (Cappella Palatina), πίν. 57, άριθ. 67, 68 (Monreale).

222 CONSTANTINIDES, Olympiotissa, 203-204, πίν. 146, 174.

223 ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΟΥ, Ό ζωγραφικός διάκοσμος, 197, πίν. 95.

224 WEITZMANN, Sinai Icons, 87-88, πίν. XXXIII καί CIX.
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ρές γύρω άπό τόν λαιμό καί κυρίως ή μεγαλύτερη στή θέση τοΰ δεξιοΰ χεριού δέν έπι-
τρέπουν παρατηρήσεις γιά τό έσωτερικό ένδυμα καί τή χειρονομία τοΰ δεξιοΰ χεριοΰ.
Κατ' άναλογίαν πρός τά περισσότερα άλλα μνημεία ('Άι-Στράτηγος Μπουλαριών,
«'Άγιος Πέτρος Γαρδενίτσας», Σωτήρας στό Άλεποχώρι, Όλυμπιώτισσα, 'Άγιος Νικό-
λαος 'Ορφανός) είναι βέβαιο ότι τό δεξιό χέρι τοΰ άγίου θά άπεικονιζόταν στή γνωστή
κίνηση τής εύλογίας.

Ό τελευταίος άγιος της ομάδας, στό βόρειο άκρο τοΰ ήμικυκλικοΰ τυμπάνου, είναι
νέος μέ καστανά κοντά μαλλιά καί όμοιόχρωμα κοντά γένια. Φορεί καστανό στιχάριο μέ
έπιμάνικα καί κόκκινο φαιλόνιο πού σταυρώνει μπροστά στό στήθος. Είναι γυρισμένος
κατά τά τρία τέταρτα πρός τά άριστερά καί μέ τό ύψωμένο δεξιό χέρι κρατεί χειρουργικό
έργαλεΐο, ένώ μέ τό άριστερό μάλλον άνοιχτή θήκη έργαλείων, άλλά ή φθορά στή θέση
αύτή δέν έπιτρέπει άκριβή περιγραφή (Πίν. 33β). Φθορές παρατηρούνται έπίσης στόν
άριστερό ώμο καί στό δεξιό κάτω τμήμα τοΰ κορμοΰ, ένώ έχουν απολεπιστεί τά χρώματα
στά ένδύματα τοΰ άγίου.

Γιά τήν ταύτιση τοΰ εικονιζόμενου άγίου θά έπιχειρηθεΐ μιά γενικότερη άναφορά
στίς άπεικονίσεις τών ιαματικών άγίων. Στήν Ερμηνεία άναφέρονται δώδεκα ιαματικοί άγιοι
γιά τά εικονογραφικά προγράμματα τών ναών: Κοσμάς καί Δαμιανός, Κύρος, 'Ιωάννης,
Παντελεήμων, Έρμόλαος, Σαμψών, Διομήδης, Φώτιος, Ανίκητος, Οαλέλαιος, Τρύφων225.
Στά μνημεία οί συχνότερα άπεικονιζόμενοι είναι οί άγιοι Κοσμάς καί Δαμιανός, άκο-
λουθεΐ ό Παντελεήμων καί έπονται οί Έρμόλαος, Κύρος, 'Ιωάννης. Σπανιότερες είναι
οί άπεικονίσεις τοΰ Σαμψών, τοΰ Διομήδους, τοΰ ©αλελαίου καί άκόμη πιό σπάνιες τών
άγίων Φωτίου, Άνικήτου καί Τρύφωνος.

Στά εικονογραφικά προγράμματα τών ναών περιλαμβάνονται συνήθως δύο έως τέσ-
σερις ιαματικοί άγιοι, ύπάρχει όμως καί ικανός άριθμός μνημείων, στά όποια ή όμάδα
τών ιαματικών άγίων παρουσιάζεται διευρυμένη. Ενδεικτικά παραθέτουμε τά μνημεία
αύτής τής κατηγορίας μέ τις άντίστοιχες παραστάσεις ιαματικών άγίων:
Όσιος Αουκάς: Κοσμάς - Δαμιανός - Παντελεήμων - Κύρος - 'Ιωάννης - Παντελεήμων -
Θαλέλαιος - Τρύφων226.

Άγιοι Ανάργυροι Καστοριάς: Κοσμάς - Δαμιανός - Έρμόλαος - Κύρος - 'Ιωάννης -
Φώτιος - Ανίκητος227.

225 Ερμηνεία, 161-162. Βλ. ίϊπίσης LChrl 5, στ. 130.

226 Χατζηδακη, Όσιος Λουκάς, 22-23, άριθ. 161-163, 165-168.

227 Πελεκανιδης - Χατζηδακης, Καστοριά, 25 (26, 28-30,47, 48, 129, 130).
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'Άγιος Νικόλαος Κασνίτζη Καστοριάς: Κοσμάς - Δαμιανός - Παντελεήμων - Έρμό-
λαος - Κύρος - 'Ιωάννης228.

«Άγιος Πέτρος» Γαρδενίτσας Μέσα Μάνης: Κοσμάς - Δαμιανός - Παντελεήμων-
Έρμόλαος - Κύρος - 'Ιωάννης229.

Cappella Palatina, Martorana, Monreale στή Σικελία: Κοσμάς - Δαμιανός - Παν-
τελεήμων - Έρμόλαος - Κύρος - 'Ιωάννης230.

Άγιος Νικόλαος 'Ορφανός: Κοσμάς - Δαμιανός - Παντελεήμων - Έρμόλαος - Σαμψών -
Διομήδης231.

Gracan ica: Κοσμάς - Δαμιανός - Παντελεήμων - Έρμόλαος - Κύρος - 'Ιωάννης - Σαμ-
ψών - Διομήδης - Θαλέλαιος232.

Μονή Marko: Κοσμάς - Δαμιανός - Παντελεήμων - Κύρος - 'Ιωάννης - Σαμψών - Διο-
μήδης233.

Παρεκκλήσιο Άγίων Άναργύρων στό Βατοπέδι(Ί371): Κοσμάς-Δαμιανός - Παν-
τελεήμων - Έρμόλαος - Σαμψών - Κύρος - 'Ιωάννης - Φώτιος - Ανίκητος - Θαλέλαι-
ος - Τρύφων234.

Στό Αφεντικό έχουν ταυτιστεί οί άγιοι Κοσμάς καί Δαμιανός, πού εικονίζονται στό
μέσον της ομάδας, καί οί άγιοι Παντελεήμων καί Έρμόλαος στις διπλανές θέσεις. Ό
άγιος πού εικονίζεται στήν άριστερή άκρη ταυτίστηκε μέ τόν άγιο Σαμψών ό όποιος,
όπως έχει ήδη σημειωθεί καί όπως έπιβεβαιώνεται άπό τήν παράθεση τών μνημείων μέ
άπεικονίσεις ιαματικών άγίων, συναντάται μόνο σέ μνημεία τών παλαιολόγειων χρόνων.
Άλλά καί ένας άλλος άγιος συναντάται μόνο αύτή τήν έποχή: ό άγιος Διομήδης πού
άναφέρεται στήν Ερμηνεία ώς «νέος όξυγένης», άμέσως μετά τον Σαμψών πού περιγρά-
φεται ώς «ιερεύς, γέρων στρογγυλογένης»235.

Στον Άγιο Νικόλαο 'Ορφανό οί άγιοι Σαμψών καί Διομήδης εικονίζονται μαζί, ό
πρώτος γέρων, ό δεύτερος νέος. Στήν Gracanica καί στή μονή Marko οί δύο άγιοι

228 Στό ίδιο, 52 (28-33).

229 Δρανδακης, Τοιχογραφίες Μέσα Μάνης, 266 (49, 50, 63-66).

230 demus, Sicily, 46, 81, 115 καί 119-120.

231 τσιτουριδου, Ό ζωγραφικός διάκοσμος, 197.

232 TODIC, Gracanica, σχέδ. IV άριθ. 20-24, σχέδ. VI άριθ. 23, 50, 67, σχέδ. XI άριθ. 39-41, άντίστοιχα.

233 Petkovic, Peinture serbe, II, 56.

234 τσιτουριδου, Ό ζωγραφικός διάκοσμος, 199, σημ. 46. Τουτός - Φουστέρης, Εύρετήριον, 152, άριθ. 125-135.

235 Ερμηνεία, 162. Στούς μεσοβυζαντινούς χρόνους ή παράσταση τοΰ άγίου Διομήδους βρίσκεται, όσο
γνωρίζω, μόνο σέ εικονίδιο τής Pala d'Oro στόν 'Άγιο Μάρκο τής Βενετίας, όπου περιλαμβάνονται οί
άπεικονίσεις τών έξης ιαματικών άγίων: Παντελεήμονος, Τρύφωνος, Διομήδους, Θαλελαίου, Δαμιανοΰ,
Έρμολάου, Κύρου, βλ. La Pala d'Oro, άριθ. 140, 141, 155, 156, 157, 158, 159, 161.
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εικονίζονται σέ διπλανές θέσεις. Χαρακτηριστική είναι ή οδηγία πού δίνεται σέ μια πη-
γή τής Ερμηνείας: «Διομήδης καί Σαμψών, όμοιοι όξυγένηδες ού πολλά»236, προφανώς
λόγο3 τής συσχετίσεώς τους στήν εικονογράφηση τών μνημείων. Ή παράσταση τού άγίου
Διομήδους συναντάται καί σέ μεταβυζαντινά μνημεία, όπως στό καθολικό τής μονής Ξε-
νοφώντος στό 'Άγιον "Ορος237 καί στόν Άγιο Νικόλαο Βίτσας, όπου οί άγιοι Σαμψών καί
Διομήδης εικονίζονται όμοιοι σέ διπλανά στηθάρια238.

Ή παραπάνω άνάλυση καί οί συγκρίσεις οδηγούν στό συμπέρασμα ότι ό εικονιζό-
μενος στό δεξιό άκρο τοΰ τυμπάνου μπορεί νά ταυτιστεί μέ τόν άγιο Διομήδη σέ άντι-
στοιχία μέ τόν άγιο Σαμψών τοΰ άριστεροΰ άκρου. "Ετσι ή όμάδα τών ιαματικών άγίων
τοΰ Άφεντικοΰ είναι ταυτόσημη μέ τήν άντίστοιχη στόν Άγιο Νικόλαο Όρφανό.

Ό άγιος Διομήδης ήταν ιατρός, γόνος πλούσιας καί καλής οικογένειας άπό τήν Ταρσό
τής Κιλικίας: Ούτος ήν έκ Ταρσού τής Κιλικίας, φύς μεν εκ γένους επισήμου και αγαθού■
άγαθώτερος δέ κατά τούς τρόπους γενόμενος, μετήρχετο τήν ίατρικήν τέχνην θεραπεύων,
παρ ' οίς γένοιτο, τάς μέν ψυχάς θεοσεβεία τή δέ τέχνη τά σώματα239. Κατά τούς χρόνους τοΰ
Διοκλητιανοΰ ό Διομήδης εγκαταστάθηκε στή Νίκαια τής Βιθυνίας καί συνέχισε νά άσκεΐ
τήν ιατρική καί τό εύεργετικό του έργο, έπισκεπτόμενος καί θεραπεύων τούς μάρτυρες τοΰ
Χριστοΰ στίς φυλακές, γεγονός πού στάθηκε ή αιτία νά κατηγορηθεί στόν αύτοκράτορα, ό
όποιος διέταξε τόν άποκεφαλισμό του. Ή μνήμη του έορτάζεται στίς 16 Άύγούστου.

Ή συσχέτιση τοΰ Διομήδους μέ τόν Σαμψών τόν Ξενοδόχο ίσιος νά οφείλεται στήν
εύγενή καταγωγή καί τών δύο: ό Σαμψών προήλθε έκ λίαν ευγενών τε καί περιδόξων240, ό
Διομήδης έκ γένους έπισήμου και άγαθού.

Στήν Κωνσταντινούπολη ύπήρχε μονή τοΰ Άγίου Διομήδους, γν<υστή ώς 'Ιερουσαλήμ ή
Νέα 'Ιερουσαλήμ. Βρισκόταν κοντά σέ κάποια μονή τής Θεοτόκου καί γι' αύτό στίς πηγές
άναφέρεται ώς «Μονή τής Αγίας Θεοτόκου καί τοΰ Άγίου Διομήδους έν Ιερουσαλήμ». Ό
ναός τοΰ άγίου, όπου έορταζόταν έπίσημα ή σύναξή του τή 16η Άύγούστου, βρισκόταν
σέ λειτουργία τουλάχιστον μέχρι τά μέσα τοΰ 15ου αί. καί έκεΐ λάμβαναν χώρα πολλές
θαυματουργές ιάσεις, όπως σημειώνει άνώνυμος ρώσος περιηγητής241.

236 Ερμηνεία, 270.

237 Millet, Athos, πίν. 183.1.

238 ΤΟΥΡΤΑ, Βίτσα - Μονοδένδρι, 163, πίν. 90β.

239 Synaxarium CP, στ. 901. Για τόν Βίο καί τή λατρεία τοΰ άγίου Διομήδους, βλ. έπίσης L. westerjnk,
Trois textes inédits sur saint Diomède de Nicée, AnBoll 84 (1966), 161 κ.έ.

24U PG 115, στ. 280.

241 janin, La géographie, 95-97. Σημειώνεται οτι σέ ενα χειρόγραφο τοΰ 14ου αί. περιλαμβάνεται έπί-
γραμμα τοΰ Μάξιμου Πλανούδη, Εις τήν εικόνα του άγίου Αιομήδους, Westerink, ο.π., 162.
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Συνοψίζοντας τήν ανάλυση καί τις παρατηρήσεις γιά τις παραστάσεις τών έξι άγκυν
Αναργύρων στό Αφεντικό διαπιστώνουμε τά έξής:

1. Οί άγιοι Ανάργυροι ταυτίζονται μέ τις συζυγίες τών άγίων Κοσμά καί Δαμιανού,
Παντελεήμονος καί Έρμολάου, Σαμψών καί Διομήδους.

2. Οί σπάνια εικονιζόμενοι Σαμψών καί Διομήδης συναντώνται κατά κανόνα σέ
μνημεία τών παλαιολόγειων χρόνων (Μητρόπολη Μυστρά, Αγιος Νικόλαος "Ορφανός,
Gracanica, μονή Marko, παρεκκλήσιο Αγίων Αναργύρων στο Βατοπέδι) καί άργότερα σέ
μεταβυζαντινά μνημεία (καθολικό μονής Ξενοφώντος, Αγιος Νικόλαος Βίτσας).

3. Στόν Άγιο Νικόλαο Όρφανό, όπου εικονίζονται οί ίδιες συζυγίες τών έξι Αναργύρων,
οί άγιοι παριστάνονται άνά ζεύγη καί κατενώπιον. Στό Αφεντικό ό ζωγράφος χρησιμο-
ποίησε τον ήμικυκλικό χώρο τοΰ τυμπάνου γιά νά άπεικονίσει τούς άγιους μέ διαλεκτική
σχέση μεταξύ τους, δημιουργώντας όπτικά τρία ζεύγη μέ τή στροφή τής κάθε μορφής
προς τή διπλανή της (Σαμψών-Παντελεήμων, Κοσμάς-Δαμιανός, Έρμόλαος-Διομήδης)
καί συνδέοντας όλες τις μορφές μέ τήν τοποθέτησή τους άντικριστά βάσει τών συσχετί-
σεων πού παραδίδονται άπό τίς πηγές, ήτοι τόν άκραΐο άριστερά Σαμψών μέ τόν άκραΐο
δεξιά Διομήδη, τόν Παντελεήμονα μέ τόν Έρμόλαο καί, τέλος, στό μέσον τούς Κοσμά
καί Δαμιανό, μέ τρόπο ώστε νά δημιουργείται ένα εικονογραφικό σύνολο.

Οί προφήτες

Στά έσωρράχια τών τόξων πού στηρίζουν τό σταυροθόλιο καί ένώνουν τόν κεντρικό χώ-
ρο τοΰ νάρθηκα μέ τούς πλευρικούς ήμικυλινδρικούς θόλους, εικονίζονται τέσσερις
προφήτες ολόσωμοι, άνά δύο σέ κάθε τόξο. Οί παραστάσεις αύτές είναι πολύ φθαρ-
μένες, λείπουν τά κεφάλια καί τό έπάνω μέρος τοΰ σώματος τών μορφών, έκτός άπό
τμήμα τής κεφαλής ένός προφήτη, πού σώζεται άποκομμένο άπό τόν κορμό. Έπιγραφές
μέ τά ονόματα τών είκονιζομένων δέν ύπάρχουν, ώστόσο τά ένεπίγραφα ειλητάρια πού
κρατοΰν, άν καί κατά τό πλείστον έχουν ύποστεΐ μεγάλες φθορές, άποτελοΰν τή μόνη
ένδειξη γιά τήν ταύτιση τών μορφών.

Βόρειο τόξο - Δυτικό τμήμα

Από τή μορφή τοΰ προφήτη διατηρείται τό σώμα μέχρι περίπου τόν αύχένα στήν άριστερή
του πλευρά, ένώ είναι φθαρμένη ή δεξιά πλευρά άπό τή μέση καί πάνω. Φορεί λαδοπρά-
σινο χιτώνα μέ καστανές σκιές καί όμοιόχρωμο ιμάτιο. Ό χιτώνας σχηματίζει κάθετες
πτυχώσεις στό κάτω μέρος καί ή άκρη τοΰ ιματίου πέφτει έλεύθερα στή δεξιά πλευρά.
Μέ τό άριστερό χέρι κοντά στό σώμα κρατεί άνοιχτό ένεπίγραφο είλητό (Πίν. 35α-β).

Ό προφήτης εικονίζεται σχεδόν κατενώπιον καί τό βάρος πέφτει στό προβαλλόμενο
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δεξιό πόδι, ένώ τό άριστερό βρίσκεται σέ ψηλότερο έπίπεδο μέ στροφή πρός τά άριστε-
ρά. Ή κακή διατήρηση τής τοιχογραφίας μέ τις φθορές καί τήν άπώλεια τής ζωγραφι-
κής έπκράνειας, ιδιαίτερα στίς θέσεις τής κεφαλής καί τοΰ δεξιοΰ χεριοΰ, δυσχεραίνουν
λεπτομερείς παρατηρήσεις γιά τή στάση τής μορφής. 'Επισημαίνεται όμως ότι ό προφή-
της αυτός παριστάνεται νά κρατεί τό είλητό όχι προς τήν πλευρά τοΰ κεντρικοΰ χώρου,
όπως παρατηρείται στίς άπεικονίσεις τών τριών άλλων προφητών, άλλά πρός τήν άντίθε-
τη πού γειτνιάζει μέ τό δυτικό τμήμα τής βόρειας καμάρας. Ή τοποθέτηση τοΰ είλητοΰ
στή θέση αύτή συνέτεινε στήν καλή διατήρηση τής μεγαλογράμματης έπιγραφής, ή όποία
οδηγεί στήν ταύτιση τοΰ προφήτη μέ τον Μωυσή καί έχει ώς έξής: ΠΡΟΦ(ΗΤΗΝ) /ΗΜ(ΙΝ)
ANA/CTHCH/ Κ(ΥΡΙΟ)C Ο 0(EO)C.

Τό κείμενο τής έπιγραφής, πού προέρχεται άπό τό Δευτερονόμιον (ΙΗ', 15), άνήκει
στίς προφητείες τοΰ Μωυσή γιά τόν Ίησοΰ Χριστό, όπως άναλύεται καί στίς Πράξεις τών
Αποστόλων242. Στήν Ερμηνεία τό έδάφιο αύτό άναφέρεται γιά τό ειλητάριο τοΰ Μωυσή,
όταν εικονίζεται στήν παράσταση τής Δευτέρας Παρουσίας νά δείχνει τόν Χριστό ή
άνάμεσα στούς προφήτες τοΰ τρούλλου243. Τό 'ίδιο κείμενο άναγράφεται στό είλητό τοΰ
Μωυσή στόν τροΰλλο τής Martorana καί στον βόρειο τοίχο τοΰ ίεροΰ στό Monreale244.

Βόρειο τόξο - Ά νατολικό τμήμα

Σώζεται τό σώμα τοΰ προφήτη έν μέρει μέχρι πάνω άπό τό στήθος· λείπει ή άριστερή
πλευρά άπό τή μέση καί πάνω, καθώς καί ό δεξιός ώμος (Πίν. 36α-β).

Ό προφήτης φορεί γαλάζιο χιτώνα καί γκριζογάλανο μέ καστανές σκιές ιμάτιο πού
τυλίγεται στό σώμα, ένώ ή άκρη του πέφτει έλεύθερα στή δεξιά πλευρά τής μορφής. Εικο-
νίζεται μέ έλαφρά στροφή προς τον κεντρικό χώρο τοΰ νάρθηκα. Τό δεξιό χέρι φέρε-
ται μάλλον σέ χειρονομία ομιλίας, όπως διαφαίνεται άπό τήν κάμψη τοΰ άγκώνα, ένώ
μέ τό άριστερό, πού λείπει τελείως, κρατούσε πρός τά κάτω τό είλητό. Στό σωζόμε-
νο κάτω τμήμα τοΰ είλητοΰ διατηρούνται γράμματα σέ δύο σειρές: NOCOYC/ΕΒΑ. Ή

242 Πράξεις τών Άποστόλων, γ', 20-22: όπως αν ελθωσι καιροί άναψύξεως άπό προσώπου τοΰ Κυρίου
και άποστείλη τόν προκεχειρισμένον ύμϊν Χριστόν Ίησοΰν, δν δει ούρανόν μεν δέξασθαι άχρι χρόνων απο-
καταστάσεως πάντων ων έλάλησεν ό θεός δια στόματος πάντων άγίων αύτοΰ προφητών άπ 'αιώνος. Μωϋσής
μεν γάρ πρός τούς πατέρας είπεν ότι προφήτην ύμϊν άναστήσει Κύριος ό Θεός ύμών έκ τών άδελφών υμών ώς
έμέ αύτοΰ άκούσεσθε κατά πάντα όσα αν λαλήση πρός ύμας. Βλ. επίσης, κεφ. ζ', 37.

243 'Ερμηνεία, 141,290.

244 Gravgaard, Old Testament Prophecies, 79. Βλ. έπίσης, DEMUS, Sicily, 79, 88 σημ. 59, 115, 160 σημ. 213.
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έπιγραφή συμπληρώνεται ώς εξής: [Αυτός τάς ασθενείας / ημών έλαβε και τάς] νόσους /
έβά[πτασε].

Το κείμενο τής έπιγραφής άποτελεΐ παραλλαγή άπό τό βιβλίο τοΰ Ησαΐα (ΝΓ', 4)
καί ό εικονιζόμενος προφήτης ταυτίζεται μέ τόν 'Ησαΐα, ό όποιος σύμφωνα μέ τήν Ερ-
μηνεία κρατεί είλητό μέ τήν παραπάνω έπιγραφή, όταν εικονίζεται «εις τά θαύματα τοΰ
Χριστοΰ»245. Τό ϊδιο κείμενο άναφέρεται στό Εύαγγέλιο τοΰ Ματθαίου, γιά νά συν-
δέσει τήν ιδιότητα τοΰ Χριστοΰ νά θεραπεύει πάντας τούς κακώς έχοντας μέ τά προ-
λεχθέντα άπό τούς προφήτες τής Παλαιάς Διαθήκης: Ίνα πληρωθη τό ρηθέν δια ΊΙσαί-
ου τοΰ προφήτου λέγοντος' αύτός τάς ασθενείας ήμών έλαβε και τάς νόσους έβάστασε
(Ματθ. η', 17).

Απεικόνιση τοΰ προφήτη 'Ησαΐα πού συνοδεύει τήν εικονογράφηση τών παραπάνω
στίχων τοΰ Εύαγγελίου συναντοΰμε στό χειρόγραφο Laur. VI, 23, όπου ό προφήτης πα-
ριστάνεται στήν ίδια περίπου στάση πού έχει καί στό Αφεντικό246.

Νότιο τόξο - Δυτικό τμήμα

Από τή μορφή τοΰ προφήτη έχει διασωθεί καί τμήμα τής κεφαλής. Τό σώμα σώζεται
μέχρι τό ύψος τοΰ στήθους, λείπει τό στέρνο καί ό λαιμός, ένώ άπό τήν κεφαλή του
διατηρείται άρκετά φθαρμένο τό πρόσωπο (Πίν. 37α-β).

Ό προφήτης φορεί κόκκινα υποδήματα, όμοιόχρωμο χιτώνα μέ καστανή παρυφή,
πράσινο κοντό μανδύα πού ένώνεται μπροστά μέ σειρά κομβίων καί φαρδιά καστανό-
φαιη ζώνη πού δένεται κάτω άπό τό στήθος. Ή πολύπλοκη ένδυμασία συμπληρωνόταν
μέ γαλάζιο ιμάτιο πού διακρίνεται στήν άκρη τοΰ δεξιοΰ χεριοΰ, πάνω άπό τόν κόκκινο
χιτώνα. Ό προφήτης εικονίζεται έλαφρά γυρισμένος πρός τά δεξιά, πρός τόν κεντρικό
χώρο τοΰ νάρθηκα, άλλά τό κεφάλι του στρέφεται πρός τά άριστερά καί μοιάζει νά κοι-
τάζει τόν θεατή. Τό πρόσωπο δείχνει γεροντική μορφή μέ μακριά μύτη, στενό μέτωπο,
λευκά σγουρά μαλλιά καί γένια καί λευκό μουστάκι. Μέ τό άριστερό του χέρι κρατεί
είλητό μέ πολύστιχη μεγαλογράμματη έπιγραφή, ένώ τό δεξιό μέ άνοιχτή τήν παλάμη
φαίνεται νά δείχνει πρός τήν άντίστοιχη κατεύθυνση.

Από τήν έννεάστιχη έπιγραφή διατηρούνται γράμματα πού έπιτρέπουν τή συμπλή-
ρωση τοΰ κειμένου: ΕΚ [CTO]/M[ATOC] / Ν Η [ΠΙΩΝ] / Κ[ΑΙ] ΘΗ/ΛΑΖΟΝ/ΤΩΝ [ΚΑ ]/ΤΗ[ΡΤ1]/
€Ω [ΑΙ]/ΝΟΝ.

245 Ερμηνεία, 80.

246 VELMANS, Tétraévangile, 23, πίν. 9, είκ. 23.
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Ή έπιγραφή τοΰ είλητοΰ (Ψαλμοί Η', 3), τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά καί ή
πλούσια καί έπιμελημένη ένδυμασία δέν άφήνουν καμιά άμφιβολία γιά τήν ταύτιση τοΰ
είκονιζομένου μέ τον προφητάνακτα Δαβίδ247. Τό κείμενο τής έπιγραφής άναφέρεται
στήν Ερμηνεία γιά τό ειλητάριο τοΰ Δαβίδ, όταν εικονίζεται «εις τήν Βαϊοφόρον»248.
Στόν Άγιο Μάρκο τής Βενετίας ό Δαβίδ, πού εικονίζεται κοντά στή Βαϊοφόρο, κρατεί
είλητό μέ τό ϊδιο κείμενο στά λατινικά249.

Σημειώνουμε ότι τό έδάφιο αύτό άπό τόν όγδοο ψαλμό άναφέρεται στό Εύαγγέλιο
τοΰ Ματθαίου μέ άφορμή τό έξής περιστατικό: ό Χριστός, μετά τή θριαμβική είσοδο στά
'Ιεροσόλυμα, τήν έκδίωξη τών έμπορων άπό τόν Ναό, τή θεραπεία τών χωλών καί τυφλών
καί τόν ύμνο τών παιδιών «'Ωσαννά τω υίώ Δαυίδ», ύπενθυμίζει στούς άγανακτήσαντες
άρχιερεις καί γραμματείς τό παραπάνω χωρίο άπό τούς Ψαλμούς: ουδέποτε άνέγνωτε ότι
έκ στόματος νηπίων κα'ι θηλαζόντων κατηρτίσω αίνον; (Ματθ. κα', 16). 'Επισημαίνεται ότι
ό Δαβίδ εικονίζεται παραπλεύρως τοΰ δυτικοΰ τμήματος τής νότιας καμάρας, όπου πα-
ριστάνεται τό θαύμα τής ίάσεως τών χωλών καί τυφλών στό 'Ιερό, τό όποιο έξιστορεΐται
στούς στίχους 14-16 τοΰ κεφ. κα' τοΰ κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Γιά τό θέμα γίνεται
ιδιαίτερος λόγος στό έπόμενο κεφάλαιο (σελ. 136 κ.έ.).

Νότιο τόξο - Άνατολικό τμήμα

Ή μορφή τοΰ προφήτη σώζεται στή δεξιά πλευρά μέχρι κάτω άπό τό στήθος, ένώ στό
μέσον τοΰ κορμοΰ καί στήν άριστερή πλευρά ή φθορά είναι μεγαλύτερη (Πίν. 38α-β).
Ό προφήτης φορεί βαθυγάλανο χιτώνα καί λαδοπράσινο ιμάτιο πού τυλίγεται στο σώμα
του καί πέφτει μπροστά δημιουργώντας κάθετες καί διαγώνιες πτυχώσεις. Εικονίζεται μέ
έλαφρά στροφή τοΰ σώματος πρός τά άριστερά, προς τον κεντρικό χώρο τοΰ νάρθηκα.
Μέ τό δεξιό χέρι κρατεί κοντά στό σώμα του ένεπίγραφο είλητό, άλλά τά περισσότερα
γράμματα είναι έξίτηλα ή δυσδιάκριτα. Άπό τήν έξάστιχη μάλλον έπιγραφή διαβάζονται
μόνο τέσσερα γράμματα στήν προτελευταία σειρά τοΰ κειμένου: CE....ΕΡ.

Ή συμπλήρωση τής έπιγραφής οδηγεί σέ κείμενο πού προέρχεται άπό τις Παροιμίες
(ΚΘ', 29: [πολλαι θυγατέρες έκτήσαντο πλούτο ν πολλοί εποίησαν δύναμιν σι) δέ ύπέρκει]σε

247 Πρβλ. τόν Δαβίδ καί τούς άλλους βασιλείς στόν βόρειο τροΰλλο τοΰ έσωνάρθηκα της μονής τής Χώ-
ρας, UNDERWOOD, Kariye Djami, 2, πίν. 71-78" στόν πίν. 73 εικονίζεται ό Αβια πού φορεί ζώνη κάτω άπό
τό στήθος, παρόμοιες δέ ζώνες πάνω άπό κοντό μανδύα, όπως ό Δαβίδ τοΰ Αφεντικοΰ, φορούν ό Ανανίας
καί ό Άζαρίας, στό ϊδιο, πίν. 79.

248 Ερμηνεία, 80.

249 Gravgaard, Old Testament Prophecies, 27. Demus, San Marco, I, 95.
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[και ύπ]ερ[ήρας πάσας], "Επομένως ό εικονιζόμενος προφήτης ταυτίζεται μέ τόν Σολομώντα.
Στήν ταύτιση αύτή συνηγορεί καί ή άπεικόνιση τοΰ Δαβίδ στό δυτικό τμήμα τοΰ 'ίδιου τόξου.

Στήν Ερμηνεία τό παραπάνω κείμενο άναφέρεται γιά τό ειλητάριο τοΰ Σολομώντος,
όταν εικονίζεται «εις τον Εύαγγελισμόν»250. Στά μνημεία ή έπιγραφή αύτή στό ειλητά-
ριο τοΰ Σολομώντος συνδέεται ε'ΐτε μέ τόν Εύαγγελισμό ε'ίτε μέ τή βρεφοκρατούσα
Παναγία: στήν Παντάνασσα τοΰ Μυστρά ό Σολομών εικονίζεται δίπλα στήν Παναγία
τοΰ Εύαγγελισμοΰ251, στό καθολικό τής μονής Χιλανδαρίου δίπλα στόν άγγελο τοΰ Εύ-
αγγελισμοΰ252. Στό καθολικό τής μονής Δοχειαρίου ό Σολομών κρατεί ειλητάριο μέ
τήν παραπάνω έπιγραφή καί εικονίζεται γυρισμένος πρός τήν όρθια βρεφοκρατούσα
Παναγία πού βρίσκεται στό μέσον τής παραστάσεως τοΰ "Υμνου τών Χριστουγέννων253. Στό
χειρόγραφο Διονυσίου 65, στό φύλλο 13α, εικονογραφείται ό Σολομών, ένώ στό άπέναντι
φύλλο 12β ή Παναγία βρεφοκρατούσα, προς τήν όποία είναι γυρισμένος ό προφήτης254.
Σημειώνεται ότι τό κείμενο τοΰ στίχου 29 τών Παροιμιών είναι σχετικά μεγάλο γιά τον
χώρο πού διατίθεται στο ειλητάριο τοΰ Αφεντικοΰ, καί γιά τον λόγο αύτό ύποθέτουμε ότι
θά είχε άναγραφεί μέ κάποια σύντμηση, όπως π.χ. πολλαϊ θυγατέρες εποίησαν δύναμιν
συ δέ ύπέρκεισαι και ύπερήρας πάσας. Έξάλλου, συντομευμένη άπόδοση τοΰ κειμένου
άναγράφεται στο ειλητάριο τοΰ Σολομώντος τόσο στήν Παντάνασσα, όσο καί στό χειρό-
γραφο Διονυσίου 65.

Ευαγγελικές σκηνές

Ή Συνάντηση τοΰ Χριστοΰ μέ τή Σαμαρείτιδα (Ίω. δ', 5-42)

Αριστερά εικονίζεται ό Χριστός μέ δύο μαθητές, στό μέσον τό πηγάδι καί δεξιά ή Σα-
μαρεΐτις (Πίν. 39). Ό Χριστός εικονίζεται όρθιος, φορεί βαθυκόκκινο χιτώνα μέ λευκές
άνταύγειες καί γαλάζιο ιμάτιο πού άφήνει άκάλυπτο τό δεξιό χέρι. Κρατεί στο άριστερό
χέρι κλειστό είλητό καί άπλώνει τό δεξιό σέ σχήμα ομιλίας. Πίσω άπό τον Χριστό δύο
μαθητές μέ έκδηλη τήν έκφραση τής άπορίας στά πρόσωπά τους (έθαύμασαν ότι μετά
γυναικός έλάλεί) (Ίω. δ', 27) (Πίν. 40 καί 41). Ό πρώτος, μέ γκριζόλευκα μαλλιά καί γένια,
μπορεί νά ταυτιστεί μέ τόν Πέτρο. Φορεί πράσινο χιτώνα καί άνοιχτοκάστανο ιμάτιο πού

250 'Ερμηνεία, 82.

251 Millet, Mistra, πίν. 139.1. Mouriki, Pantanassa, 224, είκ. 22. Δςπρα-Βαρδαβακη καί Εμμανουήλ,
Παντάνασσα, 93.

252 GRAVGAARD, Old Testament Prophecies, 85, MILLET, Athos, πίν. 65.1 -2.

253 Gravgaard, Old Testament Prophecies, 84. Millet, Athos, πίν. 246.3 καί 250.1.

254 Θησαυροί Άγίου Όρους, Α', είκ. 124.
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άφήνει άκάλυπτο τό δεξιό χέρι. Εικονίζεται γυρισμένος κατά τά τρία τέταρτα πρός τα
δεξιά, ένώ τό κεφάλι του στρέφεται πρός τά άριστερά, πρός τήν πλευρά τοΰ άλλου μαθη-
τή, ό όποιος παριστάνεται σχεδόν σέ κατατομή πρός τά δεξιά καί φορεί βαθυκόκκι-
νο ιμάτιο μέ λευκές άνταύγειες. Ή άκρη τοΰ λυγισμένου δεξιοΰ του χεριοΰ βγαίνει άπό τό
ιμάτιο καί φέρεται κοντά στό πρόσωπο σέ ένδειξη έκπληξης. Ή ταύτιση τοΰ μαθητή αύτοΰ
μέ τόν Ιάκωβο θεωρείται πολύ πιθανή, άφοΰ έχει τά ϊδια φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά
-καστανά μαλλιά καί όμοιόχρωμα κοντά γένια- μέ τόν Ιάκωβο, όπως εικονίζεται στή
σκηνή τής Θεραπείας τής πεθεράς τοΰ Πέτρου (βλ. σελ. 109).

Ή Σαμαρεΐτις φορεί πράσινο φόρεμα καί μακρύ κόκκινο πέπλο πού δένεται στήν
κορυφή τής κεφαλής καί ένώνεται μπροστά, στό ύψος περίπου τών γονάτων. Σηκώνει
τό άριστερό της χέρι σέ σχήμα ομιλίας πρός τόν Χριστό καί μέ τό δεξιό κρατεί πάνω
στό στόμιο τοΰ πηγαδιού τό δοχείο μέ τό σχοινί (Πίν. 40). Τό πηγάδι, «τό φρέαρ τοΰ
Ιακώβ», είναι κυλινδρικό καί άρκετά ψηλό, πάνω σέ βαθμιδωτή βάση. Πίσω άπό τό πη-
γάδι, άνάμεσα στόν Χριστό καί τή Σαμαρείτιδα, διακρίνονται τά τείχη τής πόλεως Συ-
χάρ, εξω άπό τήν όποία λαμβάνει χιόρα ή σκηνή, σύμφωνα μέ τό εύαγγελικό κείμενο255.
Ψηλότερα, πίσω άπό ήμικυκλικό πύργο τοΰ τείχους, εικονίζονται οί Σαμαρείτες πού
έρχονται νά συναντήσουν τόν Χριστό. Παριστάνονται σέ μικρή κλίμακα πέντε μορφές
σέ προτομή. Στό άριστερό τμήμα πού σώζεται καλύτερα διακρίνονται δύο ήλικιωμένοι
άνδρες, στή συνέχεια ένας νέος, πιθανώς μία γυναίκα, ένώ τό πρόσωπο τής άκραίας
δεξιάς μορφής έχει τελείως καταστραφεί. Αριστερά, πίσω άπό τούς μαθητές, ύψώνεται
άπότομος βράχος.

Ή σκηνή διατηρείται γενικά σέ καλή κατάσταση, λείπει όμως τό άνώτερο τμήμα τής
ζωγραφικής έπιφάνειας πάνω άπό τή θέση όπου εικονίζεται ή όμάδα τών Σαμαρειτών.
Μικρές διάσπαρτες φθορές παρατηρούνται σέ όλη τήν έπιφάνεια τής παραστάσεως, όπως
άνάμεσα στά κεφάλια τοΰ Χριστοΰ καί τοΰ Πέτρου, τοΰ Χριστού καί τής Σαμαρείτιδος,
στήν άπόληξη τοΰ πύργου τής πόλεως. Μεγαλύτερη είναι ή φθορά στίς μορφές τών Σα-
μαρειτών, μέ άποτέλεσμα κάποιες άπό αύτές νά σά>ζονται άποσπασματικά. Τό τμήμα πού
λείπει έχει ϋψος περίπου 0,40-0,45 μ. καί στόν χώρο αύτό θά ολοκληρωνόταν πιθανότατα
ή άπεικόνιση τής πόλεως μέ τά τείχη.

Ή εικονογραφία τής συναντήσεως τοΰ Χριστοΰ μέ τή Σαμαρείτιδα παρουσιάζει διά-
φορες παραλλαγές πού άκολουθοΰν εν όλφ ή έν μέρει τό εύαγγελικό κείμενο. Ό Millet
διακρίνει τέσσερα έπεισόδια256:

255 Έρχεται υυν εις πάλιν τής Σαμαρείας λεγομένην Συχάρ (Ία>. δ', 5).

256 Millet, Recherches, 602-604.
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α) Ό Χριστός μόνος συναντάει τή γυναίκα πού κρατεί τό δοχείο γιά νά άντλήσει νερό
άπό τό πηγάδι.

β) Οί άπόστολοι επιστρέφουν άπό τήν πόλη.

γ) Ή Σαμαρεΐτις άναγγέλλει στούς συμπατριώτες της ότι συνάντησε τόν Μεσσία,
δ) Οί Σαμαρείτες βγαίνουν άπό τήν πόλη γιά νά παρακαλέσουν τον Χριστό νά μείνει
μαζί τους.

Ή άναλυτική αύτή άπεικόνιση τής εύαγγελικής περικοπής δέν άκολουθεΐται επακρι-
βώς στίς παραστάσεις τοΰ θέματος, άλλά τά επεισόδια συμπλέκονται μεταξύ τους καί συμ-
πτύσσονται σέ μία, δύο ή τό πολύ σέ τρεις σκηνές. "Ετσι, σέ άρκετά μνημεία εικονίζεται
μόνο τό πρώτο έπεισόδιο μέ τά δύο κύρια πρόσωπα τής σκηνής (τόν Χριστό καί τή Σαμα-
ρείτιδα) άριστερά καί δεξιά άπό τό πηγάδι. Τόν άπλό αύτό τύπο συναντοΰμε στό βαπτι-
στήριο τής Νεαπόλεα)ς257, στά χφ. Par. gr. 51Ο258 καί Petr. gr. 105259, στό Πρωτάτο260, στόν
'Άγιο Νικήτα κοντά στό Cucer261 καί πιθανώς στή μονή τής Χώρας262. Σέ πολλά μνημεία
εικονίζονται ένας ή περισσότεροι μαθητές νά παρακολουθοΰν τή σκηνή όρθιοι πίσω άπό
τόν Χριστό. Ώς παράδειγμα άναφέρουμε τις παραστάσεις στόν Άγιο Άπολλινάριο τόν Νέο
στή Ραβέννα263, στό Monreale264, στό παρεκκλήσιο «τής Παναγίας» στή μονή τοΰ Άγίου
'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου στήν Πάτμο265, στό μοναστήρι τοΰ Mirozh στό Pskov266, στά χφ.
άριθ. 93 τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος267, 'Ιβήρων 5268, Par. gr. 54269, στήν Πε-
ρίβλεπτο τής Άχρίδας270, στόν Άγιο Νικόλαο Όρφανό271 καί στήν Αγία Αικατερίνη τής

257 Majer, Baptistère de Naples, 33-34, πίν. IV.

258 ΟΜΟΝΤ, Miniatures, 24, πίν. XXXIX.

259 goodspeed, Riddle and wllloughby, The Rockfeller McCormick New Testament, III, πίν. CXI v.

260 Millet, Athos, πίν. 34.1.

261 Millet - Frolow, Yougoslavie, III, πίν. 39.

262 Ή παράσταση είναι κατεστραμμένη κατά το άκρο δεξιό τμήμα, όπου πιθανόν νά εικονίζονταν ενας ή
δύο μαθητές, UNDERWOOD, KariyeDjami, 1, 135' 2, πίν. 250, 257a.

263 Deichmann, Ravenna, 111, πίν. 166.

264 Demus, Sicily, πίν. 57A.

265 Ορλάνδος, Μονή Πάτμου, 143-145, πίν. 8 καί 32.

266 UNDERWOOD, Some Problems, είκ. 6.

267 Μαραβα-Χατζηνικολαου, τουφεξη-πασχου, Κατάλογος μικρογραφιών, Α', 230, είκ. 651. Έπίσης,
constantinides, Tetraevangelion, 192-193, πίν. 79.

268 Θησαυροί Άγίου Όρους, Β', είκ. 34.

269 Omont, Miniatures, πίν. XCVI.

270 GOUMA-PETERSON, Christ as Ministrant, είκ. 22.

271 ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΟΥ, Ό ζωγραφικός διάκοσμος, 138-140, πίν. 51, 52.
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Θεσσαλονίκης272, στόν έξωνάρθηκα τής Sopocani273. Σπάνια εικονίζονται οί μαθητές νά
έπιστρέφουν άπό τήν πόλη, όπως στό Χιλανδάρι274 καί στό Lesnovo275.

Από τόν 11 ο αί. στά χειρόγραφα, κυρίως όμως στά παλαιολόγεια μνημεία, συναντάται
ό εικονογραφικός τύπος όπου τά τέσσερα έπεισόδια πού περιγράφει ό Millet συμ-
πτύσσονται σέ μία παράσταση ή σέ δύο σκηνές: άριστερά ό Χριστός καί οί μαθητές,
στό μέσον τό πηγάδι, δεξιά ή Σαμαρεΐτις καί οί κάτοικοι τής Συχάρ πού έρχονται νά
προϋπαντήσουν τόν Χριστό. Τον συνεπτυγμένο τύπο βρίσκουμε στό χφ. Διονυσίου
587276, στή Μητρόπολη τοΰ Μυστρά277 καί μέ μικρή παραλλαγή στό Αφεντικό. Ό άνε-
πτυγμένος τύπος, όπου ή Σαμαρεΐτις άπεικονίζεται δεύτερη φορά νά συνομιλεί μέ τούς
συμπατριώτες της, άπαντάται στά περισσότερα μνημεία, όπως στόν Αγιο Μάρκο τής Βε-
νετίας278, στό παρεκκλήσιο τοΰ Αγίου Εύθυμίου στόν Αγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης279,
στή μονή Προδρόμου Σερρών280, στό Ljuboten281, στό Lesnovo282 καί στήν Decani283. Ό
σπάνιος τύπος, κατά τόν όποιο σέ τρίτο έπεισόδιο εικονίζεται ό Χριστός νά συνομιλεί μέ
τούς κατοίκους τής πόλεως, συναντάται μόνο σέ χειρόγραφα, όπως στό Par. gr. 74284 καί
στό Laur. VI, 2 3 285.

Ή πόλη Συχάρ εικονίζεται πολλές φορές πίσω άπό τά κύρια πρόσωπα τής σκηνής, εϊτε
ώς άρχιτεκτονικό βάθος πού ορίζει τήν παράσταση εϊτε στό δεξιό άκρο πίσω άπό τή Σαμα-
ρείτιδα. Στίς περιπτώσεις πού περιλαμβάνονται στήν παράσταση οί κάτοικοι τής πόλεως,
τοποθετούνται μέσα στά τείχη ή μπροστά στήν πύλη. Στό χφ. Ιβήρων 5286, στό Πρωτάτο287,

272 TSIGARIDAS, Sainte-Catherine, 161, είκ. 7.

273 djuric, Sopocani, 139. zlvkovic, Sopocani, 39.

274 Millet, Athos, πίν. 77.1.

275 PETKOVIC, Peinture serbe, I, πίν. 124a. Επίσης, MILLET - VELMANS, Yougoslavie, πίν. 16, είκ. 34, οπου
όμως δέν απεικονίζεται όλη ή σκηνή. "Εγχρωμη άπεικόνιση τής σκηνής, βλ. GABELIC, Lesnovo, είκ. XVIII.

276 Θησαυροί Άγίου Όρους, Α', είκ. 204.

277 Millet, Mistra, πίν. 71.2. χατζηδακησ, Μυστρας, 43.

278 Millet, Recherches, είκ. 623. Demus, San Marco, 1, 122-123, είκ. 147.

279 Gouma-Peterson, Christ as Ministrant, είκ. 21. Τςιγαριδατ., Άγιος Ευθύμιος, 131-135, είκ. 89, 90.

280 ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ, Μονή Προδρόμου, 55-57, πίν. 47.

281 pETKOVic, Peinture serbe, II, πίν. CXLIX. MILLET - VELMANS, Yougoslavie, πίν. 3, είκ. 8.

282 Gabelic, Lesnovo, είκ. XVIII.

283 pETKovic, Decani, II, πίν. CXCII.

284 ΟΜΟΝΤ, Évangiles, II, πίν. 150, 151.

285 VELMANS, Tétraévangile, πίν. 59, είκ. 275.

286 Βλ. ύποσημ. 268.

287 Βλ. ύποσημ. 260.
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στήν Περίβλεπτο τής Άχρίδας288, στόν 'Άγιο Νικήτα κοντά στο Cucer289, στο Χιλαν-
δάρι290 καί στόν έξωνάρθηκα τής Sopocani291 ή πόλη απεικονίζεται σχηματικά χωρίς τούς
κατοίκους. Στή Μητρόπολη τοΰ Μυστρά292 ή πόλη, μέ μια μόνο ανδρική μορφή μπρο-
στά στήν πύλη, άπεικονίζεται στό δεξιό άκρο. Στόν Άγιο Εύθύμιο τής Θεσσαλονίκης293
καί στή μονή Προδρόμου Σερρών294 ή Σαμαρεΐτις παριστάνεται γιά δεύτερη φορά νά
συνομιλεί μέ τούς κατοίκους μπροστά στήν πύλη τής πόλεως, δεξιά καί πίσω άπό τά
κύρια πρόσωπα τής σκηνής, ένώ στο Ljuboten295 ή πόλη καταλαμβάνει όλο τό βάθος
τής παραστάσεως, πλαισιώνοντας τό θέμα καί, άνάμεσα στά τείχη, ώσάν σέ είδος έξώ-
στη πάνω άπό τά κύρια πρόσωπα τής σκηνής, εικονίζεται ή Σαμαρεΐτις νά συνομιλεί μέ
τούς κατοίκους. Ή παράσταση τοΰ Άφεντικοΰ, μέ τούς κατοίκους μέσα σέ πύργο τής
πόλεως πάνω άπό τά κύρια πρόσωπα τής σκηνής, άναπαράγει παρόμοιο εικονογραφικό
τύπο, άν καί διαφέρει κατά τό άριστερό τμήμα όπου εικονίζεται βουνό πίσω άπό τούς
μαθητές, στοιχείο πού άπαντάται σέ άλλα μνημεία μέ διαφορετική διαρρύθμιση τοΰ
βάθους, όπως στή Μητρόπολη τοΰ Μυστρά, στον έξωνάρθηκα τής Sopocani, στο χφ.
'Ιβήρων 5 κ.ά.

Ώς πρός τήν παράσταση τής Σαμαρείτιδος, παρατηροΰμε ότι ό πέπλος πού δένε-
ται στήν κορυφή τής κεφαλής προσιδιάζει μόνο σέ μνημεία τών παλαιολόγειων χρόνων.
Πολλές φορές εικονίζεται άκάλυπτη μέ τά μαλλιά ξέπλεκα, όπως στά χφ. Par. gr. 74 καί
Διονυσίου 587, στο Πρωτάτο, στήν Περίβλεπτο τής Άχρίδας, στόν Άγιο Νικήτα κοντά
στό Cucer, άλλες πάλι φορές φορεί άπλό ή κεντημένο μαντήλι, όπως στά χφ. Par. gr. 510,
Laur. VI, 23, στόν 'Άγιο Μάρκο τής Βενετίας, στή Μητρόπολη τοΰ Μυστρά. Ό πέπλος
πού δένεται στήν κορυφή τής κεφαλής καί πέφτει στό σώμα συναντάται στό παρεκκλή-
σιο τοΰ Άγίου Εύθυμίου, στον Άγιο Νικόλαο Όρφανό, στή μονή τής Χώρας, στον Άγιο
Νικόλαο τοΰ Ljuboten, στή μονή Προδρόμου Σερρών, στήν Decani. Ή άπόδοση τοΰ

288 Βλ. ύποσημ. 270.

289 Βλ. ύποσημ. 261.

290 Βλ. ύποσημ. 274.

291 Βλ. ύποσημ. 273.

292 Βλ. ύποσημ. 277.

293 Βλ. ύποσημ. 279.

294 Βλ. ύποσημ. 280. Ό Ξυγγόπουλος άναφερόμενος στό Άφεντικό γράφει οτι οί κάτοικοι έμφανίζονται
«όπισθεν βράχων», προσεκτική όμως παρατήρηση μετά τούς πρόσφατους καθαρισμούς δείχνει δτι πρόκει-
ται γιά πύργο πού άποδίδεται μέ καστανό χρώμα. Μέ τό ίδιο χρώμα ζωγραφίζεται καί τό τείχος τής πόλεως
πού διακρίνεται πίσω άπό τά κύρια πρόσωπα τής σκηνής.

295 Βλ. ύποσημ. 281.
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πέπλου στο Αφεντικό χαρακτηρίζεται άπό ιδιαίτερη κομψότητα καί προσδίδει στήν ψη-
λόλιγνη μορφή τής Σαμαρείτιδος έξαιρετική ευγένεια καί χάρη.

Τό στόμιο τοΰ πηγαδιοΰ έχει συνήθως σχήμα κυλινδρικό, όπως άπεικονίζεται καί στό
Αφεντικό. Σέ μνημεία όμως τής έποχής τών Παλαιολόγων άποδίδεται πολλές φορές σταυ-
ρόσχημο, όπως στο Πρωτάτο, στον 'Άγιο Εύθύμιο, στό Staro Nagoricino, στή Sopocani,
στή μονή Προδρόμου Σερρών, στό Lesnovo, στήν Decani296.

Ό Χριστός άπεικονίζεται όρθιος, καί ό τύπος αύτός στή συγκεκριμένη σκηνή
τής συνομιλίας μέ τή Σαμαρείτιδα είναι έξαιρετικά σπάνιος. Ή άπεικόνιση αύτή δέν
άνταποκρίνεται στήν εύαγγελική περικοπή, όπου σαφώς άναγράφεται: ό ούν Ίησοΰς
κεκοπιακώς έκ τής όδοιπορίας έκαθέζετο ούτως έπί τή πηγή (Ίω. δ', 6). Σέ όλα τά γνωστά
μνημεία καί χειρόγραφα, τά περισσότερα άπό τά όποια άναφέρθηκαν ήδη παραπάνω, ό
Χριστός εικονίζεται καθισμένος σέ χαμηλό βράχο.

'Ωστόσο, παραστάσεις μέ τόν Χριστό όρθιο άπαντώνται σέ μνημεία καί έργα μικροτε-
χνίας τών παλαιοχριστιανικών χρόνων. Σέ τοιχογραφίες κατακομβών τοΰ 2ου-4ου αι., όπως
στήν κατακόμβη τοΰ Πρετεξτάτου297 καί στή Νέα Κατακόμβη τής Via Latina298 (Πίν. 64β),
ό Χριστός εικονίζεται όρθιος νά συνομιλεί μέ τή Σαμαρείτιδα πού στέκεται στήν άπέναντι
πλευρά τοΰ πηγαδιοΰ. Σέ σειρά έλεφάντινων έργων μικροτεχνίας τοΰ 5ου καί τοΰ 6ου αί.
βρίσκουμε έπίσης τόν Χριστό νά παριστάνεται όρθιος στή συγκεκριμένη σκηνή: α) Στήν
καθέδρα τοΰ Μαξιμιανοΰ στή Ραβέννα ό Χριστός εικονίζεται όρθιος νά εύλογεΐ τή Σαμα-
ρείτιδα πού στέκεται δίπλα στο πηγάδι, ένώ ένας άπόστολος άνάμεσά τους παρακολουθεί
τή σκηνή299, β) Σέ δίπτυχο τοΰ Μουσείου τοΰ Cambridge ό Χριστός όρθιος εύλογεΐ τή
Σαμαρείτιδα πού παριστάνεται άπό τήν άλλη πλευρά τοΰ πηγαδιού300, γ) Σέ πυξίδα τοΰ
Μουσείου τοΰ Ermitage ό Χριστός εικονίζεται όρθιος άνάμεσα στή Σαμαρείτιδα καί τή
μοιχαλίδα301, δ) Παρόμοια παράσταση συναντάται σέ πυξίδα τοΰ Μουσείου τοΰ Cluny302.

296 Στόν 'Άγιο Μάρκο τής Βενετίας τό πηγάδι είναι τετράλοβο, βλ. ύποσημ. 278. Τετράλοβο έπίσης
εικονίζεται τό πηγάδι στό εύαγγέλιο άριθ. 93 τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης τής 'Ελλάδος (τέλη 12ου αι.),
CONSTANTINIDES, Tetraevangelion, 203, όπου σημειώνεται ότι τό σύνηθες σχήμα τοΰ πηγαδιού στή σκηνή
τής Σαμαρείτιδος είναι τό κυκλικό.

297 WlLPERT, Catacombe, πίν. 19.

298 ferrua, Le pitture délia Nuova Catacomba, 65-66, πίν. ciii. Βλ. έπίσης ΙΕΕ, ΣΤ', 530 (έγχρωμη
άπεικόνιση).

299 VOLBACH, Elfenbeinarbeiten, άριθ. 140, πίν. 73. Splendori di Bisanzio, άριθ. 98.

300 volbach, Elfenbeinarbeiten, άριθ. 152, πίν. 79. Byzantium, άριθ. 63.

301 volbach, Elfenbeinarbeiten, άριθ. 179, πίν. 90.

302 Στό ϊδιο, άριθ. 180, πίν. 91. CAILLET, Musée Cluny, άριθ. 52. Byzance, άριθ. 30.
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Τήν ϊδια εποχή, σέ παρόμοια έργα, συναντούμε παραστάσεις μέ τον Χριστό καθι-
σμένο πάνω σέ βράχο: Στήν κατακόμβη τοΰ Άγίου Καλλίστου303 καί σέ αύτή τών Άγίων
Πέτρου καί Μαρκελλίνου304 ό Χριστός εικονίζεται καθιστός. Σέ πυξίδα τοΰ Μουσείου
τοΰ Αούβρου ό Χριστός κάθεται σέ βράχο καί εύλογεΐ τή Σαμαρείτιδα πού στέκεται δίπλα
στό πηγάδι305. Παρόμοια παράσταση ύπάρχει σέ έλεφάντινη πλάκα καλύμματος εύαγγε-
λίου τής Bibliothèque Nationale306. Καθιστός έπίσης εικονίζεται ό Χριστός σέ γνωστά
παλαιοχριστιανικά μνημεία, όπως στό βαπτιστήριο τής Νεαπόλεως (γύρω στό 400)307,
στόν Άγιο Άπολλινάριο τόν Νέο στή Ραβέννα (μέσα 6ου αί.)308, καθώς καί στό συριακό
χειρόγραφο τής Άαυρεντιανής Βιβλιοθήκης (Laur. Plut. I, 56), τό γνωστό εύαγγέλιο τοΰ
Ραμπουλά πού έχει γραφτεί τό 586309.

Ό Baldwin Smith, πού έχει έπισημάνει τό θέμα τής άπεικονίσεως τών δύο τύπων
τοΰ Χριστοΰ (όρθιου ή καθιστοΰ) στή σκηνή τής συναντήσεως μέ τή Σαμαρείτιδα310,
ύποστηρίζει ότι ό τύπος μέ τόν όρθιο Χριστό άντιπροσωπεύει τήν έλληνιστική-ρωμαϊκή
παράδοση, ένώ ό τύπος τοΰ καθιστοΰ Χριστοΰ τις άνατολικές παραδόσεις, συριακές,
παλαιστινιακές-κοπτικές καί βυζαντινές. Ό έν λόγω μελετητής, πού είναι, όσο γνωρίζω,
ό μόνος πού άσχολεΐται μέ τό θέμα, καταλήγει στό συμπέρασμα ότι μετά τόν 7ο αί. ό
τύπος τοΰ καθιστού Χριστού καθιερώνεται στήν άνατολική εικονογραφία καί άπαντάται
άργότερα καί στά ίταλοβυζαντινά μνημεία.

Ή έρευνα σέ μεσοβυζαντινά μνημεία καί χειρόγραφα έπιβεβαιώνει τήν παραπάνω
άποψη. Φαίνεται όμως ότι ό τύπος τοΰ όρθιου Χριστού δέν είχε παντελώς έκλείψει, κα-
θώς τόν βρίσκουμε πάλι σέ ένα χειρόγραφο εύαγγελιστάριο τής Bibliothèque Nationale,
τό Par. Suppl. gr. 27, πού χρονολογείται στόν 12ο αί. καί άποδίδεται σέ έργαστήριο τής
Κωνσταντινουπόλεως. Οί μικρογραφίες είναι παρασελίδιες καί στό φύλλο 20, όπου γρά-
φεται ή σχετική εύαγγελική περικοπή, εικονίζεται στο άριστερό περιθώριο ό Χριστός
όρθιος πάνω σέ βάθρο, σχηματίζοντας τήν κάθετη κεραία τοΰ άρχικοΰ γράμματος Τ καί

303 WlLPERT, Catacombe, πίν. 29.2.

304 Deckers - Seeliger - Μιετκε, Die Katakombe, πίν. 45b.

305 VOLBACH, Elfenbeinarbeiten, άριθ. 185, πίν. 93. Byzance, άριθ. 32Α.

306 VOLBACH, Elfenbeinarbeiten, άριθ. 145, πίν. 77. Byzance, άριθ. 27.

307 Maier, Baptistère de Naples, 33-34, πίν. IV.

308 Deichmann, Ravenna, III, πίν. 166.

309 Leroy, Manuscrits syriaques, 143-144, πίν. 24.2.

310 Smith, Early Christian Iconography, 204, όπου σημειώνεται ότι τά φαινόμενο τής παράλληλης
άπεικονίσεως τοΰ Χριστοΰ όρθιου ή καθιστοΰ συναντάται καί σέ σαρκοφάγους.
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στό δεξιό ή Σαμαρεΐτις μπροστά στο πηγάδι311. Στή μνημειακή ζωγραφική άπεικόνιση
τοΰ Χριστοΰ όρθιου στή σκηνή μέ τή Σαμαρείτιδα άπαντάται στόν ναό τοΰ Ταξιάρχη
στό Θάρι τής Ρόδου (Πίν. 64γ), χρονολογημένον στό δεύτερο τέταρτο τοΰ 13ου αί.312. Ό
Χριστός όρθιος, συνοδευόμενος άπό τόν Πέτρο, εικονίζεται άριστερά, στό μέσον τό πη-
γάδι καί δεξιά ή Σαμαρεΐτις. Ή Μυρτάλη Ποταμιάνου, στή σχετική μελέτη της, συνδέει τις
τοιχογραφίες τοΰ ναοΰ μέ τήν άριστοκρατική τέχνη τής αύτοκρατορίας τής Νικαίας, στήν
έπικυριαρχία τής όποιας άνήκε ή Ρόδος αύτή τήν έποχή. Τά παραδείγματα αύτά, πού καί
τά δύο σχετίζονται μέ αύτοκρατορικά έργαστήρια, είναι, κατά τή γνώμη μου, ένδεικτικά
τής συνεχίσεως τής άναπαραγωγής τοΰ τύπου, έστω καί σέ σπάνιες περιπτώσεις. Αύτό τόν
σπάνιο εικονογραφικό τύπο άναπαράγει καί ή παράσταση τοΰ Άφεντικοΰ, χρησιμοποιών-
τας πιθανώς ώς πρότυπο κάποιο χειρόγραφο προερχόμενο άπό τήν Κωνσταντινούπολη.

Συνοψίζοντας, συμπεραίνουμε ότι ή παράσταση τής συνομιλίας τοΰ Χριστοΰ μέ τή
Σαμαρείτιδα στο Αφεντικό άκολουθεΐ τον συνηθισμένο γιά τά παλαιολόγεια μνημεία
εικονογραφικό τύπο, μέ τά δύο κύρια πρόσωπα τής σκηνής, τούς μαθητές πίσω άπό τόν
Χριστό, τό κυλινδρικό πηγάδι καί τήν, έστω καί άπλοποιημένη λόγω έλλείψεως χώρου,
δήλωση τής πόλεως Συχάρ καί τών κατοίκων της πίσω άπό τόν ήμικυκλικό πύργο. Ή
μόνη διαφορά άπό όλα τά άλλα σύγχρονα μνημεία είναι ότι ό Χριστός εικονίζεται όρθιος,
στοιχείο πού άποτελεΐ τό ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τής παραστάσεως στό Αφεντικό.

Από τά παραδείγματα πού άναφέρθηκαν, φαίνεται ότι τό θέμα τής συνομιλίας τοΰ
Χριστοΰ μέ τή Σαμαρείτιδα ήταν ιδιαίτερα άγαπητό στούς βυζαντινούς καλλιτέχνες313.
Τό θέμα χρησιμοποιήθηκε καί σέ χειρόγραφα ψαλτήρια γιά τήν εικονογράφηση τοΰ ψαλ-
μού 35, στ. 10: Ότι παρά σοι πηγή ζωής εν τω φωτί σου οψόμεθα φως. "Ετσι, στό ψαλτή-
ριο τοΰ Χλουντόφ (9ος αί.) εικονίζεται άριστερά ό Χριστός καθιστός, στό μέσον τό πη-
γάδι καί δεξιά ή Σαμαρεΐτις. Πίσω άπό τόν Χριστό ενας μαθητής καί ή έπιγραφή: ΔΑ(ΥΙ)Δ

311 ομοντ, Miniatures, πίν. XCIX. 1. Αξίζει νά σημειωθεί ότι σέ παρόμοιες παρασελίδιες μικρογραφίες
δύο εύαγγελισταρίων, τοΰ 12ου αί. έπίσης, ό Χριστός εικονίζεται καθιστός: στό χφ. άριθ. 692 τής Pierpont
Morgan Library καί στό άριθ. 1 τής συλλογής τοΰ Dumbarton Oaks, όπου ό Χριστός, καθιστός, σχημα-
τίζει τήν κάθετη κεραία τοΰ γράμματος Τ. Βλ. anderson, Cruciform Lectionarv, είκ. 11 καί 52.

312 μ. αχειμαστου-ποταμιανου, Στό Θάρι τής Ρόδου. Ό ναός και οί τοιχογραφίες τής μονής τοϋ
Ταξιάρχη Μιχαήλ, Αθήνα 2006, 86-87, 119, πίν. 22, 70. Ή συγγραφέας προχωρεί στήν άρκετά πειστική
ταύτιση μιάς προβληματικής τοιχογραφίας τοΰ ναοΰ τοΰ Άγίου Σώζοντος στό Γεράκι (13ος αί.) μέ τήν
παράσταση τής Συνομιλίας τοΰ Χριστοΰ μέ τή Σαμαρείτιδα, όπου καί πάλι ό Χριστός εικονίζεται όρθιος,
βλ. μουτσοπουλοσ - δημητροκαλλησ, Γεράκι, 187, είκ. 325.

313 Γιά τήν εικονογραφία τοΰ θέματος καί τή συχνή άπεικόνισή του λόγφ τής συμβολικής σημασίας του,
βλ. Schiller, Ikonographie, I, 168-169 καILChrl 4, στ. 26-30.
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ΛΕΓΕΙ ΟΠ Η ΠΗΓΗ THC ZQHC Ο X(PICTO)Cw. Μέ παρόμοιο τρόπο και τήν ϊδια έπιγραφή:
ΠΗΓΗ ZQHC Ο X(PICTO)C συνοδεύεται ή εικονογράφηση τοΰ ίδιου ψαλμού στο ψαλτή-
ριο 61 τής άγιορειτικής μονής Παντοκράτορος, τοΰ 9ου αί. έπίσης315. Στό ψαλτήριο τοΰ
Βρετανικού Μουσείου Add. 19352, τοΰ έτους 1066, οί μορφές έχουν άλλάξει θέση: άριστερά
ή Σαμαρεΐτις, δεξιά ό Χριστός καθιστός καί ή έπιγραφή: ό X(pimö)c επί τή ταγγή316.

Τό Θαΰμα στήν Κανά τής Γαλιλαίας (Ίω. β', 1-10)

Ή σκηνή τοΰ θαύματος τής μετατροπής τοΰ ύδατος σέ οίνο, πού έλαβε χώρα κατά τή
διάρκεια τοΰ έν Κανά γάμου, εικονίζεται στή συνέχεια τής σκηνής τής συναντήσεως τοΰ
Χριστοΰ μέ τή Σαμαρείτιδα (Πίν. 39). Ό διαχωρισμός τών δύο σκηνών έπιτυγχάνεται
άφενός μέ τις στάσεις τών μορφών -ή Σαμαρεΐτις είναι γυρισμένη πρός τά άριστερά καί
δίπλα της ό Πέτρος τοΰ θαύματος στήν Κανά γυρισμένος πρός τά δεξιά- καί άφετέρου μέ
τό κάθετο τμήμα τοΰ τείχους τής πόλεως Συχάρ.

Ό Χριστός εικονίζεται όρθιος άνάμεσα στή μητέρα του καί ένα μαθητή, πού άπό τά
προσωπογραφικά χαρακτηριστικά ταυτίζεται μέ τον Πέτρο (Πίν. 42). Μέ τό άριστερό
χέρι κρατεί τυλιγμένο είλητό καί μέ τό δεξιό εύλογεΐ τις έξι «λίθινες» ύδρίες πού είναι
άκουμπισμένες στό έδαφος. Φορεί κόκκινο χιτώνα καί βαθυγάλανο ιμάτιο. Πίσω του
ό Πέτρος, μέ γκριζοπράσινο ιμάτιο, φέρει τό άριστερό του χέρι στο πρόσωπο καί
παρακολουθεί μέ δέος τή σκηνή. Ή Παναγία, μέ κόκκινο μαφόριο, εικονίζεται σχεδόν
κατενοΜίιον, ένώ στρέφει τό κεφάλι της καί κοιτάζει παρακλητικά τον Χριστό. Οί τρεις
μορφές είναι ισοϋψείς καί βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους, μέ άποτέλεσμα ό φω-
τοστέφανος τοΰ Χριστοΰ νά καλύπτει έν μέρει τούς φωτοστεφάνους τής Παναγίας καί
τοΰ Πέτρου.

Πίσω άπό τις ύδρίες εικονίζονται δύο άνδρικές μορφές γυρισμένες πρός τά άριστερά,
πρός τήν πλευρά τοΰ Χριστοΰ (Πίν. 43). Ό πρώτος είναι ήλικιωμένος, άναφαλαντίας, μέ
κοντό γένι, φορεί πράσινο μακρύ μανδύα πού καλύπτει τό άριστερό του χέρι, ένώ μέ τό
δεξιό κρατεί ποτήρι πού τό φέρει πρός τό στόμα του κοιτάζοντας πρός τόν Χριστό. Είναι
ό άρχιτρίκλινος πού άναφέρεται στήν εύαγγελική περικοπή νά δοκιμάζει το ύδωρ ο'ινον
γεγενημένον (Ίω. β', 9). Τό ποτήρι άποδίδεται προοπτικά σέ χρώμα ύπόλευκο καί σχήμα
κυλινδρικό μέ σχετικά ψηλό πόδι. Πίσω άπό τόν άρχιτρίκλινο ένας νέος ύπηρέτης μέ

3,4 kondakov, Miniatures d'un psautier, πίν. V. scepkina, Chludovskoj Psaltyri, φ. 33.

315 Dufrenne, Psautiers grecs, 24, πίν. 6. Θησαυροί Άγίου Όρους, Γ', είκ. 191.

316 Der Nersessian, Psautiers grecs, 28, είκ. 71.

87



κοντό κόκκινο χιτώνα κρατεί ακουμπισμένο στόν δεξιό του ώμο δοχείο μέ νερό για να
γεμίσει τις ύδρίες.

Ή ζωγραφική έπιφάνεια στό τμήμα πάνο) άπό τά κεφάλια τών μορφών έχει τελείοος
έκπέσει. Στή διπλανή παράσταση τής Σαμαρείτιδος, στήν άντίστοιχη θέση, εικονίζονται
οί κάτοικοι τής πόλεως.

Στο σωζόμενο τμήμα τής σκηνής τοΰ έν Κανά γάμου άπεικονίζεται μόνο τό θαΰμα
τής μετατροπής τοΰ ϋδατος σέ οίνο, χωρίς τό τραπέζι τοΰ γάμου. "Οπως είναι γνωστό,
στήν παράσταση τοΰ πρώτου θαύματος τοΰ Χριστοΰ, πού συνίσταται στήν άπεικόνιση
τής εύλογήσεως τών ύδριών άπό τόν Χριστό μέ τήν κατά περίπτωση παρουσία καί άλλων
προσώπων (τής Παναγίας, τών μαθητών, τοΰ άρχιτρικλίνου, τών ύπηρετών), προστίθε-
ται άπό τούς μεσοβυζαντινούς χρόνους τό συμπόσιο τοΰ γάμου. Στούς παλαιολόγειους
χρόνους δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στή σκηνή τοΰ γαμήλιου συμποσίου, μέ άποτέλεσμα
νά συμπτύσσεται πολλές φορές τό καθαυτό θαΰμα καί νά κυριαρχεί τό τραπέζι μέ τούς
συνδαιτυμόνες317.

Ή παράσταση στό μνημείο μας άποτελεΐ έξαίρεση στόν παραπάνω κανόνα καί
τήν ιδιομορφία αύτή έχει έπισημάνει ό Underwood πού άναφέρει τήν παράσταση τοΰ
Αφεντικού ώς τό «μοναδικό παράδειγμα» στό όποιο παραλείπεται ή σκηνή τοΰ τραπε-
ζιού318. Αλλά τό σωζόμενο τμήμα τής σκηνής καλύπτει περίπου τό 65% τής διαθέσιμης
έπιφάνειας καί δέν ύπάρχει κανένα στοιχείο γιά τή ζωγραφική στό άνώτερο τμήμα τής
σκηνής. Μιά διεξοδική άνάλυση τής εικονογραφίας τοΰ θέματος τοΰ έν Κανά γάμου θά
δώσει τή δυνατότητα νά διατυπωθοΰν ύποθέσεις γιά τήν πιθανή παράσταση στό κατε-
στραμμένο τμήμα.

Στούς παλαιοχριστιανικούς χρόνους ή εικονογραφία τοΰ έν Κανά θαύματος έχει
συμβολικό χαρακτήρα καί περιορίζεται στήν άπεικόνιση τής μετατροπής τοΰ ύδατος σέ
οινο. Ό Χριστός μέ ένα ραβδί ή μέ χειρονομία εύλογίας μετατρέπει σέ κρασί τό νερό πού
βρίσκεται μέσα στίς ύδρίες, συνοδευόμενος άπό έναν ή περισσότερους μαθητές. Από
τόν 5ο αί. προστίθεται στή σκηνή καί ή Παναγία, τής όποιας ό πρωταγωνιστικός ρόλος
στό θαΰμα ύπαγορεύεται άπό τό εύαγγελικό κείμενο. Σταδιακά ή παράσταση συμπληρώ-
νεται μέ τήν άπεικόνιση ένός ή δύο ύπηρετών πού κουβαλούν νερό γιά νά γεμίσουν τις
ύδρίες, καθώς καί τοΰ άρχιτρικλίνου πού δοκιμάζει τό νέο κρασί. Αύτή είναι ή συνήθης

317 Γιά τήν εικονογραφική εξέλιξη τοΰ θέματος, βλ. SCHILLER, Ikonographie, I, 171-173. LChrl 2, στ.
299-306. Έπίσης, UNDERWOOD, Some Problems, 280-285.

318 Underwood, Some Problems, 284.
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εικονογραφία τοΰ θέματος στίς σαρκοφάγους3'9, στίς κατακόμβες320, στά έργα μικροτε-
χνίας321, στά μνημεία καί τά χειρόγραφα322.

Στό βαπτιστήριο τής Νεαπόλεως (τέλη 4ου-άρχές 5ου αί.) δύο ύπηρέτες πού κρα-
τούν άμφορεΐς ρίχνουν νερό σέ έξι ύδρίες χωρίς τήν παρουσία τοΰ Χριστοΰ πού ύπο-
νοεΐται πίσω άπό μιά άνοιχτή πόρτα, πρός τήν όποία έχουν στραμμένο τό βλέμμα τους
οί ύπηρέτες323. Στόν Άγιο Άπολλινάριο τόν Νέο τής Ραβέννας ή πολύ φθαρμένη σκηνή
τοΰ θαύματος συμπληρίόθηκε τόν 19ο αι., εσφαλμένα, ώς πολλαπλασιασμός τών άρτων,
άλλά άπό ένα παλαιό σχέδιο καί άπό τό σωζόμενο τμήμα τοΰ άρχικοΰ ψηφιδωτού
συμπεραίνεται ότι ή παράσταση θά άκολουθοΰσε τό σχήμα μέ τόν Χριστό νά εύλογεΐ
τις ύδρίες συνοδευόμενον άπό ένα μαθητή324. Στό συριακό εύαγγέλιο τοΰ Ραμπουλά
(Laur. Plut. I, 56) δύο ύπηρέτες κουβαλούν νερό γιά τις ύδρίες στο δεξιό περιθώριο
τής σελίδας, ένώ ή Παναγία μέ τον Χριστό εικονίζονται στο άπέναντι άριστερό περι-
θώριο325.

Στή μεσοβυζαντινή περίοδο καθιερώνεται ό σύνθετος τύπος μέ τήν προσθήκη τοΰ
γαμήλιου συμποσίου: οί δύο σκηνές, τοΰ θαύματος καί τοΰ συμποσίου, άπεικονίζονται
ισότιμα, είτε παρατακτικά εϊτε σέ κάθετη διάταξη. Σέ τρία καππαδοκικά μνημεία τοΰ I Οου
αί. οί σκηνές άποδίδονται διασπασμένες: στούς Άγίους Θεοδώρους στο Susam Bairi τό
τραπέζι τοΰ γάμου, μέ τήν Παναγία, τόν Χριστό, δύο μαθητές, τούς νεονύμφους καί έναν
ύπηρέτη, άπεικονίζεται στήν άνώτερη ζώνη τής ζωγραφικής έπιφάνειας, ένώ ό Χριστός
πού μέ ένα ραβδί άνακινεΐ τό νερό στίς ύδρίες, ένας ύπηρέτης πού γεμίζει τις ύδρίες μέ νερό

319 Βλ. wilpert, Sarcofagi, II, 309-310, πίν. 17.2,98.2, 111.1, 125.2, 143.3, 186.2, 218.1, 219.3. Έπίσης,
Schiller, Ikonographie, I, είκ. 464.

320 WiLPERT, Catacombe, 277-283, πίν. 186.1. NESTORI, Repertorio, 51 άριθ. 24, 58 άριθ. 65.

321 VOLBACH, Elfenbeinarbeiten, άριθ. 112, 119, 140, 233, πίν. 60, 63, 72, 108 άντίστοιχα. SCHILLER, Iko-
nographie, I, είκ. 466 (θύρα Αγίας Σαβίνας), 468 (καθέδρα Μαξιμιανοΰ), 427, 469 (έλεφάντινα πλακίδια).

322 Κάποιες προσπάθειες γιά τήν άπεικόνιση τοΰ συμποσίου παραμένουν μεμονωμένες καί δέν επηρεάζουν
τόν εικονογραφικό τύπο. Ώς παράδειγμα άναφέρουμε μιά τοιχογραφία τοΰ 4ου αί. στήν κατακόμβη τών
άγίων Πέτρου καί Μαρκελλίνου, δπου σέ μιά συνήθη σκηνή συμποσίου («άγάπης») προστίθεται στό δεξιό
άκρο ή παράσταση τοΰ Χριστοΰ πού εύλογεΐ τις ύδρίες. WiLPERT, Catacombe, 278, πίν. 57. NESTORI,
Repertorio, 58, άριθ. 62. Τό τραπέζι τοΰ γάμου πιθανόν νά εικονιζόταν στόν ναό τοΰ Άγίου Σεργίου
τής Γάζας (6ος αι.), όπως ύποθέτουν ορισμένοι μελετητές βασιζόμενοι στήν περιγραφή τοΰ Χορικίου,
ό όποιος άναφέρει τούς συνδαιτυμόνες καί τήν Παναγία. MOREY, East Christian Miniatures, 66. COL-
WELL - WlLLOUGHBY, Four Gospels, II, 377. Βλ. έπίσης, MILLET, Recherches, 287, σημ. 1.

323 Maier, Baptistère de Naples, 33-34, πίν. II καί IV.

324 Deichmann, Ravenna, I, 176· III, πίν. 154.

325 LEROY, Manuscrits syriaques, 142-143, πίν. 23.2. SCHILLER, Ikonographie, είκ. 467.

89



και ό άρχιτρίκλινος πού κρατεί τό ποτήρι για να δοκιμάσει τό νέο κρασί παριστάνονται
ώς συνεχόμενη σκηνή στήν άμέσίος κατώτερη ζώνη326. Στό Göreme, στήν Παλαιά Έκκλησία
τοΰ Αγίου Βασιλείου (Toqali ]), τό τραπέζι τοΰ γάμου μέ τον Χριστό, ένα μαθητή και
τούς νεονύμφους άπεικονίζεται στό νότιο τμήμα τής καμάρας καί άντικριστά, στό βόρειο
τμήμα, ή εύλόγηση τών ύδριών άπό τόν Χριστό, ένας ύπηρέτης καί ό άρχιτρίκλινος327.
Στή Νέα Έκκλησία (Toqali 2) οί σκηνές παρατάσσονται ώς έξής: στό άνατολικό άκρο
τοΰ βόρειου τοίχου παριστάνονται καθισμένοι στο τραπέζι ό Χριστός, ή Παναγία καί
τέσσερις μαθητές, πίσω άπό τούς όποιους εικονίζεται, γιά δεύτερη φορά, ό Χριστός νά
εύλογεΐ τις ύδρίες πού έχουν άπεικονιστεΐ στόν συνεχόμενο άνατολικό τοίχο μαζί μέ τόν
ύπηρέτη καί τόν άρχιτρίκλινο328.

Στήν Αγία Σοφία τοΰ Κιέβου τό τραπέζι τοΰ γάμου μέ τόν Χριστό καί τούς συνδαι-
τυμόνες εικονίζεται σέ ψηλότερη ζώνη καί στήν άμέσως κατώτερη ό Χριστός συνοδευ-
όμενος άπό ένα μαθητή εύλογεΐ τις ύδρίες μπροστά στή δεόμενη Παναγία, ένώ άριστερά
ένας ύπηρέτης άντλεΐ νερό άπό ένα πηγάδι καί ένας άλλος παρακολουθεί τή σκηνή329.

Στά μεσοβυζαντινάχειρόγραφα Petr. gr. 21 ( ] 0ος αί.)330καί Πάρμας 5 (τέλη 11 ου αί.)331
οί δύο σκηνές άπεικονίζονται σέ κάθετη διάταξη μέ τό τραπέζι τοΰ γάμου στήν επάνω
ζώνη καί τήν εύλόγηση τών ύδριών στήν κατώτερη. Ό Χριστός εικονίζεται καί στίς δύο
σκηνές, ένώ ποικίλλει ό άριθμός τών προσώπων πού συμπληρώνουν τήν εικονογραφία:
στό πρώτο χειρόγραφο έπτά μορφές πάνω καί πέντε κάτω μέ τον Χριστό, τήν Παναγία,
τόν άρχιτρίκλινο καί έναν ύπηρέτη σέ διπλή άπεικόνιση" στό δεύτερο χειρόγραφο, στό
κάτα) τμήμα ή παράσταση είναι πολυπρόσίοπη, άφοΰ όμιλος μαθητών συνωστίζεται στό
άριστερό άκρο, ένώ ή σκηνή τοΰ τραπεζιού είναι συνεπτυγμένη μέ τόν Χριστό καί τρεις
συνδαιτυμόνες.

Στά γνωστά χειρόγραφα εύαγγέλια Par. gr. 74332 καί Laur. VI, 2 3 333 οί σκηνές παρα-
τάσσονται: τό τραπέζι τοΰ γάμου μέ τούς συνδαιτυμόνες στο δεξιό τμήμα τής σκηνής,
οί ύδρίες μέ τούς ύπηρέτες στό άριστερό καί ό Χριστός, πού εικονίζεται μόνο μία φορά

326 JERPHANION, Cappadoce, Π, 36' III, πίν. 148. Για τή θέση τών σκηνών βλ. Restle, Asia Minor, III,
σχέδ. XXXVI, θέσεις CII-CIII.

327 jerphanion, Cappadoce, I, 276-277, πίν. 65.2 καί 66.1. Epstein, Toqali, 63, είκ. 27, 28.

328 jerphanion, Cappadoce, I, 337-338, πίν. 73.1 καί 77.3. epstein, Toqali, 71, είκ. 73, 74.

329 Lazarev, Old Russians Murals, 232, είκ. 10. lazarev, Novyye dannyye, είκ. 6.

330 morey, East Christian Miniatures, 65-67, είκ. 76. tazarev, Novyye dannyye, είκ. 7.

331 lazarev, Novyye dannyye, είκ. 8. Lazarev, Storia, είκ. 241.

332 OMONT, Évangiles, II, πίν. 147.

333 VELMANS, Tétraévangile, 48, είκ. 271.
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καθισμένος στήν άριστερή άκρη τοΰ τραπεζιοΰ, εύλογεΐ τις ύδρίες, συμμετέχοντας έτσι
καί στίς δύο σκηνές.

Από τόν 12ο αί. γενικεύεται ή παρατακτική άπεικόνιση τών δύο σκηνών, άνεξάρτητα
άν ό Χριστός εικονίζεται καί στά δύο έπεισόδια ή μόνο στο τραπέζι τοΰ γάμου. Συνηθέστε-
ρος είναι ό εικονογραφικός τύπος μέ τόν Χριστό καί στά δύο έπεισόδια: καθισμένος στήν
κεφαλή τοΰ τραπεζιού συμμετέχει στό συμπόσιο καί όρθιος, μόνος ή μέ τήν παρουσία
τής μητέρας του, εύλογεΐ τις ύδρίες στίς όποιες ρίχνουν νερό οί ύπηρέτες. Τόν τύπο αύτό
συναντούμε σέ διάφορες παραλλαγές (άριστερά τό τραπέζι - δεξιά τό θαΰμα ή άντίστροφα)
στήν Όμορφη Εκκλησιά τής Αττικής334, στήν Αγία Σοφία τής Τραπεζοΰντος335, στό χφ.
'Ιβήρων 5336, στήν Gracanica337, στό Ljuboten338, στήν Decani339, στήν Curtea de Argeç340.
Στά παραδείγματα όπου ό Χριστός εικονίζεται μόνο μία φορά, παριστάνεται καθισμένος
στο τραπέζι νά εύλογεΐ τις ύδρίες πού εϊτε βρίσκονται μπροστά του, όπίος στή Μητρόπολη
τοΰ Μυστρά341, εϊτε στό άλλο άκρο τής σκηνής, όπως στό Monreale342 καί στό JCalenic343.

Σπανιότερα παραλείπεται ή σκηνή τοΰ θαύματος καί δίνεται έμφαση στό τραπέζι τοΰ
γάμου, όπως στά χφ. Petr. gr. 105344 καί Chicago 2400345 καί ιδιαίτερα στόν Αγιο Νικήτα
κοντά στό Cucer346, όπου ή σκηνή τοΰ τραπεζιοΰ είναι έκτεταμένη καί έξαιρετικά πολυ-
πρόσωπη, μέ τον Χριστό νά εικονίζεται σχεδόν άπομονωμένος στό άριστερό άκρο καί νά
συνομιλεί μέ τήν Παναγία πού στέκεται δίπλα του.

Στόν Αγιο Νικόλαο Όρφανό347 σώζεται μόνο ή σκηνή τοΰ τραπεζιοΰ, ένώ ή σκηνή

334 Βαςιλακη-ΚαραΚΑΤΣΑΝΗ, Όμορφη Εκκλησιά, 22-26, πίν. 4, 5β, 6.

335 Talbot Rice, Haghia Sophia, 139-140, είκ. 101.

336 Θησαυροί Άγίου Όρους, Β', είκ. 38.

337 PETKOVIC, Peinture serbe, I, πίν. 49a. ZlVKOVIC, Gracanica, σχέδ. Ill, Côté Occidentale, άριθ. 3.

338 Millet - velmans, Yougoslavie, πίν. 3, είκ. 7 καί 8.

339 PETKOVIC, Decani, II, πίν. CCX1V. UNDERWOOD, Some Problems, είκ. 21.

340 UNDERWOOD, Some Problems, είκ. 17.

341 MILLET, Mistra, πίν. 75.4. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, Μυστρ&ς, 37.

342 DEMUS, Sicily, είκ. 66Α.

343 PETKOVIC, Peinture serbe, 1, πίν. 153b. ZlVKOVIC, Kalenic, 14.

344 COLWELL - WlLLOUGHBY, Four Gospels, II, 374-379, πίν. CX VI.

345 goodspeed, Riddle and WlLLOUGHBY, The Rockefeller McCormick New Testament, 111, 212-214, I,
φύλλο 87b. Ή σκηνή τοΰ τραπεζιού άπεικονίζεται στό φύλλο πού άρχίζει τό κείμενο τής σχετικής περικο-
πής, ένώ ή συνέχεια τοΰ κειμένου ήταν γραμμένη σέ φύλλο πού εχει χαθεί, καί ό Willoughby ύποστηρίζει
δτι σέ αύτό εικονιζόταν καί ή σκηνή τοΰ θαύματος, στό ίδιο, III, 316-317.

346 Hamann-MacLean - Hallensleben, Monumentalmalerei, είκ. 242. Underwood, Some Problems, είκ. 20.

347 ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΟΥ, Ό ζωγραφικός διάκοσμος, 136-138, πίν. 50.
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τοΰ θαύματος πιθανόν να ήταν ζωγραφισμένη στόν συνεχόμενο, κατεστραμμένο σήμε-
ρα, άνατολικό τοίχο, όπου θά εικονιζόταν μάλλον και πάλι ό Χριστός, όπως μπορεί νά
ύποθέσει κανείς άπό τήν άντίστοιχη παράσταση στήν Άγία Αικατερίνη τής Θεσσαλονί-
κης, στήν όποία σώζεται μόνο τό θαΰμα μέ τόν Χριστό, τις ύδρίες καί έναν ύπηρέτη, ένώ
ή σκηνή τοΰ τραπεζιοΰ έχει καταστραφεί348.

Στή μονή τής Χώρας349 άπεικονίζονται καί τά δύο έπεισόδια άλλά ή σκηνή τοΰ τραπε-
ζιοΰ είναι σχεδόν ολοκληρωτικά κατεστραμμένη: σώζονται τμήματα άπό τά πόδια τοΰ
τραπεζιοΰ, άπό τή μορφή τοΰ Χριστοΰ καί ϊσως τοΰ Πέτρου. Ό Underwood συμπληρώ-
νει τή σκηνή βασιζόμενος στήν άπεικόνιση τοΰ ϊδιου θέματος στήν Curtea de Arges πού
άποτελεΐ, κατά τή γνώμη του, πιστό άντίγραφο τής παραστάσεως στή μονή τής Χώρας350.
Κατά εύτυχή συγκυρία στό κωνσταντινουπολιτικό μνημείο ή σκηνή τής μετατροπής τοΰ
ΰδατος σέ οίνο έχει διατηρηθεί σέ πολύ καλή κατάσταση. Στά άριστερά εικονίζεται ό
Χριστός συνοδευόμενος άπό τή μητέρα του καί δύο μαθητές, τόν Πέτρο καί τόν 'Ιωάννη.
Στο δεξιό τμήμα τής σκηνής ό άρχιτρίκλινος κρατεί ποτήρι πού τό προσφέρει στον Χρι-
στό, ένώ δύο ύπηρέτες κουβαλούν νερό καί γεμίζουν τις ύδρίες (Πίν. 66α). Πίσω τους
άπεικονίζεται τείχος πόλεως πού άπολήγει σέ περίπλοκο άρχιτεκτόνημα. Στό Αφεντικό
παριστάνεται ό Χριστός μέ τήν Παναγία καί τον Πέτρο στά άριστερά καί άπέναντί του
ό άρχιτρίκλινος πού κρατεί ποτήρι καί ένας ύπηρέτης πού κουβαλά νερό γιά τις ύδρίες.
Ή παράσταση έχει περίπου τήν ϊδια διάταξη καί στά δύο μνημεία, καί θά μπορούσε νά
ύποστηριχθεΐ ότι ή σκηνή τής μετατροπής τοΰ ΰδατος σέ οίνο στό Αφεντικό άποτελεΐ
σύντμηση τής άντίστοιχης στή μονή τής Χώρας, μέ τήν παράλειψη τοΰ δεύτερου μαθητή
(τοΰ Ιωάννη) καί τοΰ δεύτερου ύπηρέτη. Σημειώνεται μόνο ότι ό άρχιτρίκλινος στο
Αφεντικό κρατεί τό ποτήρι κοντά στο στόμα του γιά νά δοκιμάσει τό νέο κρασί, ένώ στή
μονή τής Χώρας προσφέρει τό ποτήρι στόν Χριστό. Ή ούσιαστική όμως διαφοροποίη-
ση τής παραστάσεως τοΰ Αφεντικού έστιάζεται, όπως ήδη σημειώθηκε, στήν παράλει-
ψη άπεικονίσεως τής σκηνής τοΰ συμποσίου, έκτος άν ύποτεθεΐ ότι στό κατεστραμμένο
έπάνω τμήμα τής ζωγραφικής έπιφάνειας ύπήρχε συνεπτυγμένη σκηνή τραπεζιοΰ.

Ή κάθετη διάταξη τών δύο σκηνών, μέ τό τραπέζι τοΰ γάμου στήν άνώτερη θέση καί
τό θαΰμα στήν κατώτερη, έχει έντοπιστεΐ, όπως είδαμε, σέ μνημεία καί χειρόγραφα τοΰ
10ου καί τοΰ 11 ου αί. Ή παράδοση αύτή συνεχίζεται σέ περιφερειακά έργα καί στούς
έπόμενους αιώνες. "Ετσι στήν τράπεζα τής γεωργιανής μονής Pertubani (άρχές 13ου αί.)

348 Στό ϊδιο, 137. Βλ. έπίσης, TSIGARIDAS, Sainte-Catherine, 161, είκ. 4.

349 UNDERWOOD, Kariye Djami, 1, 117-120· 2, πίν. 228-236.

350 Underwood, Some Problems, 280-285.
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οί δύο σκηνές άπεικονίζονται σέ έπάλληλες συνεχόμενες ζώνες351, όπως περίπου στήν Αγία
Σοφία τοΰ Κιέβου352. Σέ δύο συριακά χειρόγραφα, τό Vat. Syr. 5 5 9353 καί τό Brit. Mus.
Add. 7170354, χρονολογημένα στό 1220, ή σκηνή τοΰ θαύματος στό κάτω τμήμα μέ τόν
Χριστό, τήν Παναγία, τόν άρχιτρίκλινο πού δοκιμάζει τό νέο κρασί καί δύο ύπηρέτες πού
ρίχνουν νερό στίς ύδρίες, συμπληρο')νεται στο έπάνω τμήμα μέ τό ημικυκλικό τραπέζι
όπου κάθονται ό Χριστός, ή Παναγία, ό γαμπρός καί ό άρχιτρίκλινος στόν όποιο προ-
σφέρει ποτήρι ένας ύπηρέτης. Ό εικονογραφικός αύτός τύπος φαίνεται ότι είναι κανόνας
γιά τά άρμενικά χειρόγραφα τοΰ Μου αι., όπως σημειώνει ό Mathews μέ άφορμή ένα
εύαγγέλιο (U.C.L.A. gospel) πού χρονολογείται στό 1300-1307: ό Χριστός, ή Παναγία, οί
νεόνυμφοι καί ό άρχιτρίκλινος κάθονται στό τραπέζι, ένώ κάτω οί ύπηρέτες γεμίζουν τις
ύδρίες καί τέσσερις μαθητές παρίστανται ώς μάρτυρες τοΰ θαύματος355.

Ή παράδοση τής κάθετης διατάξεο)ς τών δύο σκηνών ϊσως νά μήν είχε τελείιος ξεχαστεί
καί στά έργαστήρια τής Πρωτεύουσας. Στόν κο')δικα Α76 τής άγιορειτικής μονής τής
Μεγίστης Λαύρας, πού χρονολογείται γύρω στό 1300 καί άποδίδεται σέ έργαστήριο τής
Κωνσταντινουπόλεως, έχει άπεικονιστεΐ μόνο τό θαύμα356: Αριστερά ό Χριστός συνοδευ-
όμενος άπό ένα μαθητή εύλογεΐ τις ύδρίες, πίσω άπό τις όποιες στέκονται δύο ύπηρέτες.
Ό ένας άπό αύτούς προσφέρει ποτήρι στόν Χριστό, ένώ στό δεξιό άκρο τής σκηνής
εικονίζεται άδιάγνωστη άνδρική, νεανική μορφή (Πίν. 66β). Ό Weitzmann διατυπώνει
τήν άποψη ότι ό ζωγράφος είχε ώς πρότυπο τόν τύπο τής ολοσέλιδης κάθετης διατάξεως
τών δύο έπεισοδίων, όπως στό εύαγγελιστάριο Petr. gr. 21357, άλλά παρέλειψε τή σκηνή
τοΰ τραπεζιοΰ λόγο) έλλείψεαις χιόρου358.

Ή περίπτωση τοΰ χειρογράφου τής Λαύρας θά μπορούσε νά άποτελέσει σημείο

351 VOLSKAIA, Peintures murales, 164, πίν. 8, 30, 41, 42.

352 Βλ. ύποσημ. 329.

353 LEROY, Manuscrits syriaques, 286-287, πίν. 82.2.

354 Στο ϊδιο, 305, πίν. 82.1.

355 mathews - Sanjian, Armenian Gospel Iconography, 2, 147-149, πίν. 469.

356 Weitzmann, Fourteenth-century Gospel Book, 98-100, είκ. 8. Belting, Illuminierte Buch, 11 σημ. 32.
Illuminated Greek Manuscripts, 187, είκ. 97. Θησαυροί Αγίου Όρους, Γ', είκ. 43.

357 Βλ. ύποσημ. 330.

358 Ή παράσταση δέν εικονίζεται μαζί μέ τό κείμενο τής σχετικής περικοπής, άλλά στό κάτω μισό τής
σελίδας στήν όποία τελειώνει τό Εύαγγέλιο τοϋ Ματθαίου. Αύτή ή λάθος τοποθέτηση τής μικρογραφί-
ας προδίδει, κατά τόν Weitzmann, έπίδραση άπό εικονογραφημένα εύαγγελιστάρια, weitzmann, Four-
teenth-century Gospel Book, 99-100. Ό Γαλάβαρης ταυτίζει τή δεξιά εικονιζόμενη άνδρική μορφή μέ τόν
άρχιτρίκλινο, γαλαβαρησ, Ζωγραφική χειρογράφων, 258, είκ. 209.
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αναφοράς για τήν παράσταση τοΰ Αφεντικοΰ. Το γεγονός δηλαδή ότι σέ ένα παλαιολό-
γειο χειρόγραφο, πού προέρχεται άπό έργαστήριο τής Πρωτεύουσας, άπεικονίζεται μόνο
τό θαΰμα, είναι μία ένδειξη ότι ή παράσταση τοΰ Αφεντικού δέν άποτελεΐ ένα άπαξ γιά
τήν έποχή της. Ή άποψη πάλι τοΰ Weitzmann ότι στό χειρόγραφο θά εικονίζονταν τά δύο
έπεισόδια σέ κάθετη διάταξη, δικαιολογεί τήν ύπόθεση ότι στό κατεστραμμένο έπάνω
τμήμα τής παραστάσεως τοΰ Άφεντικοΰ μπορεί νά άπεικονιζόταν συνεπτυγμένη ή σκηνή
τοΰ τραπεζιοΰ.

Γιά νά προχωρήσουμε στή διερεύνηση τών δύο ώς άνω ύποθέσεοον θά πρέπει κα-
ταρχήν νά άναφερθοΰμε στά δεδομένα: Ή επιφάνεια πού έχει διατεθεί γιά τήν άπεικόνι-
ση τοΰ συγκεκριμένου θέματος έχει ϋψος 1,96 μ. Τό σωζόμενο τμήμα έχει μέγιστο ΰψος
1,33 μ. στό δεξιό άκρο τής σκηνής καί έλάχιστο 1,20 μ. στο άριστερό. Επομένως, ό δια-
θέσιμος χώρος γιά τήν πιθανή άπεικόνιση τοΰ τραπεζιοΰ είναι 0,63-0,76 μ., πού άνα-
λογεΐ στο 32-38% τοΰ συνολικοΰ ύψους, ένώ τό σωζόμενο τμήμα καλύπτει τό 62-68%
τής έπιφάνειας. Τά δεδομένα αύτά όδηγοΰν στή διαπίστωση ότι ή σκηνή τοΰ τραπεζιοΰ,
άν εικονιζόταν, θά ηταν αισθητά μικρότερη άπό τή σκηνή τοΰ θαύματος. 'Επειδή δέν
ύπάρχουν άντίστοιχες παραστάσεις άκριβώς κάθετης διατάξεως τών σκηνών σέ μνημεία
άλλά μόνο σέ χειρόγραφα, όπου οί δύο σκηνές κατανέμονται ισομερώς (Petr. gr. 21, Πάρ-
μας 5), ή ύποστήριξη αύτής τής ύποθέσεως συναντά δυσκολίες. Δεδομένου όμως ότι οί
μορφές στο τραπέζι εικονίζονται καθιστές σέ άντίθεση μέ τό θαΰμα, όπου παριστάνονται
όρθιες, δέν μπορεί νά άποκλειστεΐ έντελώς ή περίπτωση τής άπεικονίσεως τοΰ τραπεζιοΰ
μέ λίγα πρόσωπα σέ μικρότερη κλίμακα στήν έπιφάνεια τών περίπου 70 έκ.

Σημειώνεται ότι στίς άλλες σκηνές τοΰ νάρθηκα τό άνώτερο τμήμα τής παραστά-
σεως άλλοτε καλύπτεται μέ σχετικά ψηλά άρχιτεκτονήματα, όπως στή Θεραπεία τής
πεθεράς τοΰ Πέτρου καί στή Θεραπεία τών χωλών καί τυφλών στό 'Ιερό (Πίν. 46 καί
59), καί άλλοτε τό θέμα άναπτύσσεται σέ όλο τό ϋψος τής διαθέσιμης έπιφάνειας, όπως
στή σκηνή τής Σαμαρείτιδος καί τοΰ παραλυτικοΰ τής Βηθεσδά. Στή δεύτερη περίπτωση
παρατηρούμε ότι στό έπάνω μέρος άπεικονίζονται δευτερεύοντα έπεισόδια, συμπληρω-
ματικά τοΰ κυρίως θέματος πού παριστάνεται σέ πρώτο έπίπεδο: στήν παράσταση τής
Σαμαρείτιδος πάνω εικονίζονται οί κάτοικοι τής Συχάρ, ένώ στο θαΰμα τής κολυμβήθρας
τής Βηθεσδά παριστάνεται ή στοά μέ τούς άσθενεΐς (Πίν. 40 καί 50). Ή παρατήρηση
αύτή όδηγεϊ στή σκέψη ότι, καί άν άκόμη είχε απεικονιστεί τό τραπέζι τοΰ γάμου, θά
είχε συμπληρωματικό χαρακτήρα σέ σχέση μέ τό θαΰμα, τό όποιο άποτελεΐ τό κυρίαρχο
θέμα τής παραστάσεως. Αύτή ή συλλογιστική όδηγεϊ στή δεύτερη άπό τις ύποθέσεις πού
έχουμε θέσει, ότι δηλαδή στό Άφεντικό άπεικονίζεται μόνο τό θαΰμα τής μετατροπής τοΰ
ύδατος σέ οίνο καί παραλείπεται τελείως τό τραπέζι τοΰ γάμου. Στήν περίπτωση αύτή ό
χώρος πίσω άπό τά κεφάλια τών μορφών θά συμπληρωνόταν μέ ψηλά οικοδομήματα,
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παρόμοια ϊσως μέ αύτά πού άπεικονίζονται πίσω από τις μορφές στήν απέναντι σκηνή
τής Θεραπείας τής πεθεράς τοΰ Πέτρου ή μέ τα οικοδομήματα τής αντίστοιχης σκηνής
στή μονή τής Χώρας (Πίν. 66α).

Από τήν ανάλυση πού προηγήθηκε καταλήγουμε στα άκόλουθα συμπεράσματα:

1. Ή παράσταση τοΰ θαύματος τής Κανά στο Αφεντικό δέν άκολουθεΐ τή συνήθη
εικονογραφία τών παλαιολόγειων χρόνων. Ε'ίτε δηλαδή εικονίζεται μόνο τό θαΰμα εϊτε
ύπήρχαν και οί δύο σκηνές -θαύμα καί τραπέζι γάμου- σέ κάθετη διάταξη, θά πρέπει νά
άνατρέξουμε σέ έργα προηγούμενων εποχών. Τό θαΰμα μόνο του συναντάται σέ έργα τής
παλαιοχριστιανικής περιόδου (σέ πρωτογενή βέβαια μορφή), ένώ ή κάθετη διάταξη συνη-
θίζεται στούς μεσοβυζαντινούς χρόνους. Μοναδική έξαίρεση, όσο γνωρίζω, άποτελεΐ τό
παλαιολόγειο χειρόγραφο Α76 τής Μεγίστης Λαύρας μέ τήν άπεικόνιση τοΰ θαύματος
μόνο καί τήν πιθανή πρόθεση τής προσθήκης τοΰ τραπεζιοΰ σέ κάθετη διάταξη, σύμφωνα
μέ τήν άποψη τοΰ Weitzmann.

2. Ή σωζόμενη σκηνή τοΰ θαύματος μέ τόν Χριστό, τήν Παναγία, ένα μαθητή, τόν άρ-
χιτρίκλινο καί έναν ύπηρέτη πλησιάζει εικονογραφικά στήν άντίστοιχη σκηνή τής μονής
τής Χώρας, ένώ στά άλλα παλαιολόγεια μνημεία ή σκηνή αύτή έχει περιορισμένο άριθμό
προσώπων: ό Χριστός, οί ύπηρέτες καί κατά περίπτωση ή Παναγία, χωρίς τήν παρουσία
τοΰ άρχιτρικλίνου, ό όποιος εικονίζεται μόνο στήν άνεπτυγμένη σκηνή τοΰ συμποσίου
(Όμορφη 'Εκκλησιά Αττικής, χφ. 'Ιβήρων 5, Gracanica, Decani)359. Αντίθετα, στά καππα-
δοκικά μνημεία ό άρχιτρίκλινος εικονίζεται μόνο στή σκηνή τοΰ θαύματος, τό ϊδιο καί
στο εύαγγέλιο τής Πάρμας, ένώ στό χειρόγραφο τής Πετρουπόλεως εικονίζεται καί στά
δύο έπεισόδια360.

3. Τό συμπέρασμα πού μπορεί νά διατυπωθεί γιά τήν παράσταση τοΰ θαύματος τής
Κανά στό Άφεντικό είναι ότι στή σωζόμενη σκηνή, μέ τήν άπεικόνιση τών προσώπων
πού έχουν ούσιαστικό ρόλο στο γεγονός, διαφαίνεται ή πρόθεση νά τονιστεί τό θαΰμα
αύτό καθαυτό, ένώ τό τραπέζι τοΰ γάμου είναι δευτερεύον ή παρέλκει.

"Οπως εΐναι γνωστό, ό γάμος στήν Κανά συνδέεται συμβολικά μέ τό μυστήριο τής Θεί-
ας Εύχαριστίας361 καί ή άπεικόνιση τοΰ τραπεζιοΰ τοΰ γάμου ένισχύει αύτό τον συμβολισμό,
καθώς παραβάλλεται μέ τό τραπέζι τοΰ Μυστικού Δείπνου362. Άλλά, όπως θά άναλυθεΐ στό
κεφάλαιο «Ερμηνεία τοΰ εικονογραφικού προγράμματος» (σελ. 153-154), στο θαΰμα τής

359 Βλ. ύποσημ. 334, 336, 337, 339 άντίστοιχα.

360 Βλ. ύποσημ. 326, 327, 328, 331, 330 άντίστοιχα.

361 UNDERWOOD, Some Problems, 264-267.

362 Στό ϊδιο, 283.
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Κανά συνυπάρχουν οί συμβολισμοί τοΰ έξαγνισμοΰ τής Θείας Εύχαριστίας μέ αύτούς τοΰ
Βαπτίσματος καί τοΰ Αγιασμοΰ. Μέ τον δεύτερο αύτό συμβολισμό συνδέεται ή παράστα-
ση τοΰ θαύματος σέ ένα λειτουργικό είλητό τοΰ 10ου αι., τό όποιο περιέχει τήν Ακολουθία
τοΰ Αγιασμού καί τής Βαπτίσειος363. Ανάμεσα στίς σχετικές μέ τό κείμενο παραστάσεις
άπεικονίζεται τό θαΰμα στήν Κανά ώς έξης: Ό Χριστός συνοδευόμενος άπό δύο μαθητές
εύλογε! τις έξι ύδρίες, ή Παναγία στέκεται δεομένη, οί νεόνυμφοι παρακολουθούν τή σκη-
νή, ό άρχιτρίκλινος δοκιμάζει τό νέο κρασί, ένώ δίπλα του ένας γενειοφόρος άνδρας δίνει
έντολές σέ τρεις ύπηρέτες πού κουβαλοΰν νερό καί γεμίζουν τίς ύδρίες364.

Ή παράσταση τοΰ Αφεντικοΰ μέ τόν Χριστό, τήν Παναγία, ένα μαθητή, τόν άρχι-
τρίκλινο καί τόν ύπηρέτη πού γεμίζει τίς ύδρίες, πιθανόν νά άποτελεΐ μιά συνεπτυγμένη
παραλλαγή αύτοΰ τοΰ εικονογραφικού τύπου μέ άντίστοιχο συμβολικό χαρακτήρα.

Ή Θεραπεία τοΰ ύδρο^πικοΰ (Αουκ. ιδ', 1-6)

Τό μεγαλύτερο τμήμα τής ζωγραφικής έπιφάνειας στό άριστερό μέρος τής σκηνής έχει
καταστραφεί. Στό σωζόμενο τμήμα, άριστερά εικονίζεται ό Χριστός μέ κόκκινο χιτώνα
καί βαθυγάλανο ιμάτιο. Μέ τό δεξιό χέρι εύλογεΐ τόν ύδρωπικό πού στέκεται άπέναντί του
(Πίν. 44). Πίσω άπό τόν Χριστό διατηρούνται τμήματα πράσινου καί καστανού ύφάσματος
πού άνήκουν στή μορφή ένός μαθητή. Ό ύδρωπικός φορεί λευκό περίζωμα καί στηρίζε-
ται σέ δύο βακτηρίες, ένώ ύποβαστάζεται άπό έναν ηλικιωμένο άνδρα πού φορεί γαλάζιο
ιμάτιο καί κόκκινο μανδύα. ΓIίσω άπό αύτόν οί Φαρισαϊοι καί οί νομικοί τής εύαγγελικής
περικοπής εικονίζονται ώς συμπαγής όμάδα άποτελούμενη άπό τέσσερις ήλικιωμένους
άνδρες μέ κοντά λευκά γένια (Πίν. 45). Από αύτούς όλόσιυμοι έχουν άπεικονιστεΐ μόνο
οί δύο, πού φοροΰν καστανόφαιους μανδύες καί μαντήλια γύρω άπό τόν λαιμό, ένώ άπό
τόν πρώτο τής ομάδας φαίνεται μόνο τό κεφάλι πίσω άπό τόν άνδρα πού ύποβαστάζει
τόν ύδροιπικό καί ό τρίτος εικονίζεται σχεδόν μετωπικός, σέ προτομή, άνάμεσα στούς δύο
όλόσσ>μους. Πίσω άπό τά κεφάλια τοΰ δεύτερου καί τοΰ τρίτου άνδρα διακρίνεται ή κορυφή
τής κεφαλής μιάς άλλης μορφής, ένώ κάποια άκαθόριστα ίχνη άνάμεσα στά κεφάλια τών
άλλιον άνδρών πιθανόν νά ύποδηλώνουν τήν άπεικόνιση μιάς ή δύο άκόμη μορφών.

Ή σκηνή τοποθετείται στό ύπαιθρο πάνω σέ πράσινο βάθος, τό όποιο διαχωρίζει τήν
παράσταση άπό τό βαθύ γαλάζιο πού καλύπτει τήν έπιφάνεια τοΰ τυμπάνου. "Ενας ψηλός

363 Πρόκειται για τό χειρόγραφο Casanatense Benedictio Fonlis (724 ßl 13) πού προέρχεται άπό τήν
Κάτω Ιταλία, βλ. AVERY, Exultet Rolls, 28-29.

364 Στό ίδιο, πίν. CXJV. 10.
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ορεινός όγκος διακρίνεται πίσω άπό τό κεφάλι τοΰ Χριστοΰ καί ένας χαμηλότερος πίσω
άπό τον τελευταίο τής ομάδας τών Φαρισαίων, ένώ χαμηλή άγρια βλάστηση διακρίνεται
στο άκρο δεξιά, καθώς καί στό τμήμα άνάμεσα στόν ύδρωπικό καί τον Χριστό.

Τό σωζόμενο τμήμα τής σκηνής διατηρείται σέ σχετικά καλή κατάσταση. Μόνο
τό πρόσωπο τοΰ Χριστοΰ είναι άρκετά φθαρμένο, ένώ παρατηρούνται έπιζωγραφήσεις
ιδιαίτερα στά πρόσωπα καί τά μαλλιά τών μορφών τοΰ δεξιοΰ ομίλου, όπως δείχνει ή σύγ-
κριση μέ παλαιές φωτογραφίες τοΰ άρχείου Millet. "Ετσι, ένώ στήν άρχική παράσταση
ό πρώτος Φαρισαΐος είναι γυρισμένος πρός τά δεξιά, πρός τούς άλλους τής ομάδας, μέ
τήν έπιζωγράφηση κοιτάζει άριστερά καί ό τελευταίος, πού είναι άκάλυπτος, στίς παλαιές
φωτογραφίες φέρει καλύπτρα. Ή όμάδα τών Φαρισαίων δίνει τήν έντύπωση κλειστού
ομίλου πού δέν συμμετέχει στό συντελούμενο θαΰμα, καθώς οί δύο πρώτοι είναι γυρι-
σμένοι πρός τόν τελευταίο, ό τρίτος κοιτάζει πρός τόν θεατή καί ή έκφραση στά πρόσω-
πά τους προδίδει μυστική συνεννόηση καί σκεπτικισμό. Ή επιφύλαξη τών Φαρισαίων
καί τών νομικών πρός τό πρόσωπο τοΰ Χριστοΰ καταγράφεται στούς στίχους 1, 3 καί
6 τής εύαγγελικής περικοπής (Λουκ. ιδ') (και αύτοι ήσαν παρατηρούμενοι αύτόν οί δέ
ησύχασαν (έσιώπησαν)" ούκ 'ίσχυσαν άνταποκριθήναι αύτω πρός ταύτα) καί άποδίδεται
στήν παράσταση τοΰ Άφεντικοΰ μέ ιδιαίτερη έπιτυχία.

Ή Θεραπεία τοΰ ύδρωπικοΰ, πού άνήκει στόν κύκλο τών θαυμάτων τοΰ Σαββάτου,
δέν είναι άπό τις συνηθέστερες παραστάσεις στούς παλαιοχριστιανικούς χρόνους365, άλλά
άπό τούς μεσοβυζαντινούς καί κυρίους στούς παλαιολόγειους χρόνους τό θαΰμα τής Θε-
ραπείας τοΰ ύδρωπικοΰ περιλαμβάνεται συχνά στίς εικονογραφήσεις τών χειρογράφων
καί τών μνημείων.

Στό χφ. Par. gr. 510 άπεικονίζονται μόνο τά δύο κύρια πρόσωπα τής σκηνής, ό
Χριστός καί ό άρρωστος366, στή Νέα Έκκλησία τοΰ Άγίου Βασιλείου στο Göreme (Toqali
2) ό Χριστός συνοδεύεται άπό δύο μαθητές καί ό ύδρωπικός ύποβαστάζεται άπό ένα
συνοδό367. Στό χφ. Par. gr. 74 τρεις μαθητές συνοδεύουν τόν Χριστό, ένώ πίσω άπό τόν

365 Για τις παραστάσεις τοΰ θαύματος στούς παλαιοχριστιανικούς χρόνους, βλ. SCHILLER, Ikonographie,
1, 184, δπου άναφέρεται άπεικόνιση τοΰ ύδρωπικοΰ σέ μία σαρκοφάγο καί σέ ενα λατινικό χειρόγραφο τοΰ
6ου-7ου αί. Βλ. έπίσης COLWELL - WlLLOUGHBY, Four Gospels, 302, δπου άναφέρονται καί παραστάσεις
σέ δύο έλεφάντινα πλακίδια τοΰ 6ου αί. Στό δίπτυχο τοΰ Etschmiadzin, ενα άπό τά τέσσερα άπεικονιζόμενα
θαύματα είναι ή Θεραπεία τοΰ ύδροίπικοΰ, VOLBACH, Elfenbeinarbeiten, 94-95, πίν. 75. SlNGELENBERG,
Etschmiadzin Diptych, 105, είκ. 1.

366 Omont, Miniatures, 22, πίν. XXXVI.

367 Jerphanion, Cappadoce, I, 2, 340-34 I II, πίν. 79.1. Epstein, Toqali, 72, είκ. 78.
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ύδρωπικό εικονίζεται όμάδα Ίουδαίο)ν368, στό Laur. VI, 23 ή παράσταση άναλύεται σέ
δύο σκηνές369. Στό χφ. Petr. gr. 105 ή σκηνή περιορίζεται στά κύρια πρόσωπα καί στόν
άνδρα πού ύποβαστάζει τόν άρρωστο370, στό Monreale ή παράσταση περιλαμβάνει καί
μαθητές καί όμάδα Ιουδαίων371. Οί πολυπρόσωπες παραστάσεις συναντώνται σέ όλα
σχεδόν τά μνημεία τών παλαιολόγειων χρόνων μέ διαφοροποιήσεις πού συνίστανται στή
σχέση τών δύο κύριων μορφών τής σκηνής (ό Χριστός άκουμπά τό χέρι του στήν κοιλιά
τοΰ άσθενοΰς ή τόν εύλογεΐ άπό κάποια άπόσταση), στήν άπεικόνιση τοΰ άσθενοΰς μέ
τά σημάδια τής άσθένειάς του λιγότερο ή περισσότερο έμφανή (μερικές φορές μέ έντονη
κλίση τοΰ σώματος του πρός τά πίσω), στήν άπεικόνιση ή μή συνοδοΰ, στήν παρουσία
τών δευτερευόντων προσώπων, μαθητών καί Φαρισαίων.

Τούς διάφορους τρόπους άποδόσεως τής σκηνής έχουν έπισημάνει ό Ξυγγόπουλος372,
ό Demus373, ή Gouma-Peterson374, ή Τσιτουρίδου375. Ή διαφοροποίηση πού έχει σχέ-
ση μέ τήν παράσταση τοΰ Αφεντικοΰ άφορά κυρίως στή διάταξη τών άπεικονιζόμενων
μορφών στόν χώρο τής σκηνής, ή όποία μπορεί νά διαχωριστεί σέ δύο κατηγορίες:
α) Τά δύο κύρια πρόσωπα τής σκηνής, ό Χριστός καί ό ύδρωπικός, άπομονώνονται στό
μέσον της παραστάσεως, ένώ οί μαθητές καί οί Φαρισαΐοι εικονίζονται έκατέρωθεν, σέ
κάποια άπόσταση άπό αύτούς. Ό Χριστός εύλογεΐ ή άγγίζει μέ τό χέρι του τήν κοιλιά
τοΰ άσθενοΰς, ό όποιος μερικές φορές συγκρατείται άπό ένα συνοδό ή στηρίζεται σέ βα-
κτηρία. β) Οί μαθητές καί οί Φαρισαΐοι βρίσκονται πίσω άκριβώς άπό τά κύρια πρόσω-
πα τής σκηνής, ό Χριστός εύλογεΐ ή άγγίζει τήν κοιλιά τοΰ άσθενοΰς, ό όποιος συνή-
θως συγκρατείται άπό συνοδό καί στηρίζεται, κατά περίπτωση, σέ μία ή δύο βακτηρίες.

Στήν πρώτη κατηγορία άνήκουν οί παραστάσεις στά χειρόγραφα Par. gr. 74376 καί
Ιβήρων 5377, καθώς καί στή Μητρόπολη τοΰ Μυστρά378. Ό δεύτερος τρόπος διατάξεως
τών μορφών συναντάται στό Monreale καί στά περισσότερα μνημεία τών παλαιολό-

368 ΟΜΟΝΤ, Évangiles, II, πίν. 122.

369 VELMANS, Tétraévangile, 45, πίν. 52, είκ. 236.

370 COLWELL - WlLLOUGHBY, Four Gospels, 301 -305, πίν. LXXXV.

371 Demus, Sicily, πίν. 90A.

372 ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ, Μονή Προδρόμου, 53-54.

373 Demus, San Marco, 1, 120.

374 gouma-peterson, Christ as Ministrant, 205-206 καί σημ. 21-22.

375 ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΟΥ, Ό ζωγραφικός διάκοσμος, 129-130.

376 Βλ. ύποσημ. 368.

377 Θησαυροί Άγίου Όρους, Β', είκ. 32.

378 Millet, Mistra, πίν. 73.1. Χατζηδακης, Μυστρας, 44.
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γειων χρόνων, όπως στο παρεκκλήσιο τοΰ Άγίου Ευθυμίου στον Άγιο Δημήτριο Θεσ-
σαλονίκης379 καί στον Άγιο Νικόλαο Όρφανό380, στό Staro Nagoricino381, στή μονή
Προδρόμου Σερρών382, στήν Decani383 καί στόν Άγιο Νικόλαο τοΰ Ljuboten384. Σέ αύτή
τήν κατηγορία άνήκει καί ή παράσταση στή μονή τής Χώρας, ή όποία είναι φθαρμένη
κατά τό άριστερό τμήμα, όπου θά εικονίζονταν ό Χριστός καί οί μαθητές, ένώ δεξιά
σώζεται ή όμάδα τών Φαρισαίων καί τό έπάνω μέρος τής κεφαλής τοΰ ύδρωπικοΰ385.
Στήν ϊδια κατηγορία έντάσσεται καί ή άπεικόνιση τοΰ θαύματος στο Άφεντικό, καί
αύτό τό εικονογραφικό σχήμα έχει ώς άποτέλεσμα νά συγκεντρώνονται οί μορφές στο
μέσον τοΰ διαθέσιμου χώρου καί νά μένει ελεύθερος χώρος στά άκρα τοΰ τυμπάνου.

'Επισημαίνεται ότι ή μέθοδος πού έχει άκολουθηθεΐ γιά τις άλλες παραστάσεις τοΰ νάρ-
θηκα προδίδει προσπάθεια οικονομίας τοΰ χώρου, άφοΰ τά θαύματα στίς καμάρες εικο-
νίζονται άνά δύο ή τό θέμα άναπτύσσεται σέ όλο τον διαθέσιμο χώρο ('Ιησούς Δωδε-
καετής στό νότιο τύμπανο, Θεραπεία χωλών καί τυφλών στό δυτικό τμήμα τής νότιας κα-
μάρας). Τό γεγονός τής άπεικονίσεως ένός μόνο θέματος σέ συνεπτυγμένο εικονογρα-
φικό τύπο σέ όλο τό τύμπανο, άφήνοντας άκάλυπτο μεγάλο τμήμα τοΰ χώρου, δημιουργεί
εύλογη άπορία γιά τόν λόγο τής έπιλογής τής συγκεκριμένης θέσεως γιά τή συγκεκρι-
μένη παράσταση. Δεδομένου δέ ότι σέ μιά επιφάνεια, άμεσα όρατή άπό τόν θεατή, ή
άπεικόνιση τοΰ ύδρωπικοΰ, μέ έντονα τά σημάδια τής άσθένειάς του, δέν παρουσιάζει
αισθητικά ένδιαφέρον θέμα, θά πρέπει νά άναζητηθοΰν άλλοΰ τά κριτήρια πού οδήγησαν
στήν έπιλογή τού βόρειου τυμπάνου γιά τήν άπεικόνιση τοΰ Θαύματος τοΰ ύδρωπικοΰ.

Μία άλλη παρατήρηση πού σχετίζεται μέ τήν εικονογραφία τοΰ θέματος είναι ότι ή
σκηνή τοποθετείται στό ύπαιθρο, μέ παντελή άπουσία οποιουδήποτε άρχιτεκτονήματος

379 Gouma-Peterson, Christ as Ministrant, είκ. 15. Τςιγαριδας, Άγιος Ευθύμιος, 126-128, είκ. 85.

380 τσιτουριδου, Ό ζωγραφικός διάκοσμος, πίν. 46.

381 Millet - Frolow, Yougoslavie, III, πίν. 82.4. Gouma-Peterson, Christ as Ministrant, είκ. 17. Στόν
'Άγιο Νικήτα κοντά στό Cucer ή παράσταση είναι όλιγοπρόσωπη. Ό Χριστός μέ δύο μαθητές άγγίζει μέ
τό χέρι του τήν κοιλιά τοΰ άσθενοΰς, ό όποιος στηρίζεται στό οικοδόμημα πού είναι πίσω του, χωρίς τήν
παρουσία συνοδοΰ ή άλλων προσώπων. millet - Frolow, Yougoslavie, III, πίν. 40.1. GOUMA-peterson,
Christ as Ministrant, είκ. 13. TODIC, Staro Nagoricino, είκ. 41.

382 ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ, Μονή Προδρόμου, πίν. 45.

383 petkovic, Decani, πίν. CCXXV, δπου ή παράσταση περιλαμβάνει πολλούς μαθητές πίσω άπό τόν
Χριστό καί πολυπληθή όμάδα 'Ιουδαίων πίσω άπό τόν ύδρωπικό.

384 Millet - Velmans, Yougoslavie, πίν. 4 είκ. 10 καί πίν. 5 είκ. 11.

385 UNDERWOOD, Kariye Djami, 1, 130-13 Γ 2, πίν. 250, 252. Σημειώνεται δτι ό άριθμός τών εικονιζόμε-
νων Φαρισαίων στή μονή τής Χώρας είναι ίδιος μέ αύτόν τοΰ Άφεντικοΰ καί οτι πίσω τους διακρίνεται καί
έδώ ή κορυφή τών κεφαλών τριών άλλων μορφών.
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στο βάθος. Tô Θαΰμα τοΰ ύδρωπικοΰ πραγματοποιήθηκε εις οίκόν τίνος τών αρχόντων
τών Φαρισαίων καί στά περισσότερα μνημεία πού ήδη άναφέρθηκαν τό βάθος άποτελεΐται
άπό κάποιες άρχιτεκτονικές κατασκευές, άπλούστερες ή συνθετότερες, πού ύποδηλώνουν
τό έσωτερικό τής οικίας. Στή Νέα 'Εκκλησία τοΰ Αγίου Βασιλείου στό Göreme τής Καπ-
παδοκίας (Toqali II) ένα στενό ψηλό οικοδόμημα άπεικονίζεται πίσω άπό τόν ύδρωπικό,
στό Monreale τό βάθος καλύπτει μεγάλο ψηλό κτήριο, στή Μητρόπολη τοΰ Μυστρά οί
μορφές εικονίζονται μπροστά σέ ισόγειο κτίσμα μέ πυργίσκους, στό χειρόγραφο 'Ιβήρων
5 δύο ψηλά οικοδομήματα στά άκρα ένώνονται μέ χαμηλό τοίχο, ένώ στον Άγιο Νι-
κόλαο 'Ορφανό τό βάθος άποτελεΐται μόνο άπό ένα χαμηλό τοίχο. Συνθετότερες είναι
οί κατασκευές στο Staro-Nagoricino, στο Cucer, στή μονή Προδρόμου Σερρών, στό
Ljuboten καί ιδιαίτερα στήν Decani.

'Υποδήλωση ύπαίθριου χώρου συναντάται μόνο σέ ορισμένα χειρόγραφα: Στό Par.
gr. 74 τόν χώρο καλύπτει χαμηλή βλάστηση άνάμεσα στίς μορφές καί ένα ψηλό δέντρο
στήν άριστερή άκρη, στο Laur. VI, 23 ή σκηνή φαίνεται νά έκτυλίσσεται στό ύπαιθρο μέ
χαμηλή άγρια βλάστηση, άλλά στά άκρα εικονίζονται πυργόσχημα οικοδομήματα. Στο
Petr. gr. 105, όπως σημειώνει ό Willoughby, «ή μικρογραφία παρουσιάζει άξιοσημείωτα
καί μοναδικά χαρακτηριστικά. Σέ άνακολουθία μέ τό κείμενο ό καλλιτέχνης τοποθετεί τή
σκηνή στό ύπαιθρο μπροστά σέ άφύσικους βράχους»386. Ή ϊδια άνακολουθία ώς προς τό
εύαγγελικό κείμενο χαρακτηρίζει καί τήν παράσταση τοΰ Άφεντικοΰ μέ τή χαμηλή βλά-
στηση και ιδιαίτερα μέ τούς ψηλούς βράχους πίσω άπό τόν Χριστό καί στό δεξιό άκρο
τής σκηνής. Αύτή ή ιδιομορφία προδίδει ίσως τήν ύπαρξη προτύπων στά όποια οί σκηνές
άποδίδονται μέ κάποια έλευθερία ώς πρός τά άναγραφόμενα στά εύαγγελικά κείμενα.

'Επανερχόμενοι στο έρώτημα γιά τή θέση τής παραστάσεως τοΰ ύδριοπικοΰ στό
Αφεντικό, μετά τή διερεύνηση τοΰ θέματος, διατυπώνουμε τίς έξής προτάσεις:

Τό θαΰμα τοΰ ύδρωπικοΰ έξιστορεΐται μόνο στό Εύαγγέλιο τοΰ Λουκά, όπως μόνο
στό Εύαγγέλιο αύτό άναφέρεται ή παρουσία τοΰ Χριστοΰ Δωδεκαετούς στόν Ναό πού
εικονίζεται στό νότιο τύμπανο, άκριβώς άπέναντι άπό τόν ύδρωπικό. Ό Millet επισημαίνει
τήν έμφαση πού δίνεται άπό τό Εύαγγέλιο τοΰ Λουκά, σέ σχέση μέ τά άλλα συνοπτικά
Εύαγγέλια, στήν έξιστόρηση τών γεγονότων τής ζωής τοΰ Χριστοΰ στήν 'Ιουδαία387, στά
όποια, όπως είναι γνωστό, άποδίδεται ιδιαίτερο συμβολικό περιεχόμενο388. Μέ αύτά τά

386 colwell - Willoughby, Four Gospels, 302.

387 Millet, Recherches, 61 -63.

388 Underwood, Some Problems, 253. Γιά τό συμβολικό περιεχόμενο τών γεγονότων τής ζωής τοΰ
Χριστοΰ στήν 'Ιουδαία, βλ. παρακάτω, σελ. 146-147, ύποσημ. 604.
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δεδομένα, ή τοποθέτηση σέ αντικριστές και καίριες θέσεις τών σκηνών πού προέρχον-
ται άπό τό Εύαγγέλιο τοΰ Λουκά άνταποκρίνεται στήν πρόθεση προβολής τους, λόγφ
άκριβώς τοΰ συμβολισμοΰ πού έμπεριέχουν.

Μιά δεύτερη παρατήρηση πού συμπληρώνει τήν πρώτη εΐναι ότι αύτό καθαυτό τό
θαΰμα τοΰ ύδρωπικοΰ έχει ιδιαίτερο συμβολικό περιεχόμενο, καθώς άνήκει στόν κύ-
κλο τών θαυμάτων τοΰ Σαββάτου. Ό Millet389, άλλά καί νεότεροι μελετητές, όπως ή
Gouma-Peterson390, έχουν έπισημάνει τή σημασία πού άποδίδεται στά θαύματα τοΰ Σαβ-
βάτου ώς συμβολικών πράξεων προαγγελίας τοΰ Πάθους τοΰ Χριστοΰ. Στά θαύματα
αύτά, πού λαμβάνουν χώρα στήν 'Ιουδαία, ό Χριστός έρχεται σέ άνοιχτή ρήξη μέ τούς
θρησκευτικούς άρχοντες τών 'Ιουδαίων προκαλώντας τον φθόνο καί τό μίσος τους, τό
όποιο οδηγεί έν τέλει στήν άπόφαση γιά τή θανάτωσή του.

'Ενδεικτικό στοιχείο γιά τή σημασία πού άποδίδεται στό θαΰμα τοΰ ύδρωπικοΰ
λόγω τής ήμέρας τής πραγματοποιήσεώς του, άποτελεΐ ή μνεία τοΰ Σαββάτου στίς έπι-
γραφές πού συνοδεύουν τήν άντίστοιχη παράσταση τόσο στο Monreale391, όσο καί στον
'Άγιο Μάρκο τής Βενετίας392. Στό Αφεντικό ή σκηνή δέν συνοδεύεται άπό έπιγραφή άλ-
λά ή έπιφύλαξη καί ό σκεπτικισμός πού διαφαίνονται άπό τόν τρόπο άποδόσεως τής ομά-
δας τών Φαρισαίων ύποδηλώνουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τής παραστάσεως393. Ή πα-
ρατήρηση αύτή οδηγεί στή διατύπωση τής άπόψεως ότι ή τοποθέτηση τής σκηνής, μόνης
της, σέ καίρια θέση τοΰ νάρθηκα οφείλεται στήν πρόθεση νά τονισθεί ό συμβολικός χα-
ρακτήρας τοΰ θαύματος (βλ. σελ. 43 καί Σχέδ. 4, άριθ. 15).

Τέλος, επισημαίνουμε καί τά έξής: Τό βόρειο τύμπανο τοΰ νάρθηκα συνορεύει μέ τό

389 Millet, Recherches, 64-66.

390 Gouma-Peterson, Christ as Ministrant, 210.

391 Demus, Sicily, 166, σημ. 384: IhS IN DOMO CUIDA PRINCIPIS PHARISEORU S AN AT YDROPICU DIE
S AB ATI.

392 Demus, San Marco, 1,116: HYDROPICUM CURAT SUA IAMNON SABBATA SERVANS.

393 Παρόμοιες στάσεις καί εκφράσεις τών μορφών τής ίδιας ομάδας συναντούμε στό Monreale, όπου
ό Φαρισαιος πού εικονίζεται πίσω άπό τόν ύδρωπικό εχει τό πρόσωπο γυρισμένο πρός τούς άλλους τής
ομάδας, ό άκραϊος παρακολουθεί τό θαΰμα μέ σκεπτικισμό καί κάποιος άλλος κοιτάζει πρός τά έμπρός.
Στό χφ. Ιβήρων 5 οί τρεις μορφές τών Φαρισαίων καί τών νομικών εικονίζονται νά χειρονομοΰν σέ έντονη
συζήτηση μεταξύ τους, άπομονωμένοι άπό τό κεντρικό θέμα τής παραστάσεως. Στή μονή Προδρόμου
Σερρών ενας άπό τήν όμάδα τών Φαρισαίων είναι γυρισμένος κατά τά τρία τέταρτα πρός τά δεξιά σάν
νά άποστρέφει τό πρόσωπο του άπό τή σκηνή τοΰ θαύματος, ένώ οί άλλοι φαίνεται νά παρακολουθούν
τά διαδραματιζόμενα. Στίς περισσότερες άλλες περιπτώσεις, όπως στό χφ. Par. gr. 74, στή Μητρόπολη
τοΰ Μυστρά, στον 'Άγιο Νικόλαο 'Ορφανό, στή μονή τής Χώρας, ή όμάδα τών Φαρισαίων εικονίζεται νά
παρακολουθεί τό θαΰμα.
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βορειοδυτικό παρεκκλήσιο στο όποιο, όπως ήδη αναφέρθηκε (σελ. 27-28), βρίσκεται ό
τάφος τοΰ Παχωμίου, κτήτορος τοΰ ναοΰ, ίδρυτοΰ καί ήγουμένου τής μονής τής Όδηγητρί-
ας τοΰ Βροντοχίου. Ή είσοδος στό παρεκκλήσιο βρίσκεται κάτω άκριβώς άπό τήν παρά-
σταση τοΰ ύδρωπικοΰ. Νά ύποθέσουμε ότι ή «άπόκρυφος νόσος» τοΰ Παχωμίου, γιά τήν
όποία γίνεται λόγος στά έπιγράμματα τοΰ Φιλή (βλ. σελ. 32), έχει κάποια σχέση μέ τή
νόσο τής ύδρωπικίας καί γιά τον λόγο αύτό ζωγραφήθηκε τό θαύμα τής Θεραπείας τοΰ
ύδρωπικοΰ σέ άμεση γειτνίαση μέ τό ταφικό του παρεκκλήσιο; Υπενθυμίζουμε ότι στον
βόρειο τοίχο τοΰ ορόφου τοΰ νάρθηκα, πού συνορεύει καί αύτός μέ τό βορειοδυτικό πα-
ρεκκλήσιο, εικονίζονται οί άρχάγγελοι Μιχαήλ καί Γαβριήλ ώς φύλακες τής εισόδου τοΰ
παρεκκλησίου (βλ. σελ. 26-27). Είναι λοιπόν πιθανό καί ή παράσταση τής Θεραπείας τοΰ
ύδρωπικοΰ νά σχετίζεται μέ τό ταφικό παρεκκλήσιο, τό όποιο ό Παχώμιος φρόντισε νά
οικοδομήσει καί νά διακοσμήσει γιά νά διαιωνίσει τή μνήμη του.

Ή Θεραπεία τοΰ έκ γενετής τυφλοΰ (Ίω. θ', 1-38)

Ό Χριστός εικονίζεται άριστερά συνοδευόμενος άπό δύο μαθητές. Φορεί καστανό ιμά-
τιο, κρατεί στό άριστερό χέρι κλειστό είλητό καί μέ τό δεξιό έπιθέτει πηλό στά μάτια τοΰ
τυφλοΰ πού στέκεται άπέναντί του στή ρίζα ψηλοΰ άπότομου βουνοΰ. Ό Χριστός προχω-
ρεί μέ άνοιχτό βηματισμό πάνω σέ γκρίζους βράχους, ένώ πίσω του οί μαθητές μοιάζουν
άκίνητοι: στό άριστερό άκρο ό Πέτρος, ήλικιωμένος, φορεί πράσινο ιμάτιο μέ ύπόλευκες
άνταύγειες, δίπλα του ό δεύτερος μαθητής, νέος, άγένειος, προφανώς ό Ιωάννης, έχει
κρυμμένο τό σώμα πίσω άπό τις μορφές τοΰ Χριστοΰ καί τοΰ Πέτρου, πού δεσπόζουν στή
σκηνή394. Τό ιμάτιο τοΰ Πέτρου καλύπτει τά χέρια του- τό άριστερό φέρεται πρός τά κάτω,
ένώ τό δεξιό είναι λυγισμένο καί ή κλειστή παλάμη προβάλλει στό στήθος άνάμεσα στήν
άναδίπλωση τοΰ ιματίου. Ό τυφλός φορεί κόκκινο κοντό χιτώνα ζωσμένο στή μέση καί
ψηλά ύποδήματα (;) μέχρι κάτω άπό τά γόνατα, στηρίζεται μέ τό δεξιό χέρι σέ βακτηρία
καί φέρει τό άριστερό μπροστά στό στήθος. Ό ίδιος εικονίζεται γιά δεύτερη φορά νά πλένει
τά μάτια του γονατισμένος μπροστά σέ τετράλοβη κρήνη μέ άναβρυτήριο, πού εικονίζεται
χαμηλά, κάτω άπό τούς βράχους πού πατούν ό Χριστός καί οί μαθητές (Πίν. 46).

394 Κρίνεται σκόπιμο νά σημειωθεί ότι οί μαθητές Πέτρος, 'Ιάκωβος καί 'Ιωάννης σχηματίζουν μιά ιδιαί-
τερη όμάδα μεταξύ τών μαθητών, όπως άναφέρει καί ό Underwood, Kariye Djami, 1, 123. 'Εξάλλου, μόνο
οί τρεις αύτοί μαθητές παρίστανται στήν άποκαλυπτική σκηνή τής Μεταμορφώσεως τοΰ Χριστοΰ (βλ.
Ματθ. ζ', 1-8' Μάρκ. θ', 2-8' Λουκ. θ', 28-36). Στόν νάρθηκα τοΰ Αφεντικού παρατηρούμε δτι ό Πέτρος
παριστάνεται πάντα δίπλα στόν Χριστό, ό Ιάκωβος καί ό 'Ιωάννης εναλλάσσονται, ένώ ή άπεικόνιση τοΰ
Ανδρέα στή σκηνή τής θεραπείας τής πεθεράς τοΰ Πέτρου ύπαγορεύεται άπό τό ευαγγελικό κείμενο.
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Ή σκηνή διατηρείται σέ καλή κατάσταση. Λείπει μέρος τής ζωγραφικής έπιφάνειας
στο κάτω μέρος, μέ άποτέλεσμα νά μή σώζονται τά πόδια τοΰ τυφλοΰ καί τό κατώτερο
τμήμα τής κρήνης. Ή άρχική ζωγραφική έχει άλλοιωθεΐ άπό μεταγενέστερες έπιζωγρα-
φήσεις κυρίους στά κεφάλια τών μορφών. Όπως δείχνουν συγκρίσεις μέ παλαιές φωτο-
γραφίες τοΰ άρχείου Millet καί τοΰ Μουσείου Μπενάκη, οί έπεμβάσεις επικεντρώνονται
στά πρόσωπα καί τά μαλλιά, ένώ δέν λείπουν καί σποραδικές έπιζωγραφήσεις στά έν-
δΰματα καί στούς φο)τοστεφάνους. Οί έπεμβάσεις αύτές έχουν προκαλέσει άλλοιώσεις
πού παραποιούν τά άτομικά χαρακτηριστικά καί μεταβάλλουν τό ήθος τών μορφών, μέ
άποτέλεσμα νά δυσχεραίνεται ή σωστή περιγραφή τών λεπτομερειών καί ή τεχνοτροπική
άνάλυση τής παραστάσεως. Ώς παράδειγμα άναφέρουμε τις άλλοιώσεις στό πρόσωπο τοΰ
Ιωάννη, ό όποιος στίς παλαιές φωτογραφίες έχει τό βλέμμα στραμμένο πρός τόν θεατή,
ένώ μέ τις έπιζωγραφήσεις δίνει τήν έντύπωση ότι κοιτάζει πρός τόν Πέτρο. Οί έπεμβάσεις
φαίνεται ότι δέν έχουν έπεκταθεΐ στό φυσικό τοπίο πού πλαισιώνει τή σκηνή.

Τό ψηλό βουνό δεξιά άποδίδεται σέ άνοιχτούς καστανούς τόνους καί δημιουργεί
άντίθεση μέ τούς χαμηλούς γκρίζους βράχους τής άριστερής πλευράς. Ανάμεσα στούς δύο
αύτούς ορεινούς όγκους ύπάρχει ένα στενό ρυάκι μέ νερό πού κυλά μέ δύναμη πρός τά
κάτω, όπως συμπεραίνεται μετά άπό προσεκτική παρατήρηση τής στενής διαχωριστικής
λουρίδας πού ζίογραφίζεται σέ γκριζογάλανους τόνους. Στό ϊδιο ρυάκι διοχετεύονται καί
τά νερά πού ξεπηδούν άπό τό άναβρυτήριο. Χαμηλή άγρια βλάστηση στή ρίζα τοΰ ψηλοΰ
βουνού συμπληριονει τό ορεινό τοπίο πού χωρίζεται σέ δύο σαφώς διακρινόμενα μέρη:
άριστερά οί χαμηλοί γκρίζοι βράχοι μέ τόν Χριστό, τούς μαθητές καί κάτω τήν πηγή, δεξιά
τό ψηλό άνοιχτοκάστανο βουνό πίσω άπό τόν τυφλό (Πίν. 47).

Τό θαΰμα τής Ίάσεως τοΰ έκ γενετής τυφλοΰ, κατά τό όποιο ό Χριστός έποίησεν πη-
λό ν έκ τοΰ πτύσματος αύτοΰ καί τόν έπέθεσε στά μάτια τοΰ άσθενοΰς μέ τήν ύπόδειξη νά
νιφθεΐ στήν κολυμβήθρα τοΰ Σιλωάμ γιά νά θεραπευθεί, πραγματοποιήθηκε τήν ήμέρα
τοΰ Σαββάτου καί προκάλεσε τις έπικρίσεις τών Φαρισαίων, σύμφωνα μέ τήν έκτενή
διήγηση τοΰ 'Ιωάννη.

Ή εικονογραφία τοΰ θαύματος περιλαμβάνει τις έξης σκηνές: α) ό Χριστός καί οί
μαθητές συναντοΰν τόν τυφλό- β) ό Χριστός έπιθέτει πηλό στά μάτια τοΰ άσθενοΰς· γ) ό
τυφλός νίπτει τά μάτια του στήν κολυμβήθρα τοΰ Σιλωάμ· δ) οί Φαρισαϊοι άνακρίνουν
τόν τυφλό καί τούς γονείς του- ε) οί Φαρισαϊοι έκδιώκουν τόν τυφλό άπό τή συναγωγή·
στ) ό Χριστός βρίσκει τόν θεραπευθέντα, τοΰ άποκαλύπτεται ώς Υιός τοΰ Θεοΰ καί αύτός
τόν προσκυνά395.

395 Ό διαχωρισμός τών σκηνών άναφέρεται άπό τόν 'Ορλάνδο, Μονή Πό,τμου, 148, δπου δμως παραλεί-
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Ή έκτεταμένη αύτή απεικόνιση συναντάται, όσο γνωρίζω, μόνο στό χφ. Par. gr. 74,
όπου όμως παραλείπεται ή πρώτη σκηνή396. Σέ άλλα χειρόγραφα, όπως στό Laur. VI,
2 3 397 καί στό Ber. gr. Qu. 66398, ή παράσταση περιορίζεται στίς τρεις πρώτες σκηνές399,
ένώ στά περισσότερα μνημεία καί χειρόγραφα εικονίζονται μόνο ή δεύτερη καί ή τρί-
τη καί σέ άρκετά άλλα μόνο ή δεύτερη, ή όποία, σημειωτέον, είναι ή μόνη σκηνή πού
άπαντάται κατά κανόνα στά έργα τών παλαιοχριστιανικών χρόνων.

Στό μνημείο μας άκολουθεΐται ό συνηθέστερος εικονογραφικός τύπος μέ τήν άπεικόνι-
ση τής δεύτερης καί τής τρίτης σκηνής. Τόν ϊδιο αύτό τύπο συναντούμε στό εύαγγέλιο τοΰ
Rossano400, στό χφ. Par. gr. 5ΙΟ,401 στό Monreale402, στό καθολικό τής μονής τοΰ Mirozh στό
Pskov403, στό παρεκκλήσιο «τής Παναγίας» στή μονή τοΰ Άγίου 'Ιωάννου τοΰ Θεολό-
γου στήν Πάτμο404, στήν Άγία Σοφία Τραπεζοΰντος405, στή Μητρόπολη τοΰ Μυστρά406,
στό χφ. 'Ιβήρων 5 (Πίν. 67α)407, στήν Άγία Αικατερίνη Θεσσαλονίκης408, στό καθολι-

πεται ή τελευταία σκηνή τής δεύτερης συναντήσεως τοΰ Χριστού μέ τόν τυφλό. Για τήν εικονογραφία τοΰ
θέματος, βλ. SCHILLER, Ikonographie, I, 180-182. LChrl, 1, στ. 304-308. SlNGELENBERG, Etschmiadzin
Diptych, 108-112.

396 OMONT, Évangiles, Π, πίν. 159-161.

397 velmans, Tétraévangile, 49, πίν. 61, είκ. 284-285.

398 Millet, Recherches, 672, είκ. 663.

399 Στό χφ. Διονυσίου 587 εικονίζεται μόνο ή πρώτη σκηνή: ό Χριστός, συνοδευόμενος άπό τρεις μαθητές,
συναντά τόν τυφλό σέ έξοχικό τοπίο μέ χαμηλούς βράχους καί άραιή βλάστηση, Θησαυροί Άγίου Όρους,
Α', είκ. 205.

400 MUNOZ, Rossano, πίν. XI. SCHILLER, Ikonographie, I, είκ. 514. SlNGELENBERG, Etschmiadzin Diptych, είκ.
9. Ή άπεικόνιση τών δύο σκηνών στό εύαγγέλιο τοΰ Rossano (α' μισό 6ου αι.), όπου μάλιστα παριστάνονται
καί οί γονείς τοΰ τυφλοΰ, καθώς καί όμάδα 'Ιουδαίων νά παρακολουθούν τή νίψη τοΰ τυφλοΰ στήν κολυμβήθρα
τοΰ Σιλωάμ, άποτελεΐ έξαίρεση στή συνήθη εικονογραφία τών παλαιοχριστιανικών χρόνων.

401 Ομοντ, Miniatures, 26, πίν. XLVI. SCHILLER, Ikonographie, I, είκ. 515. SlNGELENBERG, Etschmiadzin
Diptych, είκ. 10.

402 DEMUS, Sicily, 277, πίν. 66C.

403 Underwood, Some Problems, είκ. 5.

404 Ορλάνδος, Μονή Πάτμου, 148-149, πίν. 9α, 34.

405 TALBOT Rice, Haghia Sophia, 137, είκ. 99.

406 Millet, Mistra, πίν. 72.2.

407 Θησαυροί Άγίου Όρους, Β', είκ. 39.

408 gouma-peterson, Christ as Ministrant, είκ. 25. Στήν παράσταση τής Αγίας Αικατερίνης εχει προστε-
θεί καί τρίτο έπεισόδιο μέ τήν άπεικόνιση τής άνακρίσεως τοΰ τυφλοΰ άπό τούς Φαρισαίους, tsigaridas,
Sainte-Catherine, 162, είκ. 8.
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κό τής μονής Χιλανδαρίου409, στόν έξωνάρθηκα τής Sopocani410 καί στή Ravanica4". Ό
απλουστευμένος τύπος, στόν όποιο εικονίζεται μόνο ή δεύτερη σκηνή, είναι κοινός για
όλα σχεδόν τά έργα τών παλαιοχριστιανικών χρόνων (σαρκοφάγοι412, έλεφάντινα έργα
μικροτεχνίας413, ψηφιδωτά στόν 'Άγιο Άπολλινάριο τόν Νέο414 κ.ά.), έπιβιώνει όμως έως
τήν ύστερη βυζαντινή περίοδο415, όπως άποδεικνύεται άπό τίς παραστάσεις στήν Περί-
βλεπτο τής Άχρίδας416, στό Πρωτάτο417, στό παρεκκλήσιο τοΰ Αγίου Εύθυμίου στον 'Άγιο
Δημήτριο Θεσσαλονίκης418, στή μονή τής Χώρας419.

Στίς παραπάνω κατηγορίες παρατηρούνται διαφοροποιήσεις ώς πρός τήν άπεικόνιση ή
μή δευτερευόντων προσώπων, κυρίως μαθητών τοΰ Χριστοΰ, ώς πρός τό σχήμα τής κολυμ-
βήθρας καί τή διαμόρφωση τοΰ βάθους τής παραστάσεως. Στό Par. gr. 510, στό Πρωτάτο
καί στόν Αγιο Εύθύμιο ό Χριστός εικονίζεται μόνος, συνήθως όμως συνοδεύεται άπό δύο
ή περισσότερους μαθητές· ορισμένες φορές παριστάνεται καί όμιλος 'Ιουδαίων πού πα-
ρακολουθεί τή σκηνή, όπως στό εύαγγέλιο τοΰ Rossano καί στή Μητρόπολη τοΰ Μυστρά.

Ή κολυμβήθρα τίς περισσότερες φορές είναι σταυρόσχημη ή τετράλοβη, μέ έλά-
χιστες έξαιρέσεις. Ή σταυρόσχημη άπαντάται στό χφ. Par. gr. 510 (στήν παράσταση
έχει προστεθεί ένας ιπτάμενος άγγελος πού άγγίζει μέ ραβδί τό νερό τής κολυμβή-

409 Millet, Athos, πίν. 73.2.

410 ZlVKOVlC, Sopocani, 38.

411 Petkovic, Peinture serbe, I, πίν. 153a. zlvkovic, Ravanica, 29.

412 WlLPERT, Sarcofagi, II, 296. SlNGELENBERG, Etschmiadzin Diptych, 109, σημ. 16. SCHILLER, Ikonogra-
phie, I, είκ. 505.

413 VOLBACH, Elfenbeinarbeiten, άριθ. 125, 140, 145, 163, 180, 187, 196, 233, 234. SCHILLER, Ikonogra-
phie, I, είκ. 507, 508.

414 Deichmann, Ravenna, I, 161.

415 Ό άπλουστευμένος τύπος μέ τον Χριστό νά εύλογεΐ τόν τυφλό ή νά άγγίζει τά μάτια του συναντάται
σέ μεσοβυζαντινά χειρόγραφα, στά όποια ή παράσταση ένσωματώνεται συνήθως στό άρχικό γράμμα Τ.
Βλ. anderson, Cruciform Lectionary, 18-19, όπου έκτος άπό τό Morgan 692 (στό ϊδιο, είκ. 12) άναφέ-
ρονται τό Παντελεήμονος 2 (στό ϊδιο, είκ. 58), τό Morgan 639 (weitzmann, Morgan 639, είκ. 304), τό
190 τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης τής 'Ελλάδος (Μαραβα-Χατζηνικολαου, Τουφεξη-Παςχου, Κατάλογος
μικρογραφιών, Α', είκ. 359) καί τό Par. suppl. gr. 27 (Ομοντ, Miniatures, πίν. XCIX.5).

416 gouma-peterson, Christ as Ministrant, 209.

417 Στό ϊδιο, 209, είκ. 11.

418 Στό ϊδιο, 209, είκ. 24. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ, Άγιος Ευθύμιος, 135-136, είκ. 92.

419 Ή παράσταση είναι πολύ φθαρμένη: σώζεται ό Χριστός σέ κίνηση βηματισμού καί πίσω του ό Ιωάννης πού
γυρίζει τό κεφάλι του πρός τήν άντίθετη κατεύθυνση, όπου άπεικονιζόταν ενας άλλος μαθητής, μάλλον ό Πέτρος,
άπό τόν όποιο σώζεται μόνο τό άκρο δεξιό χέρι. Απέναντι στόν Χριστό έχουν διασωθεί τά πόδια τοΰ τυφλοΰ, άπό
τά γόνατα καί κάτω, καί τμήμα τής βακτηρίας του. UNDERWOOD, Kariye Djami, 1, 136-137' 2, πίν. 257b.
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θρας420), στό Χιλανδάρι, στήν Αγία Αικατερίνη Θεσσαλονίκης, στόν έξωνάρθηκα τής
Sopocani, ένώ ή τετράλοβη στά χφ. Par. gr. 74 καί Laur. VI, 23, στή μονή τοΰ Mirozh στό
Pskov καί στό χφ. Ιβήρων 5, όπου ή κολυμβήθρα καλύπτεται μέ κιβώριο πού στηρίζεται
σέ τέσσερις λεπτούς κιονίσκους (Πίν. 67α). Στό εύαγγέλιο τοΰ Rossano καί στήν Πάτμο
ή κολυμβήθρα άπεικονίζεται ώς όρθογιάνια λεκάνη, στή Μητρόπολη τοΰ Μυστρά έχει
σχήμα πολυγωνικό καί στό χφ. Ber. gr. Qu. 66 κυκλικό. Στό Αφεντικό ή κολυμβήθρα ζω-
γραφίζεται ώς τετράλοβη κρήνη μέ άναβρυτήριο, μιά ιδιομορφία πού δέν συνηθίζεται στίς
άπεικονίσεις τοΰ συγκεκριμένου θαύματος. Παρόμοιο άναβρυτήριο άπεικονίζεται στήν
παράσταση τής προσευχής τής Αννας στόν νάρθηκα τής μονής Δαφνίου421 καί στήν Παν-
τάνασσα τοΰ Μυστρά στή σκηνή τοΰ Εύαγγελισμοΰ τής Θεοτόκου422. Ή προσθήκη τοΰ
άναβρυτηρίου στό θαΰμα τής Ίάσεως τοΰ τυφλοΰ στό Αφεντικό άποτελεΐ ένα κλασικιστικό
στοιχείο πού προσδίδει γραφικότητα στήν παράσταση, παρόμοιο μέ αύτά πού ύπάρχουν
στίς παραστάσεις τής ίδιας σκηνής στόν κώδικα Egberti (τέλη 10ου αί.) καί στήν τοιχο-
γραφία τοΰ Sant'Angelo in Formis (11ος αι.), όπου τό νερό διοχετεύεται στή λεκάνη άπό
ένα ζωόμορφο κρουνό, πτηνό στήν πρώτη περίπτωση καί λεοντοκεφαλή στή δεύτερη423.

Ή βασική όμως εικονογραφική ιδιομορφία τοΰ θαύματος στό Αφεντικό συνίσταται
στήν άπεικόνιση τοΰ όρεινοΰ τοπίου στο βάθος τής παραστάσεο)ς, ένώ ή συνήθης εικο-
νογραφία είναι διαφορετική. Σέ πολλά μνημεία καί χειρόγραφα, όπως στό Ber. gr. Qu. 66,
στό Πρωτάτο, στό Χιλανδάρι καί στόν έξωνάρθηκα τής Sopocani, τό βάθος καλύπτεται
μόνο άπό άρχιτεκτονήματα, ένώ σέ άλλα, όπως στό χφ. 'Ιβήρων 5, στή Μητρόπολη τοΰ
Μυστρά, στή Ravanica, τό τοπίο διαχωρίζεται: άριστερά, πίσω άπό τον Χριστό καί τούς μα-
θητές, άπεικονίζονται βουνά, ένώ δεξιά, πίσω άπό τήν κρήνη, άρχιτεκτονήματα. Στήν Αγία
Σοφία Τραπεζοΰντος ή διαμόρφωση τοΰ βάθους είναι άντίστροφη: άριστερά τά οίκοδομή-

420 Ό άγγελος πού ταράσσει μέ ραβδί τό νερό τής κολυμβήθρας είναι στοιχείο πού προέρχεται άπό τό
θαΰμα τής Θεραπείας τοΰ παραλυτικοΰ στήν κολυμβήθρα τής Βηθεσδά, καθώς άναφέρεται στό κείμενο τής
σχετικής εύαγγελικής περικοπής καί άπαντάται πολλές φορές στίς παραστάσεις τοΰ θαύματος, δπα>ς στό
χφ. Par. gr. 74, στό Monreale, στή μονή Προδρόμου Σερρών κ.ά. Γιά τό θέμα, βλ. παρακάτω, σελ. 119.

421 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, Ψηφιδωτά, πίν. 98.

422 Millet, Mistra, πίν. 139.1. Αςπρα-Βαρδαβακι ι καί Εμμανουήλ, Παντάνασσα, 92 καί 95. Ή Ντούλα
Μουρικη, άναφερόμενη στήν παράσταση τής Παντάνασσας, σημειώνει δτι ή άπεικόνιση τής κρήνης
στή σκηνή τοΰ Εύαγγελισμοΰ είναι σπάνιο στοιχείο πού σχετίζεται μέ τήν άλληγορία τής Παναγίας ώς
Ζωοδόχου Πηγής. mouriki, Pantanassa, 224, είκ. 22-23. Ό συσχετισμός αύτός ύπάρχει στόν χώρο τοΰ
Μυστρά, στόν ναό τοΰ 'Άι-Γιαννάκη, όπου ή παράσταση τής Ζωοδόχου Πηγής άπεικονίζεται άνάμεσα στά
δύο πρόσωπα τοΰ Εύαγγελισμοΰ. Δρανδακης, 'Άι-Γιαννάκης, σχέδ. στή σελ. 64, άριθ. 23-24.

423 Singelenberg, Etschmiadzin Diptych, είκ. 6 καί 7. Schiller, Ikonographie, i, πίν. 518, 516 άντίστοιχα.
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ματα, δεξιά εξοχικό τοπίο μέ χαμηλό βουνό καί δέντρα. Τίς περισσότερες φορές τα αρ-
χιτεκτονήματα έχουν τή μορφή τείχους ή τειχισμένης πόλεως, καθώς είναι γνωστό ότι
ή κολυμβήθρα τοΰ Σιλωάμ βρισκόταν στή νοτιοανατολική γωνία τοΰ τείχους τής 'Ιερου-
σαλήμ424. Μέ τή μορφή αύτή απεικονίζεται τό άρχιτεκτονικό βάθος στήν Αγία Σοφία Τρα-
πεζοΰντος, στή Μητρόπολη τοΰ Μυστρά, στό χφ. 'Ιβήρων 5, στό Χιλανδάρι, στή Ravanica.

Στά μεσοβυζαντινά χειρόγραφα Par. gr. 74 καί Laur. VI, 23 τό τοπίο άποτελεΐται
άπό χαμηλή άγρια βλάστηση, ένώ ύπάρχει καί κάποια δήλιοση οικοδομήματος. Πλήρης
άπουσία άρχιτεκτονημάτων, άπεναντίας δέ έντονη δήλωση τοΰ όρεινοΰ τοπίου στό βά-
θος τής παραστάσεως, παρατηρείται στήν άπεικόνιση τοΰ θαύματος στό Monreale425:
άριστερά, πίσω άπό τόν Χριστό καί τούς μαθητές, ένας μεγάλος ορεινός όγκος, δεξιά
άλλος μικρότερος άπό όπου ξεκινά ένα ρεύμα νερού πού τρέχει μέ δύναμη πρός τά κάτω
καί ό τυφλός άνεβασμένος πάνω στούς βράχους παίρνει νερό καί νίπτει τά μάτια του.

Ό Singelenberg, πού έχει άσχοληθεΐ μέ τήν τυπολογία τής εικονογραφίας τοΰ θέμα-
τος, προτείνει τον διαχωρισμό σέ τέσσερις κατηγορίες: Στήν πρώτη τοποθετεί τόν συνε-
πτυγμένο τύπο πού συνηθίζεται στά έργα τής παλαιοχριστιανικής περιόδου, στή δεύτερη
έχει προστεθεί ή άπεικόνιση μικρής λεκάνης, στήν όποία διοχετεύεται νερό άπό μιά κρή-
νη, τύπος πού συναντάται σέ έργα δυτικής τέχνης τοΰ 9ου-11 ου αι., στήν τρίτη κατηγορία
κατατάσσει τόν γνωστό μας τύπο μέ τή σταυρόσχημη ή τετράλοβη κολυμβήθρα καί στήν
τέταρτη τίς παραστάσεις όπου ή σκηνή διαδραματίζεται σέ όρεινό τοπίο426. Γιά τήν τε-
λευταία κατηγορία παραθέτει ώς παραδείγματα τήν άπεικόνιση στό Monreale, καθώς καί
τήν παράσταση σέ ένα φύλλο πολυπτύχου τοΰ 14ου αί. στό Μουσείο τής Τεργέστης, όπου
τό θέμα άποδίδεται ώς έξής: μπροστά στά τείχη τής 'Ιερουσαλήμ εικονίζεται άριστερά ό
Χριστός πού έπιθέτει πηλό στά μάτια τοΰ τυφλοΰ, συνοδευόμενος άπό δύο μαθητές,
τόν 'Ιωάννη καί τόν Πέτρο, και δεξιά ψηλό, άπότομο βουνό, άπό όπου πηγάζει ρεύμα
νερού στό όποιο ό τυφλός πλένει τά μάτια του427. Στήν περίπτοοση αύτή παρατηρείται
συνδυασμός τοΰ άρχιτεκτονικοΰ βάθους καί τοΰ όρεινοΰ τοπίου, άλλά τό άπότομο, ψηλό
βουνό, πίσοι άπό τόν τυφλό, μοιάζει μέ τό άντίστοιχο τής παραστάσεως στό Αφεντικό
προδίδοντας ίσως κοινό πρότυπο. Διαφορετική είναι ή διαμόρφωση τών όρεινών όγκων
στο Monreale, κοινό όμως χαρακτηριστικό τών δύο παραδειγμάτων -Monreale καί

424 SlNGELENBERG, Etschmiadzin Diptych, 107-108. Βλ. έπίσης DACL, VII, 2, στ. 2329-2330, λ. «Jerusa-
lem» καί χάρτη έναντι στ. 2303-2304. RhK, III, 556 (χάρτης).

425 Demus, Sicily, πίν. 66C.

426 SlNGELENBERG, Etschmiadzin Diptych, 108-112.

427 Στό ϊδιο, είκ. 12.
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εικόνας στό Μουσείο τής Τεργέστης- είναι ότι τα βουνά δέν άπεικονίζονται ώς άπλό
διακοσμητικό βάθος άλλά ώς τόπος άπό όπου πηγάζει τό νερό πού χρησιμεύει γιά τή
θεραπεία τοΰ τυφλοΰ. Στά δύο αύτά παραδείγματα πρέπει νά προστεθεί καί ή παράστα-
ση στό χφ. Copte 13 τής Bibliothèque Nationale στό Παρίσι (1179-1180): άριστερά ό
Χριστός έπιθέτει πηλό στά μάτια τοΰ τυφλοΰ, στό μέσον τρεις μαθητές παρακολουθούν
τή σκηνή καί δεξιά ζωγραφίζεται μεγάλος βράχος, άπό όπου πηγάζει νερό τό όποιο συλ-
λέγει ό τυφλός γιά νά νίψει τά μάτια του428.

Ή παράσταση τοΰ Άφεντικοΰ στήν όποία, όπως άναλύθηκε, άνάμεσα στά δύο βουνά
κυλάει ρεύμα νερού, μπορεί νά ένταχθεΐ στήν ϊδια εικονογραφική ένότητα γιά τήν όποία
θά πρέπει νά άναζητηθεΐ κοινό πρότυπο. Πάντως, ό τρόπος πού διαμορφώνεται τό ορεινό
τοπίο, μέ τό ρυάκι στο μέσον καί ιδιαίτερα τό ψηλό βουνό στά δεξιά, θυμίζει τίς παρα-
στάσεις τής Βαπτίσεως τοΰ Χριστού και άποτελεΐ ι'σως ύπαινιγμό τής συμβολικής σχέ-
σεως τοΰ θαύματος τής Ίάσεως τοΰ τυφλοΰ μέ τό Μυστήριο τοΰ Βαπτίσματος, ή όποία
έξάλλου ύποδηλώνεται μέ τό τετράλοβο σχήμα τής κολυμβήθρας429.

Άπό τήν άνάλυση πού προηγήθηκε, συμπεραίνεται ότι τό θαΰμα τής Θεραπείας τοΰ
τυφλοΰ στό Άφεντικό άκολουθεΐ σέ γενικές γραμμές τον συνηθισμένο εικονογραφικό τύ-
πο μέ τήν άπεικόνιση τών δύο βασικών επεισοδίων τοΰ θέματος: ό Χριστός έπιθέτει πηλό
στά μάτια τοΰ τυφλοΰ, ό τυφλός πλένει τά μάτια του στήν κολυμβήθρα τοΰ Σιλωάμ. Οί
εικονογραφικές ιδιαιτερότητες πού παρατηρήθηκαν συνίστανται άφενός στήν προσθήκη
άναβρυτηρίου στήν τετράλοβη δεξαμενή και άφετέρου στήν άπουσία άρχιτεκτονημά-
των καί στήν προβολή τοΰ όρεινοΰ τοπίου στό βάθος τής παραστάσεως. Ώς πρός τήν πρώ-
τη ιδιομορφία σημειώνουμε τήν προσθήκη κιβωρίου στήν άντίστοιχη παράσταση τοΰ
κώδικα 'Ιβήρων 5 (Πίν. 67α), γιά νά ένισχύσουμε τήν άποψη ότι οί ζωγράφοι είχαν τήν
έλευθερία νά άπεικονίζουν μέ τον ένα ή τον άλλο τρόπο τήν κολυμβήθρα τοΰ Σιλωάμ. Γιά
τή δεύτερη ιδιομορφία διατυπώνονται τρεις ύποθέσεις: α) ό ζωγράφος άντέγραψε κά-
ποιο πρότυπο, παρόμοιο μέ αύτό τοΰ Monreale καί τών άλλων παραδειγμάτων πού άνα-
φέρθηκαν β) τό όρεινό τοπίο μέ τό ρυάκι παραπέμπει στήν παράσταση τής Βαπτίσε-
ως τοΰ Χριστοΰ καί άποτελεΐ ύπαινιγμό τής συμβολικής σχέσεως τοΰ θαύματος τής Θε-
ραπείας τοΰ έκ γενετής τυφλοΰ μέ τό Βάπτισμα" γ) ό ζωγράφος έπέλεξε νά άντιπαρα-
θέσει τό όρεινό τοπίο τής σκηνής στο άρχιτεκτονικό βάθος τής διπλανής παραστά-

428 LEROY, Manuscrits coptes, 141, πίν. 71.1.

429 Για τή συμβολική σχέση τοΰ θαύματος τής Θεραπείας τοΰ έκ γενετής τυφλοΰ καί τοΰ σχήματος τής
κολυμβήθρας μέ τό Μυστήριο τοΰ Βαπτίσματος, βλ. underwood, Some Problems, 259-262. gouma-
Peterson, Christ as Ministrant, 209.
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σεως, οπου εικονίζεται ή Θεραπεία τής πεθεράς τοΰ Πέτρου καί οπου ή σκηνή πλαισιώ-
νεται άπό σύνθετο άρχιτεκτονικό βάθος.

Άν δέν είναι ένα άπό τά τρία αύτά στοιχεία πού συνέτεινε στή δημιουργία τής συγκε-
κριμένης παραστάσεως, ϊσως είναι ό συνδυασμός καί τών τριών. Μέ τήν έπιλογή δηλαδή
τοΰ όρεινοΰ τοπίου άπό κάποιο πρότυπο, ό ζωγράφος πέτυχε νά άποδίόσει τή συμβολική
σχέση τής σκηνής μέ τή Βάπτιση καί συγχρόνως νά προσδά>σει ζωγραφικό ένδιαφέρον
στή σύνθεση τών δύο σκηνών πού άπεικονίζονται μαζί στή δεδομένη έπιφάνεια.

Ή Θεραπεία τής πεθεράς τοΰ Πέτρου (Ματθ. η', 14-15- Μάρκ. α', 29-31 · Λουκ.
δ', 38-39)

Ό Χριστός στο μέσον τής σκηνής, μέ κόκκινο χιτώνα καί βαθυγάλανο ιμάτιο, κρατεί στο
άριστερό χέρι είλητό καί απλώνει τό δεξιό γιά νά πιάσει τό άντίστοιχο χέρι τής άρρωστης
γυναίκας (Πίν. 46). Ή ήλικιωμένη γυναίκα, πού φορεί γαλάζιο φόρεμα καί βαθυπράσινο
μαφόριο, εικονίζεται άνακαθισμένη στό κρεβάτι, πάνω σέ ύπόλευκο στρώμα μέ γαλά-
ζιες καί καστανές ραβδώσεις. Τό κρεβάτι καλύπτεται μέ κόκκινο ύφασμα. Ανάμεσα στίς
δύο κύριες μορφές εικονίζεται ό Πέτρος πού παραστέκει τήν άρρωστη (Πίν. 49). Φορεί
γαλάζιο χιτώνα καί καστανοκόκκινο ιμάτιο καί φέρει τό δεξιό χέρι μπροστά στό στήθος
σέ χειρονομία ικεσίας. Π ίσο;» άπό τόν Χριστό δύο μαθητές: ό πρώτος, πού φορεί άνοιχτό
πράσινο ιμάτιο μέ λευκές άνταύγειες και έχει γκρίζα μαλλιά καί γένια, ταυτίζεται μέ τόν
Ανδρέα. Εικονίζεται γυρισμένος πρός τόν δεύτερο, πού φορεί καστανόφαιο ιμάτιο, έχει
καστανά μαλλιά καί μικρό όμοιόχρωμο γένι καί μπορεί νά ταυτιστεί μέ τον Ιάκωβο. Σύμ-
φωνα μέ τό Εύαγγέλιο τοΰ Μάρκου στό θαΰμα αύτό ήταν παρόντες ό Πέτρος, ό Ανδρέας,
ό 'Ιάκωβος καί ό Ίο)άννης. Στήν παράσταση τοΰ μνημείου μας άπουσιάζει ό 'Ιωάννης.

Ή σκηνή πλαισιώνεται άπό σύνθετο άρχιτεκτονικό βάθος. Δεξιά ισόγειο οικοδόμημα
μέ έπίπεδη στέγη καί κεραμοσκεπή πύργο στήν άκρη, άριστερά διώροφο στενό κτή-
ριο μέ σαμαρωτή στέγη καί άνάμεσά τους, ώς συνδετικό στοιχείο, χαμηλό κτίσμα μέ
έπίπεδη στέγη. Στίς έπίπεδες στέγες διακρίνεται προστατευτικό κιγκλίδωμα. Οι όγκοι
τών οικοδομημάτων διασπώνται μέ σειρά άνοιγμάτων σέ διάφορα σχήματα: στό δεξιό
ισόγειο οικοδόμημα δύο τετράγωνα παράθυρα, στον πύργο καί στό άριστερό κτήριο
ορθογώνια καί τοξωτά άνοίγματα. Στά παράθυρα τοΰ δεξιοΰ οικοδομήματος, πού βρί-
σκεται πίσω άπό τά κύρια πρόσωπα τής σκηνής (Χριστός-Πέτρος-άσθενής), εικονίζονται
σέ προτομή μία γυναίκα καί ένας νέος άνδρας πού παρακολουθούν τά δρώμενα. 'Ένα
κόκκινο ύφασμα πού ξεκινά άπό τή στέγη τοΰ πρόπου οικοδομήματος, περνά μέσα άπό
τά παράθυρα τοΰ πύργου, απλώνεται πάνω άπό τό χαμηλό κτίσμα, γιά νά περάσει στή συ-
νέχεια μέσα άπό τά παράθυρα τοΰ όρόφου τοΰ άριστεροΰ κτηρίου καί νά άπλωθεΐ άνετα
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στήν άκρη τής σκηνής, συνδέει μεταξύ τους όλα τα κτήρια τοΰ βάθους τής παραστάσεως.
Πάνω άπό τό παράθυρο τοΰ ορόφου τοΰ άριστεροΰ κτίσματος άπεικονίζεται μετάλλιο μέ
άνδρική προτομή, σχεδιασμένο στήν τεχνική τής μονοχρωμίας (grisaille) καί πλαισιωμέ-
νο άπό φυτικές ταινίες (Πίν. 48).

Ή παράσταση διατηρείται γενικά σέ καλή κατάσταση. Λείπει μικρό τμήμα τής ζω-
γραφικής έπιφάνειας στο κάτω μέρος μέ άποτέλεσμα νά μή σώζονται τά πόδια τών
μορφών καί τό κατώτερο τμήμα τοΰ κρεβατιού. Μεγαλύτερο τμήμα λείπει πάνω δεξιά,
άλλά ή φθορά αύτή μάλλον δέν έχει έπιφέρει ούσιαστική βλάβη στήν παράσταση, άφοΰ
κατά πάσα πιθανότητα ή θέση αύτή καλυπτόταν άπό τό βαθύ γαλάζιο του ούρανοΰ. Μόνο
στο άκραΐο δεξιό τμήμα, στή θέση πού βρίσκεται ή άκρη τοΰ κόκκινου ύφάσματος, ή
όποία δίνει τήν εντύπωση ότι στέκεται μετέωρη, ύποθέτουμε ότι πιθανόν νά εικονιζόταν
μιά μικρή κατασκευή έν εϊδει πυργίσκου ή άπλοΰ στηρίγματος, όπου θά στερεωνόταν ή
άκρη τοΰ ύφάσματος.

Καί στή σκηνή αύτή, όπως καί στή διπλανή τοΰ θαύματος τής Ίάσεως τοΰ τυφλοΰ,
δέν λείπουν οί έπιζωγραφήσεις. Τά πρόσο)πα τών μορφών έχουν έν μέρει παραμορφωθεί,
ένώ οί επεμβάσεις είναι ιδιαίτερα έμφανεΐς στά μαλλιά καί στούς φωτοστεφάνους. Σέ
φωτογραφία άπό τό άρχεΐο Millet τά μαλλιά καί τά γένια τοΰ Πέτρου είναι λευκά, ένώ
τοΰ Ανδρέα γκριζόλευκα καί κάπιυς άκατάστατα. Παρατηρείται δηλαδή έμφανής διαφο-
ροποίηση στήν άπόδοση τών δύο μορφών, ένώ μέ τις έπιζωγραφήσεις τά κεφάλια τους
είναι σχεδόν όμοια. Οί έπεμβάσεις αύτές, πού άλλοιώνουν τόν χαρακτήρα τής παραστά-
σεως, έχουν ιδιαίτερα δυσμενή έπίπτωση στήν τεχνοτροπία, άλλά δέν έχουν έπηρεάσει
τήν εικονογραφική άπόδοση τοΰ θέματος.

Ή Θεραπεία τής πεθεράς τοΰ Πέτρου άνήκει στον κύκλο τών θαυμάτων τής Γα-
λιλαίας καί ή εικονογραφία τοΰ θέματος δέν παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις430:
ό Χριστός εικονίζεται νά κρατεί τό χέρι τής ήλικιωμένης γυναίκας πού είναι άρρωστη
άπό ύψηλό πυρετό καί παριστάνεται καθισμένη ή ξαπλωμένη στο κρεβάτι της431. Συνή-
θως δύο ή περισσότεροι μαθητές συνοδεύουν τόν Χριστό, ένώ ό Πέτρος, πού δέν λείπει

430 SCHILLER, Ikonographie, I, 186. Έπίσης, COLWELL - WlLLOUGHBY, Four Gospels, II, 136-139, δπου
αναλύεται διεξοδικά ή άπεικόνιση τοΰ θέματος στά βυζαντινά μνημεία καί χειρόγραφα.

431 Σέ μερικές περιπτώσεις ό Χριστός δέν κρατεί τό χέρι τής άρρωστης άλλά εικονίζεται νά τήν εύλογεΐ
άπό κάποια άπόσταση. Ώς παράδειγμα άναφέρουμε τις παραστάσεις στό Monreale, στό χφ. Petr. gr. 105,
στή Μητρόπολη τοΰ Μυστρά, ένώ στό χφ. Par. gr. 923 ή παράσταση άναπτύσσεται σέ δύο σκηνές, στήν
πρώτη άπό τις όποιες ό Χριστός εύλογεΐ τήν άρρωστη καί στή δεύτερη κρατεί τό χέρι της (βιβλιογραφία
γιά τά άναφερόμενα παραδείγματα, βλ. παρακάτω ύποσημ. 444, 436, 456, 434 άντίστοιχα).
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σχεδόν ποτέ από τή σκηνή432, εικονίζεται άλλοτε μαζί μέ τούς μαθητές καί άλλοτε δίπλα
στό κρεβάτι, άνάμεσα στόν Χριστό καί τήν άρρωστη. Σέ κάποιες περιπτώσεις μιά θερα-
παινίδα παραστέκει τήν άρρωστη, ένώ σπανιότερα στήν παράσταση προστίθενται καί
άλλες μορφές άπό τό περιβάλλον τής άσθενοΰς.

Στά πρωιμότερα παραδείγματα, όπως στούς κώδικες Par. gr. 5 1 0433, Par. gr. 923434, Par.
gr. 1 1 5435, ό τύπος έμφανίζεται συνεπτυγμένος: εικονίζεται μόνο ό Χριστός, ή άρρωστη
καί ό Πέτρος άνάμεσά τους. Τά τρία αύτά πρόσωπα άπεικονίζονται καί στό χφ. Petr. gr.
10 5436, ένώ στό Chicago 2400 έχει προστεθεί καί ό Ανδρέας πίσω άπό τόν Χριστό437. Στά
εύαγγέλια Par. gr. 74438 καί Laur. VI, 23439 συναντούμε τήν παράσταση τρεις φορές, όσα
είναι καί τά Εύαγγέλια πού άναφέρουν τό θαΰμα (Ματθαίου, Μάρκου καί Λουκά). Οί
παραστάσεις αύτές είναι περισσότερο έκτεταμένες έφόσον άναπτύσσονται σέ δύο ή τρεις
σκηνές καί περιλαμβάνουν, έκτος άπό τό θαΰμα, τή θεραπευμένη γυναίκα νά ύπηρετεΐ
τόν Χριστό καί τούς μαθητές, όπως άναφέρεται στό εύαγγελικό κείμενο (άναστάσα διη-
κόνει αντοΐς, Λουκ. δ', 39 καί άντίστοιχες άναφορές στά άλλα Εύαγγέλια)440.

Ό άνεπτυγμένος αύτός τύπος δέν χρησιμοποιείται, όσο γνωρίζω, στά μεταγενέστερα
χρόνια, όπου ή σκηνή περιορίζεται μόνο στό θαΰμα μέ λιγότερα ή περισσότερα πρόσωπα.
Τόν όλιγοπρόσωπο τύπο, όπου ό Χριστός συνοδευόμενος άπό δύο μαθητές κρατεί τό χέρι
τής άρρωστης, τήν όποία παραστέκει ό Πέτρος, συναντούμε στό Pskov441, στήν Αγία Σοφία

432 Απουσία τοΰ Πέτρου παρατηρείται στό κοπτικό χειρόγραφο άριθ. 13 τής Bibliothèque Nationale
(1179/80), όπου εικονίζεται μόνο ό Χριστός πού κρατεί τό χέρι τής άρρωστης (SCHILLER, Ikonographie, I,
είκ. 544. LEROY, Manuscrits coptes, 120, πίν. 47.3), ένώ στό μεταγενέστερο κοπτικό χφ. άριθ. 1 τοΰ Institut
Catholique στό Παρίσι (1249/50) εικονίζεται καί ό Πέτρος στό προσκέφαλο τής άρρωστης, καθώς καί ενας
άλλος μαθητής πίσω άπό τόν Χριστό (στό ϊδιο, 159-160, πίν. 78).

433 ΟΜΟΝΤ, Miniatures, 22, πίν. XXXVI.

434 Millet, Recherches, 599, είκ. 621 -622.

435 Paschou, Par. gr. 115, 65, είκ. 11.

436 Colwell - WlLLOUGHBY, Four Gospels, 136-139, πίν. XXI.

437 goodspeed, Riddle and WlLLOUGHBY, The Rockefeller McCormick New Testament, I, φ. 15r III, 38-39.

438 OMONT, Évangiles, I, πίν. 15 καί 61 · II, πίν. 102.

439 VELMANS, Tétraévangile, είκ. 22, 130 καί 194.

440 Ή τελευταία αύτή σκηνή παρουσιάζεται άρκετά έκτεταμένη στό παρισινό χειρόγραφο, στο φύλλο
όπου εικονογραφείται τό κείμενο άπό τό Εύαγγέλιο τοΰ Ματθαίου, στό όποιο ό Χριστός καί οί μαθητές
παριστάνονται καθισμένοι γύρω άπό ενα πλούσια στολισμένο τραπέζι καί ή θεραπευμένη γυναίκα, όρθια,
τούς ύπηρετεΐ. ΟΜΟΝΤ, Évangiles, I, πίν. 15.

441 UNDERWOOD, Some Problems, είκ. 5.
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Τραπεζοΰντος442, στή μονή τής Χώρας443. Στο Monreale444, στα χφ. 'Ιβήρων 5445 καί Par. gr.
54446 προστίθεται μία θεραπαινίδα κοντά στήν άρρωστη, ένώ ό Πέτρος εικονίζεται μαζί μέ
τούς μαθητές πίσω άπό τον Χριστό. Στό Χιλανδάρι447 ό Πέτρος βρίσκεται κοντά στήν πεθε-
ρά του, τήν όποία παραστέκει έπίσης μιά θεραπαινίδα, ένώ στή Μητρόπολη τοΰ Μυστρά448
καί στήν Decani449 ή παράσταση εμπλουτίζεται μέ πολλούς «οικείους» τής άσθενοΰς.

Άπό τήν άνάλυση πού προηγήθηκε, προκύπτει ότι ή παράσταση τοΰ Άφεντικοΰ ώς
πρός τή θέση τοΰ Πέτρου καί τήν άπουσία τής θεραπαινίδας άκολουθεΐ τό εικονογραφικό
σχήμα τοΰ Pskov, τής Άγιας Σοφίας Τραπεζοΰντος καί τής μονής τής Χιυρας. Μέ τά
'ίδια μνημεία ταυτίζεται καί ώς πρός τόν άριθμό τών άπεικονιζόμένουν μαθητών, μέ τή
διαφορά ότι ό 'Ιωάννης πού εικονίζεται στή μονή τής Χώρας (στά άλλα δύο μνημεία οί
μαθητές δέν έχουν ταυτιστεί) έχει άντικατασταθεΐ έδώ άπό τόν 'Ιάκωβο.

Στό Αφεντικό όμως, όπως ήδη άναφέρθηκε, εικονίζονται στά παράθυρα τοΰ σπιτιού
δύο άκόμη μορφές σέ προτομή. Ή λεπτομέρεια αύτή, πού δέν συναντάται, όσο γνωρί-
ζω, σέ καμιά άλλη παράσταση τοΰ θαύματος, είναι ϊσως μιά προσπάθεια τοΰ ζωγράφου
νά έξοικονομήσει χώρο γιά τήν άπεικόνιση περισσότερων προσ<ύπων. Ή γυναίκα στό
παράθυρο, πού βρίσκεται πίσ<» άπό τό κρεβάτι τής άρριοστης, φορεί κόκκινο ιμάτιο τό
όποιο καλύπτει καί τό κεφάλι της. Ή μορφή μπορεί νά ταυτιστεί μέ θεραπαινίδα, άφοΰ μέ
παρόμοιο όμοιόχρωμο ένδυμα είναι ντυμένη ή θεραπαινίδα πού εικονίζεται στό προσκέ-
φαλο τής άρρωστης, ολόσωμη αύτή τή φορά, στό χφ. Ιβήρων 5. Σημεκύνουμε άκόμη ότι
ή θεραπαινίδα στήν ϊδια σκηνή στό Monreale παριστάνεται στό άνοιγμα τής θύρας πού
βρίσκεται πίσω άπό τό κρεβάτι τής άσθενοΰς, όρατή κατά τό επάνω μέρος τοΰ σώματος
της. Στό δεύτερο παράθυρο εικονίζεται νέος άγένειος άνδρας πού φορεί γαλάζιο ιμάτιο.
Ή μορφή δέν ταυτίζεται μέ συγκεκριμένο πρόσωπο, έφόσον δέν ύπάρχουν παράλληλες
παραστάσεις. Στή Μητρόπολη τοΰ Μυστρά, όπου άπεικονίζονται πολλοί συγγενείς τής
άρρωστης, άν καί τά πρόσωπα είναι πολύ φθαρμένα, καμιά άπό αύτές δέν φαίνεται νά
ταυτίζεται μέ νέο άνδρα.

442 Talbot Rice, Haghia Sophia, 133, είκ. 95, πίν. 55Β.

443 Underwood, Kariye Djami, 1, 145· 2, πίν. 264.

444 Demus, Sicily, 278, πίν. 86B.

445 θησαυροί Άγίου Όρους, Β", είκ. 23.

446 ΟΜΟΝΤ, Miniatures, πίν. XCJV. 13.

447 Millet, Athos, πίν. 77.2.

448 Millet, Mistra, πίν. 76.2.

449 Petkovic, Decani,J, πίν. LXXXJV.
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Απεικονίσεις μορφών πού παρακολουθούν ή συμμετέχουν στα δρώμενα άπό παρά-
θυρα ή έξώστες οικοδομημάτων δέν είναι άγνωστες στή βυζαντινή ζωγραφική. Από τίς
παραστάσεις σέ χειρόγραφα άναφέρουμε ένδεικτικά τίς γυναικείες καί άνδρικές μορφές
στά ψαλτήρια Par. gr. 139 (τέλη 10ου αί.)450, Par. suppl. gr. 1335 (τέλη 12ου αί.)451, Λαύρας
Β25 (β' μισό Μου αί.)452. Στή μνημειακή ζωγραφική, ή λεπτομέρεια τής συμμετοχής στή
σκηνή πολλών μορφών είναι ή Κοίμηση τής Θεοτόκου. Ώς παράδειγμα άναφέρουμε τήν
Κοίμηση στή Martorana453, στή Μαυριώτισσα τής Καστοριάς454, στήν Περίβλεπτο τής Αχρί-
δας455, στήν Περίβλεπτο τοΰ Μυστρά456. Οί μορφές αύτές σπάνια ταυτίζονται μέ πρόσωπα
πού σχετίζονται άμεσα μέ τό παριστανόμενο θέμα457- συνήθως είναι δευτερεύοντα πρόσω-
πα (ύπηρέτες, μουσικοί) ή άπλοί θεατές πού συμμετέχουν κατά κάποιον τρόπο στά δρώμε-
να καί έμπλουτίζουν τήν παράσταση. Στήν περίπτωση τοΰ μνημείου μας οί άπεικονιζόμενες
μορφές συντελοΰν στόν εμπλουτισμό τής όλιγοπρόσωπης παραστάσεως καί δίνουν έμφαση
στό άρχιτεκτονικό βάθος, μπροστά άπό τό όποιο έκτυλίσσεται ή σκηνή.

Τά οικοδομήματα πού άπεικονίζονται στό βάθος τής παραστάσεως καί ύποδηλώνουν
τήν οικία, μέσα στήν όποία έλαβε χώρα τό θαΰμα, συναντώνται σχεδόν σέ όλες τίς πα-
ραστάσεις τής Θεραπείας τής πεθεράς τοΰ Πέτρου. Αλλοτε είναι συνεχόμενα, όπως στό
Monreale458 καί στό Χιλανδάρι459, άλλοτε περιορίζονται μόνο στά δύο άκρα, δπως στήν Αγία
Σοφία Τραπεζοΰντος460, καί άλλοτε, όπως στά χφ. 'Ιβήρων 5 καί Par. gr. 5446!, καθώς καί

450 CUTLER, Aristocratic Psalters, 65, είκ. 250.

451 Στό 'ίδιο, 74, είκ. 265.

452 Στό ϊδιο, 23, είκ. 44.

453 Demus, Sicily, πίν. 56.

454 ΠΕΑΕΚΑΝΙΔΗΣ - ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ!, Καστοριά, 75.

455 Hamann-MacLean - Hallensleben, Monumentalmalerei, είκ. 163.

456 Mjllet, Mistra, πίν. 116.4. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, Μόστρας, 86-87. Στή σκηνή τής Βαϊοφόρου στό ϊδιο μνημείο
καί στήν άντίστοιχη στήν Παντάνασσα εικονίζονται έπίσης μορφές άνδρών καί γυναικών στούς έξώστες
καί στά παράθυρα τών οικοδομημάτων, βλ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, Μυστράς, 84 καί 106.

457 Άπό τίς σπάνιες περιπτο')σεις όπου ή εικονιζόμενη στό παράθυρο μορφή άναφέρεται στό σχετικό μέ
τήν παράσταση κείμενο, σημειώνουμε τήν άπεικόνιση τής θυγατέρας τοΰ Σαούλ στό φ. 259r τοΰ ψαλτηρί-
ου Par. suppl. gr. 1335, τό όποιο εικονογραφεί τό κείμενο Βασιλειών Β ', ΣΤ', 16: Μελχόλ ή θυγάτηρ Σαούλ
διέκυπτε δια. τής θυρίδος και είδε τον βασιλέα Ααυίδ (βλ. παραπάνω, ύποσημ. 451).

458 Βλ. ύποσημ. 444.

459 Βλ. ύποσημ. 447.

460 Βλ. ύποσημ. 442.

461 Βλ. ύποσημ. 445 καί 446.
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στή μονή τής Χώρας462, τα δύο ακραία οικοδομήματα συνδέονται μεταξύ τους μέ ένα
χαμηλό κτίσμα. Στήν τελευταία αύτή κατηγορία μπορεί να ένταχθεΐτό άρχιτεκτονικό βά-
θος τοΰ Αφεντικού, ένώ τό κόκκινο ύφασμα πού συνδέει μεταξύ τους όλα τά κτήρια θυ-
μίζει τά άντίστοιχα ύφάσματα τά όποια κρέμονται άπό τά «έλληνιστικά άντιρεαλιστικά
άρχιτεκτονήματα» καί ένώνουν τά θαύματα τοΰ Χριστοΰ στή Γαλιλαία, στό νότιο κλίτος
τής Μητροπόλεως τοΰ Μυστρά463.

Ανάλογα κλασικιστικά πρότυπα προδίδει τό «σκηνογραφικό» βάθος τής παραστά-
σεώς μας μέ τό κόκκινο ΰφασμα καί τίς μορφές στά παράθυρα, καθώς καί τό μετάλλιο
μέ τήν άνδρική προτομή στήν τεχνική τής μονοχρωμίας πάνω άπό τό παράθυρο τοΰ άριστε-
ροΰ κτίσματος. Ή άπεικόνιση προσωπείου ή άνθρώπινης μορφής στήν τεχνική τής μονο-
χρωμίας ώς διακοσμητικού στοιχείου άρχιτεκτονημάτων ή έπίπλων δέν είναι έπίσης
άγνωστη στή βυζαντινή ζωγραφική. Όπως σημειώνει ή Ντ. Μουρίκη, ή άπεικόνιση παρό-
μοιων διακοσμητικών στοιχείων, πού συναντώνται συχνά σέ μνημεία τών παλαιολόγειων
χρόνων, έχει τά πρότυπά της σέ χειρόγραφα τής μακεδονικής άναγεννήσεως καί άποτελεΐ
ένα άπό τά στοιχεία έπιβιώσεως τής άρχαίας παραδόσεως στή βυζαντινή τέχνη464.

Συνοψίζοντας, συμπεραίνουμε ότι ή παράσταση τής Θεραπείας τής πεθεράς τοΰ
Πέτρου στό Αφεντικό άκολουθεΐ σέ γενικές γραμμές τή συνήθη εικονογραφία, ένώ οί
ιδιομορφίες πού έπισημάνθηκαν προδίδουν πρότυπα μέ έντονη κλασικιστική έπίδραση.

Ή Θεραπεία τοΰ παραλυτικοΰ τής Βηθεσδά (Ίω. ε', 1-16)

Ή άπεικόνιση τοΰ θαύματος καταλαμβάνει τό μεγαλύτερο μέρος τοΰ άνατολικοΰ τμή-
ματος τής νότιας καμάρας (Πίν. 50 καί 51). Ή παράσταση δέν είναι γνωστή στούς πα-
λαιότερους μελετητές, άφοΰ άποκαλύφθηκε έξ ολοκλήρου κατά τούς καθαρισμούς τών
έτών 1972-1974. Ή κατάσταση διατηρήσεώς της είναι μέτρια, καθώς ύπάρχουν άρκε-
τές φθορές στή ζωγραφική έπιφάνεια, ένώ τά χρώματα είναι έξίτηλα. Ειδικότερα, λεί-
πει τμήμα χαμηλά στό μέσον τής παραστάσεως, άλλα τμήματα στό έπάνω μέρος, καθώς
καί όλο τό άνώτερο τμήμα τής σκηνής. Μικρότερες φθορές παρατηρούνται σέ διάφορα
άλλα σημεία.

462 Βλ. ύποσημ. 443.

463 Για τήν περιγραφή καί τόν σχολιασμό τών άπεικονίσεων τών θαυμάτων στό νότιο κλίτος τής Μητρο-
πόλεως, βλ. χατζηδακησ, Μυστράς, 42. Σαφή εικόνα τοΰ τρόπου άπεικονίσεως τών σκηνών δίνουν τά
σχέδια τοΰ Millet, Mistra, πίν. 76.2-3 καί 77.1.

464 MOURIKI, Mask motif, 322-323, όπου καί ή σχετική βιβλιογραφία. Βλ. έπίσης Demus, The Style of the
Kariye Djami, 158-159.
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Ή σκηνή χωρίζεται σέ δύο ζώνες: πάνω άπεικονίζεται ή πεντάτοξη στοά μέ τούς
άσθενεΐς καί κάτω τό θαΰμα μέ τον Χριστό, τούς μαθητές, τόν παράλυτο, τήν κολυμβή-
θρα. Ό Χριστός, μέ ρόδινο χιτώνα καί γαλάζιο ιμάτιο, εικονίζεται άριστερά, άνάμεσα
σέ δύο μαθητές. Ό πρώτος, ήλικιωμένος μέ ρόδινο ιμάτιο, μπορεί νά ταυτιστεί μέ τόν
Πέτρο, ό δεύτερος, μέ νεανικό πρόσωπο καί καστανό ιμάτιο, ταυτίζεται μέ τον Ιωάννη.
Ό Χριστός έχει τό δεξιό χέρι άπλωμένο σέ σχήμα ομιλίας ή εύλογίας προς τόν άσθενή
πού βρίσκεται καθισμένος στο κρεβάτι του, γυμνός άπό τή μέση καί πάνω, μέ σηκωμένο
τό δεξιό του χέρι σέ κίνηση συνομιλίας. Ό ίδιος άνθρωπος εικονίζεται άκόμη μιά φορά
ντυμένος μέ κόκκινο κοντό χειριδωτό χιτώνα, όρθιος, δίπλα στον Ιωάννη. Είναι τώρα πιά
ύγιής καί κρατεί μέ τά δύο χέρια τό κρεβάτι πού εΐναι δεμένο στήν πλάτη του. Κινείται
πρός τά δεξιά, άλλά γυρίζει πρός τά πίσω καί κοιτάζει τον Χριστό. Μπροστά, στά πόδια
τοΰ Χριστού, διακρίνεται τμήμα άπό τό κάτω μέρος τοΰ σώματος γονατιστής μορφής
στραμμένης προς τήν πλευρά τής κολυμβήθρας.

Δεξιότερα, δίπλα στόν καθισμένο στό κρεβάτι του παραλυτικό, άπεικονίζεται ή τε-
τράλοβη κολυμβήθρα, μέσα στήν όποία παριστάνεται ό άγγελος, καθώς καί ένας άσθενής,
τόν όποιο συγκρατεί ένας άνδρας πού στέκεται έξω άπό αύτή (Πίν. 52). Ό άγγελος, μέ
ρόδινο ιμάτιο, έχει τό άριστερό πόδι μέχρι τό γόνατο μέσα στο νερό, ένώ τό δεξιό εΐναι
λυγισμένο καί τό σώμα του είναι γυρισμένο έλαφρά προς τήν άντίθετη κατεύθυνση,
προς τήν πλευρά τοΰ άσθενούς. Ή κίνηση αύτή, πού διαγράφεται καί στίς πτυχώσεις τοΰ
ιματίου, προσδίδει μοναδική χάρη στή νεανική μορφή τοΰ άγγέλου, ένώ τό σοβαρό του
πρόσωπο μέ τά λεπτά χαρακτηριστικά τονίζει τήν ιερότητα τής στιγμής. Ό άρρωστος πού
είναι μέσα στήν κολυμβήθρα φορεί λευκό περίζωμα, ό άνδρας πού τον συγκρατεί κόκκι-
νο, κοντό χειριδωτό χιτώνα. Στήν όμάδα τών τριών αύτών μορφών προστίθεται ένας νέος
άνδρας μέ καστανόλευκο χιτώνα, πού εικονίζεται πίσω άπό τήν κολυμβήθρα νά παρακο-
λουθεί τή σκηνή, όπως φαίνεται άπό τή στάση του μέ τό δεξιό χέρι στό πρόσωπο σέ έν-
δειξη έκπλήξεως.

Στό έπάνω τμήμα τής παραστάσεως άπεικονίζεται σχηματικά ή πέντε στοάς έχουσα
Βηθεσδά. 'Άν καί οί φθορές στή θέση αύτή είναι πολύ έκτεταμένες καί τά χρώματα
έχουν άπολεπιστεΐ, διακρίνεται μιά πεντάτοξη, στηριγμένη σέ κίονες στοά καί δώδεκα
έως δεκαπέντε μορφές σέ μικρή κλίμακα κάτω άπό τά τόξα. Είναι τό πλήθος πολύ των
άσθενούντων των έκδεχομένων τήν τοΰ ύδατος κίνησιν (Ίω. ε', 3).

Τά στοιχεία πού άπαρτίζουν τήν παράσταση τοΰ θαύματος τής Βηθεσδά στό Αφεντι-
κό είναι τά έξης: ό Χριστός μέ τούς μαθητές, ό παραλυτικός, κατάκοιτος πρώτα καί θε-
ραπευμένος έπειτα νά σηκώνει τό κρεβάτι του, ή κολυμβήθρα μέ τόν άγγελο καί έναν
άσθενή ύποβασταζόμενο, ή στοά μέ τούς κατακείμενους άσθενεΐς. Σέ σχέση μέ τό κεί-
μενο τής εύαγγελικής περικοπής, παρατηρούμε ότι στήν παράσταση εικονογραφούνται
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οί στίχοι 2-9465, παραλείπεται δηλαδή ή στιχομυθία τοΰ θεραπευθέντος παραλυτικού μέ
τούς 'Ιουδαίους, ή όποία περιλαμβάνεται στούς έπόμενους στίχους.

Ή ϊαση τοΰ παραλυτικοΰ, πού πραγματοποιήθηκε στήν πεντάτοξη προβατική κολυμ-
βήθρα τής Βηθεσδά στήν 'Ιερουσαλήμ, άνήκει στόν κύκλο τών θαυμάτων τοΰ Σαββάτου,
είναι άγαπητό εικονογραφικό θέμα καί παρουσιάζει τυπολογική έξέλιξη466.

Στά πρώτα χριστιανικά χρόνια εικονίζεται ό θεραπευθείς παράλυτος πού κρατεί τό κρε-
βάτι του, εϊτε μόνος του εϊτε μέ τήν παρουσία τοΰ Χριστοΰ, ό όποιος τόν εύλογεΐ συνοδευ-
όμενος συνήθως άπό μαθητές467. Στίς περιπτώσεις αύτές δέν δηλώνεται ό τόπος τελέσεως
τοΰ θαύματος καί παραμένει κάποιες φορές άδιευκρίνιστο αν πρόκειται γιά τό θαΰμα τοΰ
παραλυτικού τής Βηθεσδά πού άναφέρεται μόνο στο Εύαγγέλιο τοΰ 'Ιωάννη ή τό άντίστοιχο
τοΰ παραλυτικού τής Καπερναούμ, τοΰ όποιου ή θεραπεία έλαβε χώρα εν τω οίκω καί
άναφέρεται στά συνοπτικά Εύαγγέλια (Ματθ. θ', 1-8' Μάρκ. β', 1-12" Λουκ. ε', 17-26).
'Επικρατεί όμως ή άποψη ότι ή σκηνή μέ τόν άσθενή πού κρατεί τό κρεβάτι του άναπαριστά
σχεδόν πάντοτε τον παραλυτικό τής Βηθεσδά, λόγω τής συμβολικής σχέσεως τοΰ θαύματος
τής κολυμβήθρας μέ τό Βάπτισμα, άλλά καί έπειδή σέ ορισμένες περιπτώσεις ή παράσταση
βρίσκεται σέ συνάρτηση μέ άλλα θαύματα πού περιγράφονται στο Εύαγγέλιο τοΰ 'Ιωάννη468.

465 Στ. 2 : εστι δε έν τοις Ίεροσολύμοις έπι τή προβατική κολυμβήθρα, ή έπιλεγομένη Έβραϊστι Βηθεσδά, πέντε
στοάς έχουσα. 3: έν ταύταις κατέκειτο πλήθος πολύ τών άσθενούντων, τυφλών, χωλών, ξηρών, έκδεχομένων
τήν τοΰ ΰδατος κίνησιν. 4: άγγελος γάρ κατά καιρόν κατέβαινεν έν τή κολυμβήθρα και έτάρασσε τό ύδωρ·
ό ούν πρώτος έμβάς μετά τήν ταραχήν τοϋ ύδατος υγιής έγίνετο ώδήποτε κατείχετο νοσήματι. 5: ήν δέ τις
άνθρωπος έκει τριάκοντα και όκτώ έτη έχων έν τή άσθενεία αύτοΰ. 6: τούτον ίδών ό 7 η σους κατακείμενον
και γνούς δτι πολύν ήδη χρόνον έχει, λέγει αύτφ · θέλεις ύγιής γενέσθαι; 7: άπεκρίθη αύτφ ό άσθενών Κύριε
άνθρωπον ούκ έχω, ίνα όταν ταραχθή τό ύδωρ, βάλη με εις τήν κολυμβήθραν έν φ δέ έρχομαι έγώ, άλλος
προ έμοϋ καταβαίνει. 8: λέγει αύτφ ό Ίησοΰς· εγειραι, άρον τόν κράββατόν σου καϊ περιπάτει. 9: καϊ εύθέως
έγένετο ύγιής ό άνθρωπος, και ήρε τόν κράββατόν αύτοΰ καϊ περιεπάτει. ήν δέ σάββατον έν εκείνη τη ήμέρα.

466 Για τήν εικονογραφία τοΰ θέματος, βλ. schiller, Ikonographie, I, 178-179. Διεξοδική άνάλυση τοΰ
θέματος γίνεται άπό τόν Willoughby, στό colwell - willoughby, Four Gospels, Π, 393-398, καί τόν
Underwood, Some Problems, 289-293.

467 Στις σαρκοφάγους ό άρρωστος εικονίζεται σέ μικρότερη κλίμακα άπό τόν Χριστό, ένώ στίς κατακόμβες
συνήθως ό παραλυτικός εικονίζεται μόνος του (χωρίς τήν παρουσία τοΰ Χριστοΰ), βλ. WlLPERT, Sarcofagi,
II, 293-295. WlLPERT, Catacombe, 201-203. Στά έλεφάντινα έργα μικροτεχνίας ό Χριστός μόνος ή μέ ενα
μαθητή εύλογεΐ τόν άρρωστο πού κρατεί τό κρεβάτι του, VOLBACH, Elfenbeinarbeiten, άριθ. 113, 119, 125,
145, 152, 163, 170, 179, 180, 182,234.

468 Γιά τή σχέση τής σκηνής μέ τό Βάπτισμα ενδεικτική είναι ή παράσταση τοΰ θαύματος στό Βαπτιστήριο
τής Δούρα Εύρωποΰ (PERKINS, Dura-Europos, 54, είκ. 18)· έπίσης, στήν κατακόμβη τοΰ άγίου Καλλίστου,
όπου τό θαΰμα άπεικονίζεται δίπλα στή σκηνή τής Βαπτίσεως τοΰ Χριστοΰ, WlLPERT, Catacombe, πίν. 27.3.
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Ό συνεπτυγμένος αύτός τύπος συνεχίζεται έως τον 9ο αί. καί επιβιώνει σέ σπάνιες περιπτώ-
σεις έως τούς ύστερους βυζαντινούς χρόνους469. Άπό τόν 1 Οο αί. τό θέμα έμπλουτίζεται μέ
λεπτομέρειες πού περιέχονται στή συγκεκριμένη περικοπή τοΰ 'Ιωάννη, χωρίς έν τούτοις νά
άπεικονίζονται πάντοτε όλα τά έπεισόδια πού άναφέρονται στό κείμενο.

Ό πλήρης εικονογραφικός τύπος τοΰ θέματος περιλαμβάνει τίς έξης σκηνές470:
α) Ό Χριστός συνοδευόμενος άπό μαθητές συνομιλεί μέ τόν άρρωστο πού εικονίζεται
άνακαθισμένος στό κρεβάτι του. β) Ό θεραπευμένος παραλυτικός παριστάνεται όρθιος
νά κρατεί τό κρεβάτι του ύπακούοντας στά θεϊκά λόγια: εγείρε, άρον τόν κράββατόν σου
και περιπατεί, γ) Ό ίαθείς συνομιλεί μέ τούς 'Ιουδαίους, δ) Ή κολυμβήθρα τής Βηθεσδά.
ε) Ό άγγελος πού άνακινεΐ τό ΰδωρ τής κολυμβήθρας. στ) Ή πεντάτοξη στοά. ζ) Οί κα-
τακείμενοι άσθενεις δίπλα στήν κολυμβήθρα ή μέσα στή στοά.

Στίς περισσότερες περιπτώσεις εικονίζεται ένας συγκερασμός τών στοιχείων α καί β (ό
Χριστός συνομιλεί μέ τόν ίαθέντα πού κρατεί τό κρεβάτι του) καί τών στοιχείων δ καί στ (ή
κολυμβήθρα καί ή στοά). Σπανιότερα άπεικονίζεται αύτούσιο τό πρώτο έπεισόδιο ή ή συνο-
μιλία μέ τούς 'Ιουδαίους ή ό άγγελος πού άναταράσσει τό ΰδωρ καί οί κατακείμενοι άσθενεΐς.

Στήν πρώτη κατηγορία, όπου ό Χριστός συνοδευόμενος άπό μαθητές εύλογεΐ τον
θεραπευμένο παραλυτικό πού κρατεί τό κρεβάτι του μπροστά στήν πεντάτοξη στοά μέ
τήν κολυμβήθρα, άνήκουν οί παραστάσεις στά περισσότερα μνημεία τών παλαιολόγειων

NESTORI, Repertorio, 102 (22). Στήν κατακόμβη τών άγίων Πέτρου καί Μαρκελλίνου ή σκηνή τής ίάσεως τοΰ
παραλυτικού συναντάται μαζί μέ άλλα θαύματα πού άναφέρονται στο κατά Ίωάννην Εύαγγέλιο, NESTO-
RI, Repertorio, 49 (15), 50 (17), 51 (24 καί 28). Στόν 'Άγιο Άπολλινάριο τόν Νέο, έκτός άπό τόν γνωστό
συνεπτυγμένο τύπο μέ τόν θεραπευμένο παραλυτικό πού κρατεί τό κρεβάτι του, εικονίζεται σέ άλλη θέση
ό παραλυτικός τής Καπερναούμ μέ όλες τίς λεπτομέρειες πού περιγράφονται στά σχετικά εύαγγελικά κεί-
μενα (δύο άνδρες κατεβάζουν άπό τή στέγη τοΰ σπιτιού τό κρεβάτι μέ τόν άρρωστο, τόν όποιο εύλογεΐ
ό Χριστός)' τό παράδειγμα αύτό θεωρείται άπό τούς μελετητές στοιχείο ένισχυτικό τής άπόψεως δτι μέ
τόν συνεπτυγμένο τύπο άποδίδεται τό θαΰμα τής Βηθεσδά, DEICHMANN, Ravenna, I, πίν. 175 καί 179. Ή
χωριστή άπεικόνιση τών δύο εικονογραφικών τύπων συναντάται καί στό χφ. Par. gr. 510, ΟΜΟΝΤ, Minia-
tures, πίν. XXXIII καί XLVI.

469 Ώς παράδειγμα τής επιβιώσεως τοΰ συνεπτυγμένου τύπου άναφέρουμε τίς παραστάσεις στά χφ. Chi-
cago 2400 καί Petr. gr. 105, στόν ναό τής μονής τοΰ Mirozh στό Pskov, στήν Αγία Σοφία Τραπεζοΰντος, στό
Πρωτάτο' βλ. άντίστοιχα goodspeed, riddle and WlLLOUGHBY, Rockefeller McCormickNew Testament,
I, πίν. 89. Colwell - WlLLOUGHBY, Four Gospels, II, πίν. CXXV. underwood, Some Problems, είκ. 5.
Talbot Rice, Haghia Sophia, είκ. 102, πίν. 59A. gouma-peterson, Christ as Ministrant, είκ. 11.

470 Σημειώνεται ότι ό διαχωρισμός τών σκηνών εχει γίνει γιά πρώτη φορά άπό τόν Underwood, Some
Problems, 291-293. Ή συγκέντρωση περισσότερων παραδειγμάτων καί κάποιες επισημάνσεις οδήγησαν
στήν προτεινόμενη κατάταξη.
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χρόνων471 : στήν Περίβλεπτο τής Άχρίδας, στόν Άγιο Εύθύμιο στή Θεσσαλονίκη καί τήν
Αγία Αικατερίνη έπίσης στή Θεσσαλονίκη, στόν Άγιο Νικήτα κοντά στό Cucer472, στο
Χιλανδάρι473, στήν Gracanica474, στον έξωνάρθηκα τής Sopocani475, στήν Decani476, στή
μονή Marko477, στή Ljubostinja478.

Ή άπεικόνιση τοΰ πρώτου έπεισοδίου, όπου ό παραλυτικός πάνω στό κρεβάτι του
συνομιλεί μέ τόν Χριστό, συναντάται σέ ορισμένα μνημεία καί χειρόγραφα, μερικές
φορές άντικαθιστώντας τήν παράσταση τοΰ θεραπευμένου άρρώστου, ένώ σέ άλλες
περιπτώσεις άπεικονίζονται καί οί δύο φάσεις τοΰ θαύματος. Στήν πρώτη περίπτωση
άνήκουν οί παραστάσεις στό χφ. άριθ. 9 τοΰ Γυμνασίου τής Μυτιλήνης479 (Πίν. 68β),
στό Ljuboten480 καί στή Ravanica481. Οί δύο διαφορετικές στιγμές τοΰ ίδιου γεγονότος
-άρρωστος στό κρεβάτι του καί θεραπευμένος μέ τό κρεβάτι στούς ώμους- άπεικονίζον-
ται στά χφ. Par. gr. 74482, Morgan 692483, Ber. gr. Qu. 66484 καί 'Ιβήρων 5485, καθώς καί στή
μονή τής Χώρας486.

Ή συνομιλία τοΰ παραλυτικοΰ μέ τούς 'Ιουδαίους έχει έντοπιστεΐ στά χφ. άριθ. 692

471 Για τόν τύπο τής πεντάτοξης στοάς μέ τήν κολυμβήθρα, βλ. STOJAKOVIC, Contribution, 353 κ.έ.

472 Για τά τέσσερα πρώτα μνημεία, βλ. GOUMA-PETERSON, Christ as Ministrant, 207, είκ. 16, 18, 19. Βλ.
έπίσης TSIGARIDAS, Sainte-Catherine, είκ. 5.

473 Millet, Athos, πίν. 77.1.

474 ZlVKOVlC, Gracanica, Espace en bas de la coupole, côté occidental, άριθ. 8.

475 ZlVKOVlC, Sopocani, 38.

476 Petkovic, Decani, II, πίν. CXCII.

477 Millet - velmans, Yougoslavie, πίν. 98.2.

478 DJURIC, Ljubostinja, είκ. 88.

479 Άπό φωτογραφία τοΰ άρχείου τοΰ Βυζαντινού Μουσείου. Ή παράσταση είναι άδημοσίευτη καί ή
χρήση της στήν παρούσα μελέτη γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως μέ τόν καθ. κ. Π. Βοκοτόπουλο, ό όποιος
μελετά τό χειρόγραφο. Γιά τό χειρόγραφο βλ. βοκοτοπουλοσ, Τά έπίτιτλα ένός τετραευαγγέλου, 133 κ.έ.
Έπίσης, vocotopoulos, L'évangile de Mytilène, 377 κ.έ.

480 Millet - velmans, Yougoslavie, πίν. 4.9.

481 UNDERWOOD, Some Problems, είκ. 28. ZlVKOVlC, Ravanica, 28.

482 OMONT, Évangiles, II, πίν. 152.

483 Anderson, Cruciform Lectionary, είκ. 9a-b.

484 Schiller, Ikonographie, I, είκ. 498.

485 underwood, Some Problems, είκ. 27. Θησαυροί Άγίου Όρους, Β', είκ. 35.

486 underwood, Kariye Djami, 2, πίν. 250-251. Σημειώνεται ότι ή διπλή άπεικόνιση τοΰ παραλυτικού
συναντάται γιά πρώτη φορά στό Βαπτιστήριο τής Δούρα Εύρωποΰ (3ος αι.), δπου εικονίζεται ό Χριστός
νά άπευθύνεται στόν κατάκοιτο άρρωστο καί παραπλεύρως ό ίδιος άνθρωπος θεραπευμένος μέ τό κρεβάτι
δεμένο στήν πλάτη του, kraeling, Christian Building, πίν. XXXIII.
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καί 639 τής Βιβλιοθήκης Morgan487 στή Νέα Υόρκη, στό Laur. VI, 23488, στό Ιβήρων 5,
καθώς και στή Μητρόπολη τοΰ Μυστρά489, στή μονή τής Χώρας καί στό καθολικό τής
μονής Προδρόμου Σερρών490.

Ό άγγελος, πού εικονίζεται πάνω άπό τήν κολυμβήθρα νά άναταράσσει τό νερό μέ
ένα ραβδί ή μέ τό χέρι του, παρουσιάζεται κυρίως σέ χειρόγραφα: στά Par. gr. 74, Διο-
νυσίου 587 (Πίν. 67β)491, Morgan 692, Βιέννης 154492, στό άριθ. 9 τοΰ Γυμνασίου τής
Μυτιλήνης, στά συριακά χφ. Vat. apost. Syr. 559 καί Br. Mus. Add. 7170493, καθώς καί
στό κοπτικό άριθ. 13 τής Bibliothèque Nationale στο Παρίσι494. Από τίς παραστάσεις τοΰ
θαύματος στά μνημεία ή παρουσία τοΰ άγγέλου έχει έπισημανθεΐ, όσο γνιορίζω, μόνο
στό Monreale495 καί στή μονή Προδρόμου Σερρών, φαίνεται όμως ότι άπό τόν 16ο αί. καί
μετά ή παράσταση τοΰ άγγέλου πάνω άπό τήν κολυμβήθρα άποτελεΐ κοινό τόπο γιά τίς
άπεικονίσεις τοΰ θέματος στή μνημειακή ζωγραφική. Ώς παράδειγμα άναφέρουμε τήν
παράσταση στό παρεκκλήσιο τοΰ Θεολόγου στή Μαυριώτισσα τής Καστοριάς496, στή
μονή τών Φιλανθροοπηνών στο Νησί τών 'Ιωαννίνων, στόν ναό τής Μεταμορφώσεως στή
Βελτσίστα, στον Αγιο Νικόλαο Βίτσας497.

Ή άπεικόνιση τών άσθενών πού περιμένουν τήν έλευση τοΰ άγγέλου είναι έπίσης ένα
στοιχείο πού συναντάται κατά τό πλείστον στά χειρόγραφα: στό Par. gr. 74 έξι άσθενεΐς
κείτονται πάνω στά κρεβάτια τους στά πλάγια τής κολυμβήθρας498, ένώ στό Διονυσίου 587
οί άσθενεϊς είναι τέσσερις καί άντί γιά κρεβάτια άπεικονίζονται άπλά στρώματα499. Παρό-

487 Στό χφ. Morgan 639 όλα τα στοιχεία πού άπαρτίζουν τή σύνθεση εικονίζονται διασπασμένα σέ κάθετη
διάταξη καί συνοδεύονται άπό έπεξηγηματικές έπιγραφές: Στό μέσον περίπου τής σελίδας ό Χριστός μπροστά
στά τείχη τής 'Ιερουσαλήμ, χαμηλότερα τρεις άσθενεΐς πάνω στά στρώματά τους, παρακάτω ή πολύλοβη
κολυμβήθρα καί στό κάτω μέρος τής σελίδας ό παράλυτος μέ τό κρεβάτι του άντιμέτωπος μέ τρεις άνδρικές
μορφές πού έπιγράφονται: Φαρισαΐος, Ιουδαίος, Γραμματεύς. weitzmann, Morgan 639, είκ. 301.

488 VELMANS, Tétraévangile, πίν. 60, είκ. 277.

489 Millet, Mistra, πίν. 72.1. Χατζηδακης, Μυστρας, 44.

490 ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ, Μονή Προδρόμου, πίν. 40.

491 Θησαυροί Άγίου Όρους, Α', πίν. 202.

492 Buberl - Gerstinger, Byzantinischen Handschriften, πίν. XI. 10.

493 LEROY, Manuscrits syriaques, πίν. 89.1 -2.

494 LEROY, Manuscrits coptes, πίν. 70.

495 DEMUS, Sicily, πίν. 66C.

496 ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Μαυριώτισσα, πίν. 1 8.

497 Βλ. ΤΟΥΡΤΑ, Βίτσα - Μονοδένδρι, 96-97, όπου γίνεται άναφορά καί στά άλλα σχετικά μνημεία.

498 Βλ. ύποσημ. 482.

499 Βλ. ύποσημ. 491.

119



μοιες είναι οί παραστάσεις τών άσθενών στά χφ. 639 καί 692 τής Βιβλιοθήκης Morgan500,
στό άριθ. 154 τής Nationalbibliothek τής Βιέννης501, στο Laur. VI, 23502. Ή άπεικόνιση
τών έξι άσθενών πάνω στά στροόματά τους έκατέρωθεν τής κολυμβήθρας συναντάται,
όσο γνωρίζω, μόνο σέ ένα μνημείο, στό καθολικό τής μονής Προδρόμου Σερρών, όπου
ή παράσταση έχει χωριστεί σέ δύο συνθέσεις: στήν προ'πη ό άγγελος πού άναταράσσει
τό ΰδωρ τής κολυμβήθρας καί έξι κατάκοιτοι άσθενεΐς μέ τήν τοξωτή στοά στό βάθος"
στή δεύτερη ό Χριστός μπροστά στήν κολυμβήθρα εύλογεΐ τόν θεραπευμένο παραλυτι-
κό πού κρατεί τό κρεβάτι στούς ώμους του περιβαλλόμενος άπό τούς 'Ιουδαίους. Ό Α.
Ξυγγόπουλος, μελετητής τοΰ μνημείου, έχει έπισημάνει τίς εικονογραφικές ομοιότητες
μέ τήν άντίστοιχη παράσταση στό χφ. Par. gr. 74503.

Από τόν 16ο αί. καί μετά ή άπεικόνιση τών άσθενών είναι συνήθης στή μνημειακή
ζωγραφική καί κατά κανόνα συνδυάζεται μέ τήν παράσταση τοΰ άγγέλου, όπως καταδεικνύ-
εται στά παραδείγματα πού άναφέρθηκαν παραπάνω άλλά καί σέ σειρά άλλων μνημείων504.

"Ενας διαφορετικός τρόπος παραστάσεως τών άσθενών έχει έπιλεγεΐ στό χφ. άριθ. 9
τοΰ Γυμνασίου τής Μυτιλήνης505: οί άσθενεΐς δέν βρίσκονται στά πλάγια τής κολυμβήθρας
άλλά άπεικονίζονται σέ μικρή κλίμακα κάτω άπό τά τοξωτά άνοίγματα τής στοάς, μπροστά
στήν όποία βρίσκεται ή δεξαμενή μέ τόν άγγελο, ένώ σέ χαμηλότερη ζώνη εικονίζεται ό
παραλυτικός πάνω στο κρεβάτι του συνομιλών μέ τον Χριστό (Πίν. 68β). Ή παράστα-
ση τών άσθενών μέσα στή στοά άποδίδει έπακριβώς τά άναγραφόμενα στον στίχο 3 τής
εύαγγελικής περικοπής: έν ταύταις (ταΐς στοαΐς) κατέκειτο πλήθος πολύ τών άσθενούντων,
καί ή έπισήμανση αύτή στό χειρόγραφο τής Μυτιλήνης είναι σημαντική γιά τή μελέτη τοΰ
θέματος, καθώς μέ παρόμοιο τρόπο άπεικονίζονται οί άσθενεΐς στό Αφεντικό.

"Ενα τελευταίο στοιχείο τής εικονογραφίας τοΰ Θαύματος τοΰ παραλυτικού τής Βη-
θεσδά, πού συναντάται σπάνια, είναι ή άπεικόνιση άνθρώπων μέσα στήν κολυμβήθρα. Στό
χφ. Par. gr. 74 καί στό άντίγραφό του Br. Mus. Add. 39627506 εικονίζονται τρεις άνθρωποι
νά κολυμποΰν, ένώ ό άγγελος βυθίζει τό ραβδί του μέσα στό νερό. Ή άπεικόνιση αύτή
είναι άσύμφωνη μέ τό εύαγγελικό κείμενο, όπου γίνεται λόγος γιά ένα μόνο άσθενή μέ-
σα στήν κολυμβήθρα: ό ούν πρώτος έμβάς μετά τήν ταραχήν τοΰ ύδατος υγιής έγίνετο

500 Βλ. ύποσημ. 487 καί 483 άντίστοιχα.

501 Βλ. ύποσημ. 492.

502 Βλ. ύποσημ. 488.

503 ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ, Μονή Προδρόμου, 46-49, πίν. 39-40.

504 Βλ. ύποσημ. 497.

505 Βλ. ύποσημ. 479.

506 FiLOV, Évangile du roi Jean-Alexandre, πίν. 109.3.
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(στ. 4). Τήν παράσταση ενός άσθενοΰς μέσα στήν κολυμβήθρα εντοπίσαμε σέ ένα δυτικό
καί σέ ένα κοπτικό χειρόγραφο. Στόν κό)δικα Egberti (τέλη 10ου αί.) ένας άνδρας κρατεί
ένα γυμνό άσθενή, πού άπεικονίζεται μέ τή μορφή μικροΰ παιδιοΰ, καί τόν βυθίζει μέσα
στήν κολυμβήθρα, ένώ ό άγγελος άπό ψηλά άναταράσσει τό νερό μέ ένα ραβδί (Πίν.
68α)507. Στό κοπτικό χφ. άριθ. 13 τής Bibliothèque Nationale στό Παρίσι (τέλη 12ου
αί.) ένας άρροοστος κάθεται στό χείλος τής κολυμβήθρας μέ τά πόδια μέσα στό νερό, τή
στιγμή πού ό ιπτάμενος άγγελος προβαίνει στόν καθαγιασμό508. Στήν παράσταση τοΰ
Αφεντικοΰ ένας άνδρας συγκρατεί έναν άσθενή πού έχει ήδη εισέλθει στήν κολυμβήθρα
μαζί μέ τόν άγγελο, ό όποιος αύτή τή φορά εικονίζεται όρθιος μέσα σέ αύτή. Ό άσθενής
είναι μάλλον ήλικιωμένος καί παριστάνεται τή στιγμή πού έχει βάλει τά πόδια του μέσα
στο νερό, ένώ τό ύπόλοιπο σώμα του βρίσκεται έξω άπό τήν κολυμβήθρα καί στηρίζεται
στον άνδρα πού τόν συγκρατεί.

"Ενα στοιχείο τής παραστάσεως τοΰ Αφεντικοΰ, γιά τό όποιο δέν ύπάρχουν, όσο
γνωρίζω, παράλληλα, είναι ή άπεικόνιση τοΰ άγγέλου μέσα στήν κολυμβήθρα. Σέ όλες
τίς άλλες περιπτώσεις πού άναφέρθηκαν ό άγγελος άπεικονίζεται ιπτάμενος πάνω άπό
τήν κολυμβήθρα νά άναταράσσει τό ΰδωρ συνήθους μέ ένα ραβδί ή μέ τά χέρια του. Ή
θέση τοΰ άγγέλου καί ή στάση του μέ τό ένα πόδι σταθερό μέσα στό νερό καί τό άλλο λυ-
γισμένο, καθώς καί ή στροφή τοΰ σώματος του προς τήν πλευρά τοΰ άσθενοΰς πού βρί-
σκεται μέσα στήν κολυμβήθρα, ύποδηλώνει τήν προσπάθεια τοΰ ζωγράφου νά άποδώσει
ρεαλιστικά τή στιγμή τής καθόδου τοΰ άγγέλου μέ σκοπό τή θεραπεία τοΰ άσθενοΰς.

Ή πρόθεση ρεαλιστικής άποδόσεως τών άφηγηματικών λεπτομερειών πού άναφέρον-
ται στό εύαγγελικό κείμενο εΐναι διάχυτη σέ όλη τήν παράσταση. Εξετάζοντας τήν άπεικόνιση
τοΰ θαύματος στό Άφεντικό σέ σχέση μέ τά έπιμέρους στοιχεία πού άπαρτίζουν τόν πλήρη
εικονογραφικό τύπο τοΰ θέματος, παρατηροΰμε ότι, έκτος άπό τό στοιχείο γ (συνομιλία τοΰ
παραλυτικοΰ μέ τούς Ιουδαίους), περιλαμβάνονται όλα τά άλλα έπεισόδια άκολουθώντας
σχεδόν λέξη πρός λέξη τό κείμενο τής περικοπής: ή πεντάτοξη στοά μέ τούς άσθενεΐς
εικονογραφεί τούς στίχους 2-3, ή κολυμβήθρα μέ τον άγγελο καί ό πρώτος έμβάς τόν στίχο 4,
ό Χριστός πού συνομιλεί μέ τον κατακείμενο παράλυτο τούς στίχους 5-7 καί, τέλος, ό ίδιος
άνθρωπος όρθιος, πού θεραπευμένος πλέον κρατεί τό κρεβάτι του, τούς στίχους 8-9509.

Έτσι ή παράσταση τοΰ Άφεντικοΰ ώς πρός τόν άριθμό τών άπεικονιζόμενων σκη-
νών τοΰ θαύματος διαφέρει άπό τίς άντίστοιχες στά άλλα σύγχρονα μνημεία, όπου άπει-

507 SCHILLER, Ikonographie, I, πίν. 500.

508 Βλ. ύποσημ. 494.

509 Βλ. ύποσημ. 465.
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κονίζονται μόνο τρία ή τέσσερα άπό τά έπεισόδια τοΰ θαύματος (μέ μόνη έξαίρεση τήν
παράσταση στό καθολικό τής μονής Προδρόμου Σερρών), ένώ συγγενεύει μέ χειρόγρα-
φα τοΰ 11 ου αι., όπως τά Par. gr. 74 καί Morgan 692, στο όποιο περιλαμβάνονται όλα τά
στοιχεία πού άπαρτίζουν τον εικονογραφικό τύπο τοΰ θέματος51".

Σημεκύνεται ότι οί περισσότερες λεπτομέρειες τοΰ θαύματος, πού άπεικονίζονται στό
Αφεντικό (ό παραλυτικός στό κρεβάτι του πρώτα καί θεραπευμένος ύστερα, οί κατακεί-
μενοι άσθενεΐς, ό άγγελος πάνο> άπό τήν κολυμβήθρα), άπαντώνται σέ έργα δυτικής τέ-
χνης τοΰ 11 ου αι., όπως στή μικρογραφία τοΰ κο')δικα. τοΰ Echternach καί στό έλεφάντινο
antependium τοΰ Salerno, τά όποια, όπως είναι γενικά παραδεκτό, χρησιμοποιούν ώς
πρότυπα καθιερωμένους βυζαντινούς τύπους511.

Ή πρόθεση γιά τή ρεαλιστική άπόδοση τοΰ θέματος είναι έμφανής όχι μόνο άπό τον
άριθμό τών άπεικονιζόμένων έπεισοδίων, άλλά καί άπό τήν προσπάθεια γιά τήν άκριβή
άπεικόνιση τών σκηνών πού περιγράφονται στό εύαγγελικό κείμενο. "Ετσι, ή παράσταση
τοΰ άγγέλου μέσα στήν κολυμβήθρα άποδίδει έπακριβώς τά άναγραφόμενα στόν στίχο 4:
άγγελος κατά καιρόν κατέβαινεν έν τή κολυμβήθρα, όπως καί ή παράσταση τών άσθενών
μέσα στή στοά άποδίδει έπακριβώς τον στίχο 3. Αλλά καί τά άναφερόμενα στόν στί-
χο 7 -άνθρωπον ουκ έχω... καταβαίνει- άποδίδονται έπιτυχώς μέ τήν άπεικόνιση μέσα
στήν κολυμβήθρα τοΰ άλλου άσθενοΰς βοηθουμένου άπό ένα δικό του άνθρωπο καί τοΰ
άσθενοΰς πού άκουμπά στό τοίχωμα τής κολυμβήθρας καί δέν προφταίνει νά μπει μέσα
τή στιγμή πού κατεβαίνει ό άγγελος.

Οί τρεις αύτές λεπτομέρειες -άσθενεΐς μέσα στή στοά, άγγελος μέσα στήν κολυμ-
βήθρα, ένας άσθενής μέσα στήν κολυμβήθρα ύποβασταζόμενος- καθορίζουν καί τήν
ιδιαιτερότητα τής παραστάσεως τοΰ Άφεντικοΰ. "Οπως γίνεται σαφές άπό τήν άνάλυση
πού προηγήθηκε, οί λεπτομέρειες αύτές τής σκηνής τοΰ θαύματος τής Βηθεσδά άπει-
κονίζονται σπάνια: ή παράσταση τών άσθενών μέσα στή στοά έντοπίστηκε μόνο στό
χειρόγραφο τής Μυτιλήνης (Πίν. 68β), ή άπεικόνιση τοΰ ένός άσθενοΰς μέσα στήν κο-
λυμβήθρα παραλληλίστηκε έν μέρει μέ τήν παράσταση στό κοπτικό χειρόγραφο άριθ.
13 τής Bibliothèque Nationale, άλλά κυράος μέ τήν άντίστοιχη τοΰ κώδικος Egberti,

510 Οί μικρογραφίες είναι παρασελίδιες καί διασπασμένες σέ τρία μέρη : α)στόφ. 22ν άριστερά εικονίζονται
οί κατακείμενοι άσθενεϊς στά πλάγια τής κολυμβήθρας, τό ΰδιυρ τής όποιας άνακινεΐ ιπτάμενος άγγελος,
καί δεξιά ή πενταμερής στοά' β) στό έπάνω μέρος τοΰ φ. 23 άριστερά ό Χριστός εύλογων καί δεξιά ό
παράλυτος στό κρεβάτι του' γ) στό κάτω μέρος τής σελίδας άριστερά δύο Ιουδαίοι καί δεξιά ό άσθενής
θεραπευμένος άπομακρύνεται μέ τό κρεβάτι στήν πλάτη του: ANDERSON, Cruciform Lectionary, είκ. 8, 9a, 9b.

511 Γιά τά έργα αύτά βλ. πρόχειρα SCHILLER, Ikonographie, I, 178, είκ. 487 καί 499. LChrl, 4, στ. 546-547.
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καί τέλος ό άγγελος μέσα στήν κολυμβήθρα παραμένει μέχρι στιγμής ένα άπαξ στήν
εικονογραφία τοΰ θέματος.

Οί παρατηρήσεις αύτές όδηγοΰν στό συμπέρασμα ότι γιά τήν παράσταση τοΰ Αφεν-
τικοΰ χρησιμοποιήθηκε ώς πρότυπο μικρογραφία μεσοβυζαντινοΰ χειρογράφου μέ άνα-
λυτική άπεικόνιση όλων τών έπεισοδίων τοΰ θαύματος, σύμφωνα μέ τό εύαγγελικό κεί-
μενο. Τό πρότυπο αύτό ό ζωγράφος τό προσάρμοσε στόν διατιθέμενο χώρο καί δημιούρ-
γησε μιά σύνθεση στήν όποία έξαίρεται ή παρουσία τοΰ άγγέλου μέσα στήν κολυμβήθρα,
στοιχείο πού άποτελεΐ καί τό ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της παραστάσεώς μας5'2.

Ή Θεραπεία τής αίμορροούσης (Ματθ. θ', 20-22· Μάρκ. ε', 25-34' Αουκ. η', 43-48)

Ή σκηνή είναι άρκετά φθαρμένη, ιδιαίτερα κατά τό άνώτερο τμήμα της, καί περιορί-
ζεται στο δεξιό άκρο τοΰ άνατολικοΰ τμήματος τής νότιας καμάρας, άφοΰ τό μεγαλύ-
τερο μέρος τοΰ χώρου καταλαμβάνεται άπό τό θαΰμα τής Θεραπείας τοΰ παραλυτικού
στή Βηθεσδά. Αόγο) τοΰ περιορισμένου χώρου οί μορφές τοΰ Χριστού καί τών μαθητών
εικονίζονται πάνω άπό τό επίπεδο τοΰ έδάφους δίνοντας τήν έντύπωση ότι κατεβαίνουν
άπό κάποιο ΰψοψα (Πίν. 51 ). 'Ιδιαίτερα ό μαθητής πού βρίσκεται στό άριστερό άκρο τής
σκηνής φαίνεται σάν νά πατεί πάνω στίς μορφές πού εικονίζονται στό δεξιό τμήμα τοΰ
Θαύματος στή Βηθεσδά.

Ό Χριστός, μέ βαθυγάλανο ιμάτιο, προχωρεί πρός τά δεξιά άκολουθούμενος άπό δύο
μαθητές. Ό πρώτος άπό αύτούς, μέ άνοιχτόχρωμο καστανό ιμάτιο, πιθανότατα ό Πέτρος,
σηκώνει τό δεξιό του χέρι σέ κίνηση ομιλίας ή έκφραση εκπλήξεως. Ό Χριστός κοιτάζει
πρός τά κάτω άπευθυνόμενος πρός τήν αίμορροοΰσα γυναίκα, ή όποία εικονίζεται χα-
μηλά, γονατιστή μπροστά του. Ή άρρωστη φορεί λαδοπράσινο μαφόριο καί πλησιάζει
τό πρόσωπο της στο δεξιό πόδι τοΰ Χριστοΰ, τό όποιο άγγίζει μέ τά καλυμμένα άπό τό
μαφόριο χέρια της (Πίν. 53). Στο πρόσο)πό της είναι έμφανής ή έκφραση τοΰ δέους (Πίν.
54) γιά τή συντελούμενη πράξη τής προσκυνήσεως τοΰ Θεανθριοπου. Απέναντι στόν
Χριστό εικονίζεται ένας μεγαλόσωμος άνδρας πού άκουμπά προστατευτικά τό άριστερό
του χέρι στόν ώμο ένός παιδιού (Πίν. 55). Φορεί πράσινο χιτώνα μέ κεντημένη παρυφή
καί καστανόφαιο μανδύα πού φαίνεται νά καλύπτει καί τό κεφάλι. Τό πρόσωπο είναι

512 Υπενθυμίζουμε δτι καί για τήν παράσταση στή μονή Προδρόμου Σερρών, στήν όποία περιλαμβάνον-
ται σχεδόν δλα τά στοιχεία τής εικονογραφίας τοΰ θέματος (λείπει μόνο ό κατακείμενος παράλυτος), ό
Ξυγγόπουλος άναφέρεται σέ μεσοβυζαντινό χειρόγραφο καί ιδιαίτερα στό Par. gr. 74, ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ,
Μονή Προδρόμου, 46-49.

123



τελείως κατεστραμμένο καθώς καί τό δεξιό χέρι. Από τα ένδύματα συμπεραίνεται ότι
πρόκειται για άνδρα Ιουδαίο μέ έπίσημη ιδιότητα. Τό παιδί, πού φορεί καστανό ζωσμένο
στή μέση χιτώνα, παριστάνεται προσκολλημένο στόν άνδρα, μισοκρυμμένο μέσα στον
μανδύα του" άπεικονίζεται σάν νά μήν πατεί στό έδαφος άλλά στήν παρυφή τού χιτώνα
τοΰ άνδρός καί έχει λυγισμένο τό άριστερό πόδι, ένώ σηκώνει τό άντίστοιχο χέρι γιά νά
συγκρατηθεί άπό τόν μανδύα. Πίσω άπό τόν άριστερό ώμο τοΰ άνδρα σώζεται τμήμα
πράσινου ύφάσματος, πιθανώς ένδύματος, πού οδηγεί στήν ύπόθεση ότι έκεΐ εικονιζόταν
καί άλλη μορφή. Ανάλογο τμήμα καστανόφαιου ύφάσματος κοντά στόν δεξιό ώμο τοΰ
άνδρός παραμένει άδιευκρίνιστο, καθώς ή ζωγραφική έπιφάνεια όλου τοΰ επάνω δεξιοΰ
τμήματος τής σκηνής έχει καταστραφεί.

Τό θαΰμα τής Θεραπείας τής αίμορροούσης γυναικός συνδέεται άμεσα μέ τό θαΰμα
τής άναστάσεως τής θυγατρός τοΰ άρχισυναγώγου Ίαείρου, έφόσον, σύμφωνα μέ τήν
περιγραφή καί στά τρία συνοπτικά Εύαγγέλια, συνέβη καθ' όδόν προς τήν οικία τοΰ
Ίαείρου, όπου ό Χριστός μετέβαινε ύστερα άπό παράκληση του (βλ. Ματθ. θ', 18-19,
23-25· Μάρκ. ε', 22-24, 35-43' Αουκ. η', 41-42, 49-56). Γιά τον λόγο αύτό σέ ορισμένα
μνημεία, όπως στό Monreale513 καί στή Μητρόπολη τοΰ Μυστρά514, τά δύο θαύματα
άπεικονίζονται σέ συνεχόμενες σκηνές, άλλά στά περισσότερα μνημεία τών παλαιολό-
γειων χρόνων, όπως στήν Περίβλεπτο τής Άχρίδας515, στό Staro Nagoricino516, στόν Αγιο
Νικήτα κοντά στο Cucer517, στο Χιλανδάρι518, στή μονή τής Χώρας519, στήν Decani520, ή
θεραπεία τής αίμορροούσης εικονίζεται άνεξάρτητα άπό τήν άνάσταση τής θυγατρός τοΰ
Ίαείρου.

Ό τύπος τής άνεξάρτητης άπεικονίσεως τοΰ θαύματος συνηθίζεται στήν παλαιοχρι-
στιανική περίοδο, όπως δείχνει ή συχνή άπεικόνισή του στίς κατακόμβες521, σέ σαρκοφά-
γους522, σέ έλεφάντινα έργα μικροτεχνίας523, καθώς έπίσης καί ή παράσταση τοΰ θαύματος

513 DEMUS, Sicily, είκ. 86Α, Β. BORSOOK, Messages in Mosaic, πίν. 57, άριθ. 85-86.

514 Millet, Mistra, πίν. 77.1.

515 Hamann-MacLean - hallensleben, Monumentalmalerei, σχέδ. 22a:IV, 27.

516 Στο ϊδιο, σχέδ. 33:VI, 11.

517 Στο ϊδιο, σχέδ. 27:111, 2. MILLET - FROLOW, Yougoslavie, III, πίν. 37.1, 39.1.

518 Millet, Athos, πίν. 77.3.

519 UNDERWOOD, Karive Djami, 1, 146-147· 2, πίν. 268.

520 PETKOVIC, Decani, πίν. CCXXXI.2. Decani, 49, άριθ. 85.

521 WlLPERT, Catacombe, 199-200.

522 WlLPERT, Sarcofagi, II, 300.

523 VOLBACH, Elfenbeinarbeiten, άριθ. 107, 113, 145, 183, 221, 234.
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στόν 'Άγιο Άπολλινάριο τόν Νέο στή Ραβέννα524. Στα περισσότερα μεσοβυζαντινά καί λίγο
μεταγενέστερα χειρόγραφα, όπως στα Par. gr. 5ΙΟ525, 1 15526, 74527, στο Laur. VI, 23528, στό
Chicago 2400529, στα κοπτικά άριθ. 13 τής Bibliothèque Nationale καί άριθ. 1 τοΰ Institut
Catholique530 στό Παρίσι, καθώς καί στά συριακά Vat. Syr. 559 καί Br. Mus. Add. 7170531, τό
έπεισόδιο τής αίμορροούσης συνδέεται μέ τήν άνάσταση τής κόρης τοΰ Ίαείρου. Αντίθετα,
στό χφ. Petr. gr. 105532 καί στά παλαιολόγεια Ιβήρων 5533 καί Par. gr. 54534 ή θεραπεία τής
αίμορροούσης εικονίζεται ώς άνεξάρτητο θαΰμα, όπως καί στό Άφεντικό.

Ή εικονογραφία τοΰ θαύματος περιλαμβάνει δύο έπεισόδια535: στό πρώτο ή άρρωστη
γυναίκα εικονίζεται πίσω άπό τόν Χριστό νά άγγίζει τό ιμάτιο του γιά νά θεραπευθεί, στό
δεύτερο ή ύγιής πλέον γυναίκα προσκυνά τον Χριστό. Ανάμεσα στά δύο έπεισόδια έχει
μεσολαβήσει ή στιχομυθία τοΰ Ιησού μέ τούς μαθητές, όταν ό Χριστός έρωτά: τίς μου
ήψατο των 'ιματίων; Οί μαθητές άπαντοΰν: βλέπεις τόν όχλο ν συνθλίβοντά σε και λέγεις τίς
μου ήψατο; Ό Χριστός άνταπαντά: ή ψ ατό μού τις· έγώ γαρ έγνων δύναμιν έξελθοΰσαν άπ '
έμοϋ. Τότε παρουσιάζεται ή γυναίκα, άποκαλύπτεται στον Χριστό καί ζητεί τήν εύλογία
του. Ή στιχομυθία αύτή περιγράφεται στά Εύαγγέλια τοΰ Μάρκου καί τοΰ Άουκά μέ
μικρές διαφορές στή λεκτική άπόδοση, ένώ στό Εύαγγέλιο τοΰ Ματθαίου παραλείπεται
έντελώς (Μαρκ. ε', 30-31' Άουκ. η', 45-46).

Στά εικονογραφημένα εύαγγέλια Par. gr. 74 καί Laur. VI, 23 ύπάρχουν τρεις μικρο-
γραφίες τοΰ θαύματος κατανεμημένες στά άντίστοιχα συνοπτικά Εύαγγέλια. Στό Εύαγγέ-
λιο τοΰ Ματθαίου άπεικονίζεται μόνο τό πρώτο έπεισόδιο- στό Εύαγγέλιο τοΰ Λουκά μό-
νο τό δεύτερο στό λαυρεντιανό χειρόγραφο- στό Εύαγγέλιο τοΰ Μάρκου καί στά δύο χειρό-

524 Deichmann, Ravenna, I, πίν. 164.

525 Omont, Miniatures, πίν. XXXIII.

526 PASCHOU, Par. gr. 115, 66, 77, 78, είκ. 14.

527 Omont, Évangiles, I, πίν. 18, 67, II, πίν. 111.

528 VELMANS, Tétraévangile, πίν. 11 είκ. 30, πίν. 33 είκ. 141 καί 142, πίν. 47 είκ. 210 καί 211.

529 Goodspeed, Riddle and Willoughby, The Rockefeller McCormick New Testament, III, 120-123.

530 Leroy, Manuscrits coptes, πίν. 49 καί 78 άντίστοιχα.

531 Leroy, Manuscrits syriaques, πίν. 83.1 -4.

532 COLWELL - WlLLOUGHBY, Four Gospels, 11,214-218, πίν. I.

533 Θησαυροί Άγίου Όρους, Β', είκ. 12.

534 ΟΜΟΝΤ, Miniatures, πίν. XLII.3.

535 Γιά τούς εικονογραφικούς τύπους τοΰ θέματος, βλ. SCHILLER, Ikonographie, I, 187. LChrl, 1, στ. 312-
314. 'Ιδιαίτερη άνάλυση τής εικονογραφίας έπιχειρεΐται άπό τόν Willoughby στό COLWELL - WlLLOUGHBY,
Four Gospels, II, 214-218.
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γραφα, ένώ σέ αύτό τοΰ Λουκά στο παρισινό έχουν άπεικονιστεΐ καί τά δύο έπεισόδια536.
Από τίς παραστάσεις στά μνημεία, ή πλήρης άπεικόνιση τοΰ θαύματος έχει έντοπιστεΐ,
όσο γνωρίζω, μόνο στή Μητρόπολη τοΰ Μυστρά537.

Στίς περισσότερες περιπτώσεις εικονίζεται τό πρώτο έπεισόδιο, όπου ή αίμορροοΰσα
παριστάνεται πίσω άπό τόν Χριστό νά άγγίζει τό ίμάτιό του καί ό Χριστός γυρίζει καί
εύλογεΐ τή γυναίκα. Ή άπεικόνιση αύτή άκολουθεΐ τήν περιγραφή στό Εύαγγέλιο τοΰ
Ματθαίου: ό δέ Ίησοΰς επιστραφείς και ίδών αυτήν είπε· θάρσει θύγατερ ■ ή πίστις σου σέ-
σωκέ σε. Ώς παράδειγμα τοΰ τύπου αύτοΰ άναφέρουμε τίς παραστάσεις στήν κατακόμβη
τών άγίων Πέτρου καί Μαρκελλίνου538, σέ σαρκοφάγους καί έργα μικροτεχνίας539, στο
χφ. Par. gr. 510540 καί στά εύαγγέλια 'Ιβήρων 5 καί Par. gr. 54, στά όποια ή άπεικόνιση τής
αίμορροούσης περιλαμβάνεται μόνο στό Εύαγγέλιο τοΰ Ματθαίου541. Μέ μικρές διαφο-
ροποιήσεις ό τύπος συναντάται στό Monreale542, στόν Άγιο Νικήτα κοντά στό Cucer543,
στό Χιλανδάρι544, στή μονή τής Χώρας545, στήν Decani546.

Τό δεύτερο έπεισόδιο, όπου ή ύγιής πλέον γυναίκα προσκυνά τόν Χριστό, συναντάται
σπανιότερα. Ή παράσταση έχει έντοπιστεΐ στόν Άγιο Άπολλινάριο τον Νέο547, στόν Άγιο
Θεόδωρο στο Susam Bai ri τής Καππαδοκίας548 καί, όπως ήδη άναφέρθηκε, στό χειρόγρα-
φο Laur. VI, 23 στήν εικονογράφηση τοΰ Εύαγγελίου τοΰ Αουκά549. Τό δεύτερο έπεισόδιο
τοΰ θαύματος άπεικονίζεται καί στό Αφεντικό, καί ή παράσταση τής προσπίπτουσας
γυναίκας πλησιάζει εικονογραφικά τήν άντίστοιχη τοΰ χφ. Laur. VI, 23 άλλά καί τοΰ Άγίου
Άπολλιναρίου. Εικονίζεται δηλαδή ή στιγμή κατά τήν όποία ή γυνή φοβηθεΐσα καί τρέμου-
σα προσέπεσεν αύτφ (Μάρκ. ε', 33).

536 Βλ. ύποσημ. 527 καί 528.

537 Millet, Mistra, πίν. 77.1.

538 Deckers - seeliger - Mietke, Katakombe, πίν. 43 καί 53.

539 Βλ. πρόχειρα SCHILLER, Ikonographie, I, είκ. 57, 426, 427, 464, 465, 547-549.

540 Βλ. ύποσημ. 525.

541 Βλ. ύποσημ. 533 καί 534.

542 Βλ. ύποσημ. 513.

543 Βλ. ύποσημ. 517.

544 Βλ. ύποσημ. 518.

545 Βλ. ύποσημ. 519.

546 Βλ. ύποσημ. 520.

547 Βλ. ύποσημ. 524.

548 JERPHANION, Cappadoce, II, 39-40.

549 VELMANS, Tétraévangile, 42, είκ. 211.
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Ή άνδρική μορφή πού εικονίζεται στό μνημείο μας απέναντι άπό τόν Χριστό θά μπο-
ρούσε ϊσο)ς νά ταυτιστεί μέ τόν Ίάειρο, όπως ύποστηρίζει ό Underwood γιά τήν άντίστοιχη
μορφή στήν παράσταση τής μονής τής Χώρας, άλλά ή παρουσία τοΰ παιδιού καθιστά τήν
ύπόθεση έλάχιστα πιθανή. Περισσότερο πιθανό φαίνεται νά πρόκειται μάλλον γιά τόν
έπικεφαλής τής ομάδας τών "Ιουδαίων πού άκολουθοΰσαν τόν Χριστό, οπως αναφέρεται
στά Εύαγγέλια τοΰ Μάρκου καί τοΰ Λουκά. Όμάδα Ιουδαίων μέ έπικεφαλής παρόμοια
άνδρική μορφή εικονίζεται πίσω άπό τήν αίμορροοΰσα στό Χιλανδάρι, στόν 'Άγιο Νική-
τα κοντά στό Cucer, στήν Decani. Στίς περιπτώσεις αύτές, όπως καί στή μονή τής Χώρας,
παριστάνεται τό πρώτο έπεισόδιο κατά τό όποιο ή αίμορροοΰσα εικονίζεται πίσω άπό
τόν Χριστό νά άγγίζει τό ίμάτιό του καί ή όμάδα τών 'Ιουδαίων φαίνεται νά συμμετέχει
στά δρώμενα, άφοΰ ό έπικεφαλής, ιδιαίτερα στον Άγιο Νικήτα, άπλώνει τό χέρι πρός τήν
άρρωστη γυναίκα καί ό Πέτρος δείχνει τήν όμάδα τών 'Ιουδαίων ένώ κοιτάζει προς τόν
Χριστό. Απεικονίζεται δηλαδή ένας συνδυασμός τοΰ πρώτου έπεισοδίου μέ τήν ένδιάμε-
ση σκηνή τής συνομιλίας τοΰ Χριστοΰ μέ τό πλήθος καί τον Πέτρο, όπως καταγράφεται
στούς στίχους 45-46 τοΰ Εύαγγελίου τοΰ Λουκά. Μπορεί λοιπόν νά ύποστηριχθεΐ ότι
στό Άφεντικό εικονίζεται ή σκηνή τής συνομιλίας μαζί μέ τήν τελική φάση, τής προσκυ-
νήσεως τής θεραπευμένης γυναίκας (στ. 47-48)550.

Ώς ένισχυτικό τής ταυτίσεως τής άνδρικής μορφής στό Άφεντικό μέ τόν έπικεφαλής
τής ομάδας τών 'Ιουδαίων καί όχι μέ τόν Ίάειρο, παραθέτουμε παραδείγματα στά όποια
ή σκηνή τής αίμορροούσης συνδέεται μέ τήν άνάσταση τής θυγατρός τοΰ Ίαείρου, καί
οί άπεικονίσεις τών δύο μορφών διαφοροποιούνται: Στό Monreale551 ή άρρωστη γυναίκα
άγγίζει τό ιμάτιο τοΰ Χριστοΰ πού στέκεται σχεδόν κατενώπιον περιστοιχισμένος άπό
τούς μαθητές καί τον οχλον. Δεξιά, δίπλα στον Χριστό, εικονίζεται ένας ήλικιωμένος
άνδρας μέ τή χαρακτηριστική τών ιουδαίων άξιωματούχων καλύπτρα, ένώ ό Ίάειρος,
ό όποιος παριστάνεται στή συνεχόμενη σκηνή τής άναστάσεως τής θυγατρός του, άπει-
κονίζεται μεσήλικας χωρίς καλύπτρα. Στο χφ. Par. gr. 74, στο φ. 66r, όπου εικονίζεται
ή σκηνή άπό τό Εύαγγέλιο τοΰ Μάρκου, όμάδα 'Ιουδαίων μέ έπικεφαλής ήλικιωμένο

550 Στ. 45: και είπεν ό 'Ιησούς· τίςό άψάμενόςμου; αρνουμένων δε πάντων ειπεν ό Πέτρος και οί συν αύτφ-
έπιστάτα, οί όχλοι συνέχουσί σε και άποθλίβουσι, και λέγεις τις ό άψάμενός μου; 46: ό δε Ίησοΰς είπεν
ήψατό μου τις- εγώ γάρ έγνων δύναμιν έξελθοΰσαν άπ ' έμοϋ. 47: ίδοΰσα δέ ή γυνή δτι ουκ ελαθε, τρέμουσα
ήλθε και προσπεσοΰσα αύτφ δι ' ήν αίτίαν ήψατο αύτοΰ άπήγγειλεν αύτφ ένώπιον παντός τοΰ λαοΰ, καί ώς
ίάθη παραχρήμα. 48: ό δέ είπεν αύτη· θάρσει θύγατερ. ή πίστις σου σέσωκέ σε· πορεύου εις είρήνην. Παρό-
μοιο είναι τό περιεχόμενο καί στό Εύαγγέλιο τοΰ Μάρκου.

551 DEMUS, Sicily, πίν. 86Α, Β.
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ιουδαίο αξιωματούχο συνομιλεί μέ τον Χριστό, ένώ πίσω του ή αίμορροοΰσα άγγίζει τό
ίμάτιό του. Χαμηλότερα, ό Ίάειρος, πού συνομιλεί μέ τόν Χριστό καί στή συνέχεια πα-
ραστέκεται στό κρεβάτι τής θυγατρός του, άπεικονίζεται ώς βυζαντινός άξιωματοΰχος,
άκάλυπτος, μέ κοντό χιτώνα, θώρακα καί χλαμύδα552. Παρόμοια διαφοροποίηση τών δύο
μορφών παρατηρείται καί στήν άπεικόνιση τών ιδούν σκηνών στό τμήμα τοΰ Εύαγγελίου
τοΰ Λουκά553. Στό κοπτικό χφ. άριθ. 13 τής Bibliothèque Nationale ό Χριστός εικονίζεται
μετωπικός στό μέσον τής σκηνής, άριστερά γονατιστή ή άρρωστη γυναίκα άγγίζει τό
ίμάτιό του περιβαλλόμενη άπό πλήθος κόσμου μέ έπικεφαλής γεροντική μορφή, ένώ
δεξιά ό Ίάειρος σκύβει σέ στάση προσκυνήσεως καί ικεσίας πρός τόν Χριστό554.

Ιδιομορφία στήν παράσταση τοΰ μνημείου μας παρουσιάζει ή μορφή τοΰ παιδιού
πού εικονίζεται σχεδόν προσκολλημένο στήν άνδρική μορφή. Ή ιδιομορφία αύτή, πού
δέν έχει παρατηρηθεί σέ καμιά άλλη παράσταση τοΰ θαύματος τής αίμορροούσης, μπορεί
ϊσο)ς νά έρμηνευθεΐ ώς μιά προσπάθεια άπεικονίσεως όσο τό δυνατόν περισσότερο:)ν
προσώπων στόν περιορισμένο χώρο πού διατίθεται γιά τήν εικονογράφηση τοΰ θέμα-
τος. Παραστάσεις παιδιών σέ σκηνές πλήθους, τών όποιων ή παρουσία δέν άναφέρεται
στή συγκεκριμένη εύαγγελική περικοπή, είναι γνωστές άπό τίς άπεικονίσεις τής Βαϊο-
φόρου κυρίους, άλλά καί άλλων σκηνών, οπως στό θαΰμα τοΰ Πολλαπλασιασμού τών
άρτο)ν στή μονή τής Χώρας καί άλλοΰ555. Στίς περιπτώσεις αύτές τά παιδιά εικονίζονται
ε'ΐτε βρέφη στήν άγκαλιά τής μητέρας τους ε'ΐτε σέ μεγαλύτερη ήλικία, μόνα τους, συμ-
μετέχοντας στά δρώμενα. Ή παράσταση τοΰ παιδιού στό Αφεντικό, έξαρτημένου άπό
τήν άνδρική μορφή πού τό προστατεύει, πλησιάζει έν μέρει στίς άπεικονίσεις παι-
διών πού κρατοΰν, άπό τό χέρι, στούς ώμους ή στήν άγκαλιά, άνδρες μέ καλύπτρες στή
σκηνή τής Μεσοπεντηκοστής στό χφ. Διονυσίου 587556. Αλλά ό τρόπος άπεικονίσεως
τοΰ παιδιοΰ σχεδόν μέσα στόν μανδύα τοΰ άνδρός θυμίζει τήν παράσταση τών παιδιών
πού κρύβονται στά ιμάτια τών άποστόλων στή σκηνή τής Έκδιώξεως τών έμπορων
άπό τόν ναό στήν τοιχογραφία τοΰ Giotto στήν Capeila degli Scrovegni τής Padova

552 ΟΜΟΝΤ, Évangiles, I, πίν. 67.

553 Στο ϊδιο, πίν. 111.

554 Leroy, Manuscrits coptes, 121, πίν. 49. Χαρακτηριστικές είναι οί άραβικές έπιγραφές πού συνοδεύ-
ουν τήν παράσταση στό κοπτικό χφ. άριθ. 1 τοΰ Institut Catholique στό Παρίσι: ή αίμορροοΰσα - ό Χρι-
στός - τά πλήθη, βλ. στό ϊδιο, 160.

555 underwood, Kariye Djami, 2, πίν. 239, 242, 243. Ή άπεικόνιση τών παιδιών στό θαΰμα τοΰ Πολ-
λαπλασιασμού τών άρτων έχει έπισημανθεΐ στά χφ. Par. gr. 74, 'Ιβήρων 5 καί Par. gr. 54, βλ. Underwood,
Some Problems, είκ. 23-25.

556 Θησαυροί Άγίου Όρους, Α', είκ. 205.
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(Πίν. 69)557. Σέ όλες τίς περιπτόισεις ή άπεικόνιση τών παιδιών άποτελεΐ ενα ρεαλιστικό
στοιχείο πού προσδίδει στίς σκηνές γραφικότητα καί ζωντάνια.

Ή άνάλυση πού προηγήθηκε όδηγεΐ στίς έξής διαπιστώσεις: Ή παράσταση τής αίμορ-
ροούσης στό Αφεντικό μέ τήν άπεικόνιση τής τελευταίας φάσεως τοΰ θαύματος δέν συν-
δέεται μέ κανένα άπό τά παλαιολόγεια μνημεία, άλλά άκολουθεϊ παλαιότερα πρότυπα,
άντιγράφοντας πιθανώς κάποιο μεσοβυζαντινό χειρόγραφο. Ή άπεικόνιση αύτής τής φάσεως
άποκλείει μάλλον ότι ή σκηνή προέρχεται άπό τό Εύαγγέλιο τοΰ Ματθαίου, στό όποιο δέν
άναφέρεται ή συγκεκριμένη στιγμή τοΰ θαύματος, καί όδηγεΐ στήν ύπόθεση ότι ό ζωγράφος
είχε ύπόψη του τήν παράσταση άπό τό Εύαγγέλιο τοΰ Μάρκου ή τοΰ Λουκά. Σημειώνεται ότι
ή σκηνή άπό τό Εύαγγέλιο τοΰ Λουκά στό χφ. Laur. VI, 23, όπου άπεικονίζεται ή τελευταία
φάση τοΰ θαύματος, παρουσιάζει ιδιαίτερες ομοιότητες μέ τήν παράσταση τοΰ Άφεντικοΰ ώς
πρός τή στάση τοΰ Χριστοΰ καί τής προσπίπτουσας γυναίκας.

Ό ζωγράφος, λόγω έλλείψεως χώρου, περιόρισε τόν άριθμό τών προσώπων πού πα-
ρακολουθούν τή σκηνή σέ δύο (άνδρας καί παιδί) ή ίσως σέ τρία (άν εικονιζόταν καί
άλλη μορφή πίσω άπό τόν ήλικιωμένο άνδρα). Μέ τήν παράσταση τοΰ παιδιού προσέ-
δωσε ένα γραφικό χαρακτήρα πού άντιπαραβάλλεται στή σοβαρότητα τής στιγμής, όπως
έκφράζεται στή στάση καί κυρίως στο πρόσωπο τής αίμορροούσης.

Ό 'Ιησούς Δωδεκαετής στόν Ναό (Λουκ. β', 41 -52)

Ή παράσταση σώζεται άποσπασματικά, άφοΰ τό μεγαλύτερο μέρος τοΰ άριστεροΰ τμή-
ματος τής σκηνής έχει καταστραφεί (Πίν. 56α). Στίς παλαιές φωτογραφίες τοΰ Millet
παρουσιάζεται νά λείπει όλο τό άριστερό τμήμα, άλλά κατά τούς καθαρισμούς τοΰ 1972
άποκαλύφθηκε μέρος τής ζωγραφικής έπιφάνειας στήν άριστερή πλευρά.

Στό μέσον μεγάλης ήμικυκλικής έξέδρας εικονίζεται καθισμένος ό Δωδεκαετής
Χριστός μέ χιτώνα έζωσμένον καί ιμάτιο σέ καστανόφαιους τόνους. Μέ τό άριστερό χέρι
κρατεί κλειστό είλητό άκουμπισμένο στόν μηρό του καί μέ τό δεξιό μπροστά στό στήθος
εύλογεΐ. Στό δεξιό τμήμα τής έξέδρας εικονίζονται καθισμένοι τρεις ιουδαίοι «διδάσκα-
λοι», ήλικιωμένοι άνδρες μέ άσπρα μαλλιά καί γένια. Φορούν χιτώνες, ιμάτια καί καλύ-
πτρες σέ τόνους τοΰ κόκκινου, τοΰ πράσινου καί τοΰ γαλάζιου. Ό πρώτος κοιτάζει προς
τόν Χριστό, ό δεύτερος, μέ άπλωμένο τό δεξιό χέρι, δείχνει τόν Χριστό, ένώ γυρίζει τό
κεφάλι του πρός τήν άντίθετη πλευρά καί φαίνεται νά συνομιλεί μέ τόν τρίτο πού κάθεται
στήν άκρη τής έξέδρας (Πίν. 57α).

557 G. VlGORELLl, L 'opera compléta di Giotto, Milano 1966, 103, άριθ. 77 και πίν. XXX.
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Πίσω άπό τό έρεισίνωτο τής έξέδρας εικονίζονται καί άλλοι 'Ιουδαίοι. 'Επειδή δέν
ύπάρχουν ίχνη δεύτερου έδράνου, φαίνεται μάλλον ότι οί εικονιζόμενοι θά ήταν όρθιοι,
καθώς τά κεφάλια τους προβάλλουν άνάμεσα στά κεφάλια τών καθισμένων άρχιερέων.
Διακρίνονται τρεις μορφές καί ίσως μία τέταρτη, θά ύπήρχαν όμως τουλάχιστον άλλες
δύο άνάμεσα στόν δεύτερο καί τόν τρίτο άρχιερέα, άλλά στή θέση αύτή ή τοιχογραφία
έχει καταστραφεί. Οί εικονιζόμενοι πίσω άπό τήν έξέδρα διαφοροποιούνται άπό τούς γέ-
ροντες διδασκάλους, καθώς παριστάνονται σέ διάφορες ήλικίες -ό πρώτος ήλικιωμένος,
ό δεύτερος νέος άγένειος, ό τρίτος μεσήλικας- καί είναι άκάλυπτοι, έκτός άπό τόν μεσαίο
πού ϊσως φορούσε κάποιου είδους καλύπτρα. Πρόκειται πιθανότατα γιά 'Ιουδαίους οί
όποιοι παρευρίσκονται στόν Ναό καί παρακολουθούν τή σκηνή.

Ή παρουσία θεατών κατά τή συνομιλία τοΰ "Ιησοΰ μέ τούς διδασκάλους συνάγεται
άπό τά άναγραφόμενα στόν 47ο στίχο τής εύαγγελικής περικοπής: έξίσταντο πάντες οί
άκούοντες αύτοΰ, σέ άντίθεση μέ τον προηγούμενο στίχο (46) πού άναφέρεται μόνο στούς
διδασκάλους: εύρον αύτον καθεζόμενον έν μέσω τών διδασκάλων και άκούοντα αύτών
και επερωτώντα αύτούς. Είναι νομίζω προφανές ότι ή λέξη «πάντες» άναφέρεται καί σέ
άλλους παρευρισκομένους έκτος άπό τούς άρχιερεΐς πού κάθονται στήν έξέδρα μέ τόν
Χριστό στο μέσον.

Τό 'ίδιο σχήμα μέ τίς τρεις καθισμένες μορφές καί τούς άλλους όρθιους πίσω άπό
τήν έξέδρα θά ύπήρχε καί στο άριστερό τμήμα τής σκηνής, τό όποιο είναι τελείως φθαρ-
μένο- σώζεται μόνο τό κατώτερο μέρος τοΰ σώματος τής πρώτης καθισμένης μορφής
δίπλα στόν Χριστό.

Πίσω άπό τίς όρθιες μορφές ύπάρχει τοίχος, πάνω στον όποιο άπλώνονται κόκκινα
ύφάσματα. Ή έξέδρα έχει έρεισίνωτο καί έρεισίχειρο, καί στηρίζεται σέ τέσσερα πόδια,
άνά δύο στίς άκρες κάθε πλευράς. "Εχει έπίσης ύποπόδιο πού στηρίζεται σέ ήμικυκλική
βάση, ή όποία χωρίζεται σέ τέσσερις ζώνες: οί δύο πρώτες σέ άνοιχτό καστανό χρώμα
κοσμούνται μέ γεωμετρικά καί φυτικά σχηματοποιημένα μοτίβα, οί δύο έπόμενες σέ
βαθύ καστανό φέρουν άπλά γραμμικά σχέδια.

Στο τμήμα τής ζωγραφικής έπιφάνειας πού άποκαλύφθηκε στό άριστερό άκρο σώ-
ζεται τό ένα άπό τά δύο πόδια τής έξέδρας καί στή γωνία, έξω άπό τήν έξέδρα, δύο
μορφές. Αναγνωρίζονται ό 'Ιωσήφ καί ή Παναγία τή στιγμή πού φθάνουν στόν Ναό
άναζητώντας τόν 'Ιησού (Πίν. 56β-γ). Ό 'Ιωσήφ προχωρεί μέ άνοιχτό βηματισμό καί ή
άκρη τοΰ ιματίου του άνεμίζει πίσω άπό τήν πλάτη του. Ή μορφή τής Παναγίας είναι
άρκετά φθαρμένη, φαίνεται όμως ότι, ένώ προχωρεί πρός τά δεξιά, γυρίζει τό κεφάλι της
πρός τά πίσω κοιτάζοντας τόν 'Ιωσήφ. Ή άποκάλυψη τών μορφών αύτών στάθηκε καίρια,
γιατί συμπληρώνει τό εικονογραφικό σχήμα τής παραστάσεως τοΰ Αφεντικοΰ. Τό τμήμα
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αύτό, επειδή δέν ήταν όρατό, δέν ύπάρχει στήν άπεικόνιση τοΰ Millet558, μέ άποτέλεσμα
νά άναφέρεται σέ παλαιότερες μελέτες ότι ή σκηνή τής άφίξεως τών γονέων τοΰ Χριστού
στόν Ναό άπουσιάζει άπό τό εικονογραφικό σχήμα τοΰ Άφεντικοΰ559.

Στήν άντίστοιχη δεξιά άκρη τής παραστάσεως, έξω άπό τήν έξέδρα, εικονίζεται ό Χριστός
πού εναγκαλίζεται τήν Παναγία καί πίσω της ό 'Ιωσήφ (Πίν. 57β). Ό Χριστός μέ άνοιχτό
βηματισμό φθάνει κοντά στή μητέρα του καί άκουμπά τό χέρι του στό δικό της. Ή Παναγία
σκύβει πρός τόν γιό της μέ έκδηλη άγωνία, τήν όποία συμμερίζεται ό 'Ιωσήφ πού άκολουθεΐ.
Ό Χριστός φορεί χιτώνα καί ιμάτιο σέ άνοιχτοκάστανους τόνους, ή Παναγία βαθυγάλανο
φόρεμα καί κόκκινο μαφόριο, ό 'Ιωσήφ λαδοπράσινο ιμάτιο μέ λευκές άνταύγειες.

Ή όμάδα τών τριών μορφών -Χριστός, Παναγία, 'Ιωσήφ- έχει ύποστεΐ άδέξιες έπι-
ζωγραφήσεις ιδιαίτερα στά πρόσωπα. Σποραδικές έπιζωγραφήσεις παρατηρούνται καί
σέ άλλες θέσεις, όπως στά μαλλιά καί τόν φωτοστέφανο τοΰ ένθρονου Χριστοΰ, στά
πρόσωπα τών διδασκάλων, στά πόδια τής έξέδρας.

Ή σκηνή τοΰ 'Ιησού Δωδεκαετούς στόν Ναό άποδίδεται στά μεσοβυζαντινά καί τά
ύστερα μνημεία κυρίως μέ δύο τρόπους560:

1. Ό Χριστός κάθεται σέ ιδιαίτερο θρόνο, πού καλύπτεται μερικές φορές μέ «ούρα-
νό», ένώ οί διδάσκαλοι κάθονται στά πλάγια σέ εύθύγραμμη έξέδρα. Τό εικονογραφικό
αύτό σχήμα συναντούμε στό Monreale561, στήν Άγία Σοφία Τραπεζοΰντος562, στή Μητρό-
πολη τοΰ Μυστρά563 καί στά χφ. Par. gr. 74564 καί Laur. VI, 23 565.

2. Ό Χριστός εικονίζεται στό μέσον καί οί διδάσκαλοι στά πλάγια τής 'ίδιας ήμικυ-
κλικής έξέδρας (είδος συνθρόνου). Ό τύπος αύτός, πού άπεικονίζεται καί στο Αφεντικό,
συναντάται στή Sopocani566, στόν Άγιο Μάρκο τής Βενετίας567, καθώς καί στό χφ. 587
τής μονής Διονυσίου τοΰ Άγίου Όρους568. 'Ιδιαίτερη μνεία πρέπει νά γίνει στήν παρά-

558 Millet, Mistra, πίν. 98.2.

559 Millet, Recherches, 651. Grabar, Bulgarie, 147.

560 Για τήν καταγωγή, τήν εξέλιξη καί τα διάφορα επεισόδια τοΰ θέματος, βλ. Grabar, Bulgarie, 147-149.
Γιά τούς εικονογραφικούς τύπους, βλ. schiller, Ikonographie, I, 134 καί 135. LChrl, 4, στ. 583-589.

561 Demus, Sicily, πίν. 65B.

562 Talbot Rice, Haghia Sophia, είκ. 100.

563 Millet, Mistra, πίν. 73.2.

564 OMONT, Évangiles, II, πίν. 98.

565 VELMANS, Tétraévangile, 40, είκ. 188.

566 Millet - Frolow, Yougoslavie, Π, πίν. 9.3.

567 Demus, San Marco, 138-139, πίν. 157.

568 Θησαυροί Άγίου Όρους, Α', είκ. 252.
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στάση τοΰ Πρωτάτου, ή όποία βρίσκεται στό βορειοδυτικό διαμέρισμα τοΰ ναοΰ καί
άναφέρεται στίς σχετικές δημοσιεύσεις ώς άπεικόνιση τοΰ 'Ιησού Δωδεκαετούς στόν
Ναό. Πράγματι, ό Χριστός εικονίζεται σέ έφηβική ηλικία, καθισμένος σέ ήμικυκλική
έξέδρα άνάμεσα στούς ιουδαίους άρχιερεΐς, άλλά στό άνοιχτό εύαγγέλιο πού κρατεί είναι
γραμμένο κείμενο άπό τό Εύαγγέλιο τοΰ 'Ιωάννη (Ίω. ζ', 24), τό όποιο περιλαμβάνεται
στήν εύαγγελική περικοπή τής Μεσοπεντηκοστής (Ίω. ζ', 14-36)569.

Ή κεντρική σκηνή συμπληρώνεται άπό παραπληρωματικά έπεισόδια: α) Ό Χριστός
στόν δρόμο πρός τά Ιεροσόλυμα" β) Ή άφιξη τών γονέων του στον Ναό' γ) Ό έναγκαλι-
σμός τοΰ Χριστοΰ μέ τήν Παναγία" δ) Ή παρουσία θεατών.

Τό πρώτο έπεισόδιο συναντάται σέ λίγα παραδείγματα, όπως στά χφ. Par. gr. 510570,
Laur. VI, 23571, καθώς καί στή μονή τής Χώρας572. Αντίθετα, ή σκηνή τής άφίξεως τών
γονέων τοΰ 'Ιησού στόν Ναό άπεικονίζεται πολύ συχνά: Στό Monreale, στή Sopocani,
στήν Bojana, στήν Αγία Σοφία Τραπεζοΰντος, στή μονή τής Χώρας καί στά χφ. Par. gr.
74, Διονυσίου 587, Laur. VI, 23, Par. copte 13573. Ή τοποθέτηση τοΰ έπεισοδίου στο
άριστερό τμήμα τής σκηνής, μέ πρώτη τήν Παναγία καί τόν Ιωσήφ νά άκολουθεΐ, όπως
στό Άφεντικό, άπαντάται στήν Bojana, στή μονή τής Χώρας καί στο κοπτικό χειρόγραφο.

Ό έναγκαλισμός τοΰ Χριστοΰ μέ τήν Παναγία, πού εικονίζεται στο Άφεντικό στό δεξιό
άκρο τής παραστάσεως, συναντάται σπάνια" στό χφ. Par. gr. 510 εικονίζεται στο άριστερό
άκρο τής παραστάσεως, πιστεύεται δέ ότι άπεικονιζόταν καί στή μονή τής Χώρας, στό
φθαρμένο τμήμα δεξιά άπό τήν κεντρική σκηνή574. Σπάνια έπίσης άποδίδεται ή παρουσία
θεατών. Στήν Bojana οί θεατές είναι όρθιοι πίσω άπό τούς καθισμένους διδασκάλους575
(Πίν. 70), ένώ στή μονή τής Χώρας, όπου ή παράσταση τοΰ Ίησοΰ Δωδεκαετούς είναι

569 Βλ. MILLET, Athos, πίν. 35. Τούτος - ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ, Εύρετήριον, 52, 56 άριθ. 355. Ό Εύθ. Τσιγαρίδας
άναφέρει τήν παράσταση ώς Μεσοπεντηκοστή καί στή φωτογραφία πού δημοσιεύει εύκρινώς διαβάζεται
τό κείμενο τοΰ βιβλίου πού κρατεί ό Χριστός, ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ, Άγιος Ευθύμιος, 121, είκ. 80.

570 Omont, Miniatures, πίν. XXXV.

571 VELMANS, Tétraévangile, 40, είκ. 188.

572 underwood, Kariye Djami, 1, 108-11 ο· 2, πίν. 211 -214.

573 LEROY, Manuscrits coptes, 136, πίν. 64.1.

574 UNDERWOOD, Kariye Djami, 1, 110. MILLET, Recherches, 651.

575 GRABAR, Bulgarie, 146-148, Album, πίν. XIII. Ο ΙΔΙΟΣ, Bojana, 73-75. Στήν Bojana ό Χριστός εικο-
νίζεται καθισμένος στό μέσον κάτω άπό κιβώριο, άριστερά οί γονείς του καί δεξιά ή όμάδα τών 'Ιουδαίων.
Τρεις άπό αύτούς είναι γέροντες καθισμένοι στήν έξέδρα, ένώ άλλοι πέντε διαφόρων ήλικιών είναι όρθιοι
πίσω άπό τούς πρώτους. Ό Grabar τούς ονομάζει όλους διδασκάλους (docteurs), άλλά άπό τή λεπτομερή
περιγραφή τών μορφών είναι έμφανής ή διαφοροποίηση τών πρώτων άπό τούς δευτέρους.
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πολύ φθαρμένη, διακρίνονται στό άριστερό άκρο, έξω άπό τό σύνθρονο, τρεις μορφές,
τίς όποιες ό Underwood ταυτίζει μέ διδασκάλους ή θεατές μέσα στόν Ναό576.

Ή παράσταση τοΰ Αφεντικού μέ τον Χριστό καθισμένο στό μέσον ημικυκλικής έξέ-
δρας μέ ψηλή όμοιόσχημη βάση (άλληγορική άπεικόνιση τοΰ ούρανοΰ;) διατηρεί όλο
τόν συμβολισμό τοΰ θέματος577, ένώ ή προσθήκη τών συμπληρωματικών έπεισοδίων
και τής παρουσίας θεατών τονίζει τόν άφηγηματικό χαρακτήρα τής σκηνής. 'Εξάλλου, μέ
τον χωρισμό τών δύο έπεισοδίων, τής παρουσίας τών γονέων στον Ναό καί τήν είκονογρά-
φησή τους στά δύο άκρα τής παραστάσεως, προσδίδεται συμμετρία καί ισορροπία στό
σύνολο. Τά στοιχεία αύτά διαφοροποιούν τήν παράσταση τοΰ Άφεντικοΰ άπό τίς άλλες
γνωστές στά μνημεία πού προαναφέρθηκαν καί όπου συνήθως άπεικονίζεται μόνο ή
άφιξη τών γονέων στόν Ναό, στήν άριστερή (Monreale, Sopocani, Bojana, Άγία Σοφία
Τραπεζοΰντος, χφ. Laur. VI, 23 καί Par. copte 13) ή στή δεξιά (χφ. Par. gr. 74 καίΔιον. 587)
πλευρά τής παραστάσεως. Μόνο στή μονή τής Χώρας ή παράσταση τοΰ 'Ιησού Δωδε-
καετούς παρουσιάζεται μέ διεξοδική καί πλήρη άπεικόνιση όλων τών έπιμέρους έπει-
σοδίων στά πλάγια τής κεντρικής σκηνής. Όπως ήδη σημειώθηκε, στό μνημείο αύτό ή
παράσταση, πού καταλαμβάνει τό μεγαλύτερο μέρος τοΰ πρώτου βόρειου θόλου τοΰ
έξωνάρθηκα, είναι σχεδόν τελείως κατεστραμμένη· άπό τά έλάχιστα σωζόμενα τμήμα-
τα ό Underwood διακρίνει: α) σύνθρονο μέ δύο βαθμίδες, όπου θά κάθονταν οί διδάσκα-
λοι- β) άριστερά, έξω άπό τό σύνθρονο, μορφές θεατών καί στή συνέχεια τήν Παναγία
καί τόν Ιωσήφ" γ) στό δεξιό άκρο τόν Χριστό καθ' όδόν πρός τά 'Ιεροσόλυμα, όπως
στά χφ. Par. gr. 510 καί Laur. VI, 23, καί δίπλα ύποθέτει ότι θά ύπήρχε ή σκηνή τοΰ
έναγκαλισμοΰ τοΰ Χριστού μέ τήν Παναγία, «όπως στό χφ. Par. gr. 510 καί στό Βροντό-
χιον τοΰ Μυστρά»578.

Στή Μητρόπολη τού Μυστρά ή παράσταση τοΰ Ίησοΰ Δωδεκαετούς βρίσκεται στο

576 underwood, Kariye Djami, 1, 109' 2, πίν. 212. Σέ τοιχογραφία τής έκκλησίας τοΰ μοναστηριού στο
Lambach τής Αύστρίας, πού χρονολογείται στό τελευταίο τρίτο τοΰ 11ου αι., ή παράσταση τοΰ Ίησοΰ
Δωδεκαετούς στόν Ναό παρουσιάζει ομοιότητες μέ τά περιγραφέντα βυζαντινά μνημεία: Ό Χριστός
εικονίζεται καθισμένος άνάμεσα στούς διδασκάλους τής πρώτης σειράς, ένώ δεξιά ύπάρχει δεύτερη σειρά
καθισμένων καί τρίτη σειρά όρθιων Ιουδαίων, καί άριστερά δεύτερη σειρά όρθιων. Στό δεξιό τμήμα τής
σκηνής ή Παναγία δείχνει τόν Χριστό στόν Ιωσήφ πού τήν άκολουθεΐ, βλ. Demus, Byzantine Art and the
West, 136-138. Ο ιδιοσ, Romanische Wandmalerei, 203, πίν. XCIII, είκ. 226.

577 Γιά τίς συμβολικές προεκτάσεις τοΰ θέματος καί τή σχέση μέ τή Majestas Domini, βλ. grabar, Bul-
garie, 147-148. Ό Δ. Πάλλας άποδίδει στήν παράσταση τοΰ Χριστοΰ Δωδεκαετοΰς καί στήν εικονογραφικά
συγγενή Μεσοπεντηκοστή μιά άλλη συμβολική έννοια, βλ. παλλασ, Ό Χριστός ώς ή θεία Σοφία, 131-137.

578 Underwood, Kariye Djami, 1, 108-110.
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νότιο κλίτος μαζί μέ τα θαύματα. Ό Χριστός εικονίζεται σέ έφηβική ηλικία, καθισμένος
σέ χωριστό θρόνο μέ «ούρανό», κρατώντας μέ τό άριστερό χέρι άνοιχτό βιβλίο. Στά πλά-
για κάθονται σέ εύθύγραμμη έξέδρα άριστερά δύο άρχιερεΐς καί δεξιά ενας άλλος πού
γυρίζει τό κεφάλι καί δείχνει μέ τό χέρι του τον 'Ιωσήφ καί τή Μαρία πού καταφθάνουν
στόν Ναό άναζητώντας τόν 'Ιησού. Πίσω άπό τίς μορφές δύο διώροφα οικοδομήματα579.

Ή παράσταση τοΰ Ίησοΰ Δωδεκαετούς στόν Ναό άπεικονίζεται στά μνημεία είτε
άνάμεσα στά γεγονότα τής παιδικής ηλικίας τοΰ Χριστοΰ εϊτε στόν κύκλο τών θαυμά-
των καί τής διδασκαλίας του, όπότε άποτελεΐ τό πρώτο έπεισόδιο αύτοΰ τοΰ κύκλου,
όπως έπισημαίνει ή Lafontaine-Dosogne580. "Ετσι, στο Monreale τό θέμα εικονίζεται μέ
χρονολογική σειρά άνάμεσα στά γεγονότα τής παιδικής ήλικίας τοΰ Χριστοΰ, τό 'ίδιο
καί στή Sopocani καί στόν 'Άγιο Μάρκο τής Βενετίας· στήν Bojana εικονίζεται στον νό-
τιο τοίχο τοΰ νάρθηκα μέσα σέ τυφλό άψίδωμα (Πίν. 70α), χωρίς άμεση σχέση μέ τίς
ύπόλοιπες παραστάσεις τοΰ νάρθηκα, ένώ στήν Αγία Σοφία Τραπεζοΰντος βρίσκεται
πάλι στον νάρθηκα άνάμεσα όμως σέ διάφορα θαύματα τοΰ Χριστοΰ. Στή Μητρόπολη
τοΰ Μυστρά, όπου παριστάνεται στό βόρειο τμήμα τής νότιας καμάρας έχοντας άπέναντί
της, στό νότιο τμήμα τής καμάρας, τό θαΰμα στήν Κανά, άνοίγει τόν κύκλο τοΰ δημόσιου
βίου τοΰ Χριστοΰ581.

Σύμφωνα μέ τήν άνάλυση πού προηγήθηκε, ή παράσταση τοΰ Άφεντικοΰ παρουσιά-
ζει ομοιότητες μέ τά μνημεία πού άναφέρθηκαν ώς άκολούθως:

1. Ώς πρός τόν εικονογραφικό τύπο μέ τό χφ. Διον. 587, τή Sopocani, τόν Άγιο Μάρ-
κο καί τή μονή τής Χώρας (ήμικυκλικό σύνθρονο), τήν Bojana καί τή μονή τής Χώρας
(παρουσία θεατών), τέλος μέ τό χφ. Par. gr. 510 καί τή μονή τής Χώρας (έναγκαλισμός
Χριστοΰ καί Παναγίας).

2. Ώς πρός τόν εικονογραφικό κύκλο (σύνδεση μέ θαύματα) μέ τήν Αγία Σοφία
Τραπεζοΰντος καί τή Μητρόπολη τοΰ Μυστρά.

579 millet, Mistra, πίν. 73.2. Στήν Παντάνασσα ή παράσταση, πού εικονίζεται ψηλά στόν δυτικό
τοίχο τοΰ ναοΰ μέ τόν Χριστό ένθρονο σέ νεανική ήλικία καί τούς άρχιερεΐς καθισμένους ημικυκλικά
στά πλάγια, είχε έρμηνευθεΐ ώς άπεικόνιση τοΰ Ίησοΰ Δωδεκαετοΰς στόν Ναό. Βλ. Millet, Mistra, πίν.
149.4. dufrenne, Programmes iconographiques, 12, πίν. 22, άριθ. 41. Αλλά στήν πρόσφατη δημοσίευση
τοΰ μνημείου άναγνωρίζεται ώς παράσταση τής Διδασκαλίας τοΰ Ίησοΰ στή συναγωγή τής Ναζαρέτ, πού
περιγράφεται άπό τόν Λουκά (δ', 16-30), καθώς στό άνοιχτό ειλητάριο πού κρατεί ό Χριστός γράφεται τό
χωρίο τοΰ προφήτη 'Ησαΐα: πνεύμα κυρίου έπ'έμέ ού ένεκεν έχρισε με ("Ησαΐας ΞΑ', 1), τό όποιο άνέγνωσε
ό Χριστός άρχίζοντας τήν ομιλία του. Βλ. Αςπρα-Βαρδαβακη καί εμμανουηλ, Παντάνασσα, 110-112.

580 Lafontaine-Dosogne, Iconography of the Infancy of Christ, 237.

581 Βλ. dufrenne, Programmes iconographiques, πίν. 7, άριθ. 47 καί 48.
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3. Ώς πρός τή θέση (νάρθηκας) μέ τήν Bojana (άπομονωμένο) καί τήν Άγία Σοφία
Τραπεζοΰντος (μαζί μέ θαύματα). Στή μονή τής Χώρας βρίσκεται πάλι στόν νάρθηκα,
όπου όμως άπεικονίζεται ολόκληρος ό κύκλος τοΰ δημόσιου βίου τοΰ Χριστοΰ.

Άπό τά παραπάνω συμπεραίνουμε ότι ή παράσταση τοΰ Άφεντικοΰ μέ τήν άπεικό-
νιση τής κύριας σκηνής στό μέσον, τής άφίξεως τών γονέων άριστερά καί τοΰ έναγκα-
λισμοΰ δεξιά, καθώς καί τήν παρουσία «θεατών» άνάμεσα στούς άρχιερεΐς, πλησιάζει
εικονογραφικά στήν άναλυτικότερη παράσταση τής μονής τής Χώρας, προδίδοντας ϊσως
τήν καταγωγή άπό παρόμοιο πρότυπο. Αξίζει νά σημειωθεί ότι τά έπεισόδια πού συμπλη-
ρώνουν καί πλαισιώνουν τό κεντρικό θέμα προσαρμόστηκαν μέ ιδιαίτερη έπιτυχία στόν
ήμικυκλικό χώρο τοΰ τυμπάνου.

Τέλος, ώς πρός τή συγκεκριμένη θέση τής είκονογραφήσεως τής σκηνής στό νότιο
τύμπανο τοΰ ισογείου τοΰ νάρθηκα, έπισημαίνονται τά έξης: Είναι γνωστές οί εικονογρα-
φικές ομοιότητες τοΰ θέματος τοΰ Χριστοΰ Δωδεκαετούς, πού προέρχεται άπό τό Εύαγ-
γέλιο τοΰ Άουκά (β', 41-50), μέ τήν παράσταση τής Μεσοπεντηκοστής, πού άναφέρεται
στό Εύαγγέλιο τοΰ Ιωάννη (ζ', 14-36). Καί οί δύο παραστάσεις έχουν ώς κοινό χαρακτηρι-
στικό τόν Χριστό καθισμένο σέ θρόνο άνάμεσα σέ ιουδαίους άρχιερεΐς, ένώ διαφορο-
ποιούνται άπό τήν ήλικία τοΰ Χριστοΰ καί τήν παρουσία ή μή τών γονέων του. Στήν πρώ-
τη περίπταιση ό Χριστός είναι παιδί καί άναζητεΐται άπό τούς γονείς του, οί όποιοι, τίς
περισσότερες φορές, άπεικονίζονται στή σκηνή, στή δεύτερη περίπτωση ό Χριστός είναι
ώριμος άνδρας καί δέν συνοδεύεται άπό τούς γονείς του. Ή εικονογραφική αύτή συγγέ-
νεια έχει προκαλέσει μερική σύγχυση, ϊσως όμως καί συνειδητό συμφυρμό καί ταύτιση
τών δύο θεμάτων582.

Ή παράσταση τής σκηνής τοΰ Δωδεκαετοΰς Ίησοΰ στό νότιο τύμπανο τοΰ ισογείου
τοΰ νάρθηκα ϊσως νά μήν είναι άσχετη μέ τήν εικονογραφική σύνδεση Δωδεκαετοΰς -
Μεσοπεντηκοστής, καθώς στό άντίστοιχο νότιο τύμπανο τοΰ ορόφου τοΰ νάρθηκα
εικονίζεται ή Πεντηκοστή (βλ. σελ. 27). Μέ αύτό τό δεδομένο μπορεί νά διατυπωθεί ή
ύπόθεση ότι ή άπεικόνιση τής σκηνής τοΰ Χριστοΰ Δωδεκαετοΰς στόν Ναό στή συγκε-
κριμένη θέση άποτελεΐ έναν ύπαινιγμό τής Μεσοπεντηκοστής, μέ σκοπό νά συνδεθεί
έννοιολογικά ή παράσταση τοΰ ισογείου μέ αύτήν τοΰ ορόφου583.

582 Ό Millet άναφέρεται στή σχέση των δύο παραστάσεων ώς έξής: «Christ parmi les docteurs, thème qui
repond à la Mi-Pentecôte», Millet, Recherches, 38. Πρβλ. τήν παράσταση στό Πρωτάτο, παραπάνω, σελ.
132, ύποσημ. 569.

583 Τό θέμα τοΰ συμφυρμοΰ τών δύο θεμάτων εχει άπασχολήσει τούς έρευνητές. Ή G. Babic ύποστηρίζει
ότι οί βυζαντινοί καλλιτέχνες χρησιμοποίησαν τό παλαιό σχήμα τοΰ Χριστοΰ Δωδεκαετοΰς στόν Ναό γιά
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Ή Θεραπεία τών χωλών καί τυφλών στό 'Ιερό (Ματθ. κα', 14-17)

Στό μέσον της παραστάσεως εικονίζεται άγία Τράπεζα πού στεγάζεται μέ ψηλό κιβώριο
(Πίν. 58 καί 59). Στό άριστερό τμήμα τής σκηνής ό Χριστός μέ καστανόφαιο χιτώνα
καί βαθυγάλανο ιμάτιο, γυρισμένος κατά τά τρία τέταρτα πρός τά άριστερά, κρατεί στό
άριστερό χέρι είλητό καί άπλώνει τό δεξιό πρός όμάδα άσθενών πού παριστάνονται σέ
στάση έπικλήσεως. Ό πρώτος άπό αύτούς φορεί κόκκινο χιτώνα καί άπλώνει τά χέρια
πρός τόν Χριστό, ένώ πίσω του διακρίνονται τέσσερις ή πέντε άκόμη μορφές. Χαμηλό-
τερα, άπέναντι άπό αύτούς καί μπροστά στά πόδια τοΰ Χριστοΰ, σώζεται τό κεφάλι μέ
τμήμα τοΰ άνω κορμού ένός άκόμη άσθενοΰς (;). Στήν ίδια πλευρά, πίσω άπό διαχωριστι-
κό χαμηλό τοίχο, εικονίζεται όμάδα άρχιερέων πού παρακολουθούν τή σκηνή. Ό πρώτος,
μέ κόκκινο χιτώνα καί καλύπτρα σέ χρώμα βαθυγάλανο, κοιτάζει προς τόν Χριστό, ένώ ό
δεύτερος φαίνεται νά συνομιλεί μέ τούς διπλανούς του. Εικονίζονται πέντε ή έξι άρχιερεΐς
πού όλοι έχουν τήν κεφαλή καλυμμένη μέ γαλάζια ή κόκκινα μαντήλια (Πίν. 60).

νά εμπλουτίσουν τήν εικονογραφία μέ ενα νέο θέμα, αύτό τής Μεσοπεντηκοστής: G. BABIC, La Mi-Pen-
tecôte, Zografl (1977), 3-27 (στα σερβικά μέ γαλλική περίληψη). Ώς πρώτο παράδειγμα άπεικονίσεως
τής Μεσοπεντηκοστής άναφέρει τήν παράσταση σέ ενα γεωργιανό χειρόγραφο τοΰ 11ου αι., όπου ό Χρι-
στός εικονίζεται σέ έφηβική ήλικία, ή παράσταση δμως έπιγράφεται MECOYCHC THC EOPTHC, όπως
άναγράφεται στόν στίχο 14 τοΰ ζ' κεφ. στό Εύαγγέλιο τοΰ 'Ιωάννη. "Ηδη όμως στή Νέα Έκκλησία τοΰ
Άγίου Βασιλείου στό Toqali (μέσα 10ου αί.) ύπάρχει μιά άνάλογη παράσταση μέ τόν Χριστό νά εικονίζεται
σέ ώριμη ήλικία καί ιήν έπιγραφή: (Μέσο)ΠΕΝΤΗΚΟΟΤΗ, άν καί ή χρονολογική σειρά τών γεγονότων τής
ζωής τοΰ Χριστοΰ πού άκολουθεΐται στό συγκεκριμένο μνημείο άπαιτοΰσε στή θέση αύτή τήν παράσταση
τοΰ Χριστοΰ Δωδεκαετοΰς (εικονίζεται δίπλα στήν Υπαπαντή). Ό Jerphanion άναλύοντας τό θέμα ύποθέτει
ότι οί εικονογραφικές ομοιότητες συνέτειναν σέ μιά σύγχυση, συγχρόνως όμως παραθέτει δύο στίχους άπό
τόν όρθρο τής άκολουθίας τής Μεσοπεντηκοστής, άπό τούς οποίους ό πρώτος θυμίζει τό Εύαγγέλιο τοΰ
'Ιωάννη: Έστώς διδάσκει τής εορτής έν μέσω, καί ό δεύτερος τοΰ Λουκά: Χριστός Μεσσίας τών διδασκάλων
μέσον, καί σημειώνει δτι δέν είναι άπίθανο τά δύο διαφορετικά έπεισόδια νά είχαν ταυτιστεί στή λαϊκή
φαντασία (JERPHANION, Cappadoce, I, 332-333, Album I, πίν. 76). Ό Chr. Walter, The Earliest Representa-
tion of Mid-Pentecost, Zograf 8 (1977), 15-16, ύποστηρίζει δτι ή παράσταση στό Toqali, μέ τόν Χριστό σέ
ώριμη ήλικία άνάμεσα στά γεγονότα τής παιδικής ήλικίας του, οφείλεται σέ λάθος τοΰ ζωγράφου καί ότι ή
έπιγραφή (Μέσο )ΠΕΝΤΙIKOCTH προδίδει τό πρότυπο του, πού θά ήταν ή παράσταση τής Μεσοπεντηκοστής
σέ ενα χειρόγραφο εύαγγέλιο ή εύαγγελιστάριο τών μέσων τοΰ 10ου αί.

Στό χφ. 211 τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης τών Αθηνών ('Ομιλίες 'Ιωάννου Χρυσοστόμου), τοΰ 10ου αι.,
εικονίζονται καθισμένοι στίς άκρες ενός κιβωρίου άριστερά ό Χριστός σέ έφηβική ήλικία καί άπέναντί του
οί άρχιερεΐς τών 'Ιουδαίων (GRABAR, Atheniensis 211, 837-839, πίν. 194a). Ό Grabar ύποστηρίζει ότι ή
παράσταση έχει σχέση μέ τήν περικοπή άπό τό Εύαγγέλιο τοΰ Λουκά (Δωδεκαετής), άλλά τό κείμενο πού
γράφεται κάτω άπό τό κιβώριο: ΑΝΕΒΗ Ο I(HCOY)C EIC ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΚΑΙΕΔΙΔΑCKEN προέρχεται άπό τή σχετική
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Στό δεξιό τμήμα τής σκηνής άπεικονίζεται καί πάλι ό Χριστός, άλλά σέ άντίστροφη
στάση, άπευθυνόμενος αύτή τή φορά πρός άντίστοιχη μέ τήν προηγούμενη όμάδα άρχι-
ερέων, πού παριστάνονται σέ παρόμοια διάταξη μέ τούς είκονιζομένους άριστερά, φο-
ρούν τά ι'δια ένδύματα, άναγνιορίζονται τά ϊδια προσωπογραφικά χαρακτηριστικά καί εί-
ναι όλοι γυρισμένοι πρός τον Χριστό. Χαμηλότερα, μπροστά άπό άντίστοιχο μέ τήν άρι-
στερή πλευρά τοίχο, εικονίζεται όμιλος παιδιών, παρόμοιος δέ όμιλος βρίσκεται σέ πρώτο
έπίπεδο στό μέσον τής παραστάσεως άνάμεσα στίς δύο άπεικονίσεις τοΰ Χριστού. Στό
μέσον διακρίνονται έξι παιδιά, στό δεξιό τμήμα έπτά, τό πρώτο άπό τά όποια άπλώνει τό
χέρι πρός τον Χριστό. Φοροΰν χιτώνες σέ διάφορα χρώματα -κόκκινο, γαλάζιο, πράσι-
νο- καί περιλαίμια σέ βαθύ γαλάζιο, καί είναι παρατεταγμένα στοιχηδόν μέ τρόπο πού
θυμίζει παιδική χορωδία (Πίν. 61 ).

Ή άγία Τράπεζα καλύπτεται μέ κόκκινο ΰφασμα, πάνω στό όποιο διακρίνεται κλειστό
είλητό πού άποδίδεται μέ λευκό χρώμα. Τό ψηλό κιβώριο στηρίζεται σέ τέσσερις λεπτούς
κιονίσκους καί έχει θολωτή όροφή μέ πυραμιδωτή άπόληξη. Πίσω άπό τήν άγία Τράπεζα
τρεις ήμικυκλικές έπάλληλες έπιφάνειες δίνουν τήν έντύπωση συνθρόνου, ένώ δύο λοξοί

μέ τή Μεσοπεντηκοστή περικοπή τοΰ Ιωάννη. Σέ νεότερη δημοσίευση τοΰ χειρογράφου άνασκευάζεται ή
άποψη τοΰ Grabär καί άναφέρεται ότι ή σκηνή εικονογραφεί τήν περικοπή τοΰ 'Ιωάννη, ένώ ή άπεικόνιση
τοΰ Χριστοΰ σέ έφηβική ήλικία άποδίδεται σέ συμβολικούς συσχετισμούς, βλ. Μαραβα-Χατζηνικολαου,
τουφεξη-πασχου, Κατάλογος μικρογραφιών, Γ', 44, είκ. 33.

Στά μεσοβυζαντινά χειρόγραφα Διονυσίου 587 καί Laur. VI, 23, οπου εικονογραφούνται οί σχετικές
περικοπές καί άπό τά δύο Εύαγγέλια, παρατηρείται διαφοροποίηση τών δύο θεμάτων (Θησαυροί Άγίου
Όρους, Α', είκ. 203 καί 252. VELMANS, Tétraévangile, είκ. 188 καί 280).

Σύγχυση ή συμφυρμός τών δύο σκηνών εχει έπισημανθεϊ σέ περιφερειακά μνημεία τοΰ Που αι., όπως
π.χ. σέ δύο μνημεία τοΰ λακωνικού χώρου: α) Στόν Άγιο Σώζοντα στό Γεράκι (μέσα 13ου αί.) έχουμε τό
γνωστό σχήμα μέ τήν έπιγραφή: ΤΟ M ECO ΠENTHKOCTON, ό Χριστός όμως είναι σέ έφηβική ήλικία καί
ή παράσταση, πού βρίσκεται στόν νότιο τοίχο τοΰ ίεροΰ, συσχετίζεται μέ γεγονότα τής παιδικής ήλικίας
τοΰ Χριστοΰ (μουτσοπουλοσ - δημητροκαλλησ, Γεράκι, 86, είκ. 311 -313). β) Στόν Άγιο Νικόλαο τοΰ
ομώνυμου χωριοΰ στήν περιοχή τής Μονεμβασίας (β' μισό 13ου αι.), στή σκηνή μέ τήν έπιγραφή: ΤΟ
MECOTJENTHKOCTON εικονίζεται πάλι ό Χριστός σέ έφηβική ήλικία (δρανδακησ, Άγιος Νικόλαος, 39-41,
είκ. 13 β), άλλά αύτή τή φορά ή παράσταση συνδέεται μέ γεγονότα πού συνέβησαν άνάμεσα στήν Ανάσταση
καί τήν Πεντηκοστή, όπότε έορτάζεται καί ή Μεσοπεντηκοστή (τήν Τετάρτη τής τέταρτης έβδομάδας μετά
τό Πάσχα, βλ. Πεντηκοστάριον, 87 κ.έ.).

Από τόν 14ο αί. καί μετά φαίνεται ότι ό εικονογραφικός τύπος τής Μεσοπεντηκοστής άποκρυσταλλώ-
νεται καί διαφοροποιείται τελείως άπό τόν τύπο τοΰ Χριστοΰ Δωδεκαετοΰς στόν Ναό. Ό Χριστός τώρα
εικονίζεται πάντα σέ ώριμη ήλικία καθισμένος σέ θρόνο στό μέσον ήμικυκλικής έξέδρας, στά πλάγια τής
όποιας κάθονται οί ιουδαίοι άρχιερεΐς. Ενδεικτικά άναφέρουμε τίς παραστάσεις στόν Άγιο Νικήτα κοντά
στό Cucer καί στήν Decani, βλ. Babic, La Mi-Pentecôte, ό.π., είκ. 2 καί 3.
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εύθύγραμμοι τοίχοι κλείνουν τόν χώρο τοΰ Ίεροΰ στα πλάγια. Οί τοίχοι είναι παράλληλοι μέ
τοΰς χαμηλούς διαχωριστικούς πού άναφέρθηκαν, καί μέ τή διαμόρφωση αύτή δημιουργούν-
ται δύο όρθογο')νιοι χώροι άριστερά καί δεξιά τοΰ συνθρόνου. Στούς χοίρους αύτούς παρι-
στάνονται καί τίς δύο φορές οί άρχιερεΐς, ένώ έξίυ άπό τό Ιερό άπεικονίζονται άριστερά οί
άσθενεΐς καί δεξιά τά παιδιά. Ό Χριστός άριστερά βρίσκεται στήν είσοδο τοΰ Ίεροΰ άπευ-
θυνόμενος στούς άσθενεΐς, δεξιά μέσα σέ αύτό συνομιλών μέ τούς άρχιερεΐς, ένώ μπροστά
στόν χώρο τοΰ Ίεροΰ ή άπεικόνιση τών παιδιών γιά δεύτερη φορά έξαίρει τή σημασία τής
παρουσίας τους στή σκηνή. Στό βάθος τής παραστάσεως, ψηλά, στενά οικοδομήματα έν
εϊδει πύργων μέ όρθογδινια άνοίγματα στίς προσόψεις κοσμούνται μέ κόκκινα ύφάσματα
πού στερειόνονται στήν κορυφή τής στέγης καί πέφτουν έλεύθερα πρός τά κάτω.

Ή παράσταση δέν είναι γνωστή στούς παλαιότερους μελετητές, άφοΰ άποκαλύφθηκε
έξ ολοκλήρου κατά τούς καθαρισμούς τών έτών 1972-1974. Σώζεται γενικά σέ ικανο-
ποιητική κατάσταση σέ όλο της τό ΰψος μέ φθορές καί άπώλειες τής ζοηφαφικής έπιφά-
νειας σέ διάφορες θέσεις: στό έπάνω μέρος τής σκηνής φθορές παρατηροΰνται στή δεξιά
γωνία, σέ τμήμα τοΰ κιβωρίου καί πάνω άπό τά κεφάλια τών άρχιερέων. Μεγαλύτερο
τμήμα τής ζωγραφικής έπιφάνειας λείπει άριστερά στό χαμηλότερο μέρος τής παραστά-
σεως, στή θέση τών κάτω άκρων τών μορφών τών άσθενών, ένώ μικρότερες φθορές
σημειώνονται στή μορφή τοΰ Χριστοΰ τής άριστερής πλευράς καί στίς δύο θέσεις πού
εικονίζονται τά παιδιά, όπου τά χρώματα είναι έξίτηλα καί τά περιγράμματα τών μορφών
άσαφή. Παρατηροΰνται έπίσης διάσπαρτες μικρές φθορές, οί όποιες έχουν προκαλέσει
άλλοκοσεις στίς λεπτομέρειες τών μικρογραφημένο)ν μορφών τής πολυπρόσιυπης αύτής
σκηνής καί έχουν συντελέσει στήν αισθητική ύποβάθμισή της.

Ή παράσταση ταυτίζεται μέ τήν άναφερόμενη άπό τόν Ματθαίο (κα', 14-17) θερα-
πεία τών χωλών καί τυφλών, πού έλαβε χώρα μέσα στόν ναό τοΰ Σολομώντος μετά τή
θριαμβική είσοδο τοΰ Χριστού στά Ιεροσόλυμα καί τήν έκδίωξη τών έμπορων άπό τόν
Ναό. Στ. 14: Και προσήλθον αύτφ χωλοί και τυφλοί έν τω ίερφ καί έθεράπευσεν αύτούς.
15: ίδόντες δέ οί αρχιερείς καί οί γραμματείς τά θαυμάσια à έποίησε καί τούς παίδας κρά-
ζοντας έν τω ίερφ καί λέγοντας, ώσαννά τφ υίφ Δαυΐδ, 16: ήγανάκτησαν καί είπον αύτφ "
άκούεις τί ούτοι λέγουσιν ό δέ 'Ιησούς λέγει αύτοις" να/· ουδέποτε άνέγνωτε ότι έκ στόμα-
τος νηπίων καί θηλαζόντων κατήρτισαο αίνον; 17: καί καταλιπών αύτούς έξήλθεν έξω τής
πόλεως εις Βηθανίαν καί ηύλίσθη έκεΐ...

Ή άπεικόνιση τής σκηνής στό Αφεντικό, όπως άναλυτικά περιγράφηκε, άποτελεΐ
πιστή άπόδοση τών στίχων 14-16 τοΰ εύαγγελικοΰ κειμένου: άριστερά εικονίζεται ή
στιγμή τής θεραπείας τών χ/υλών καί τυφλών μπροστά στά μάτια τών άρχιερέων καί
δεξιά ή συνομιλία τοΰ Χριστοΰ μέ τούς άρχιερεΐς, ένώ τά παιδιά ψάλλουν: 'Ωσαννά τφ
υίφ Δαυΐδ. Ή άφηγηματική διάθεση τοΰ ζωγράφου προδίδεται καί στίς λεπτομέρειες,
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όπως π.χ. στήν αριστερή όμάδα τών άρχιερέων, όπου ή έκφραση δυσπιστίας στό πρό-
σωπο τοΰ δευτέρου στή σειρά καί τών διπλανών του άποδίδει τήν άγανάκτησή τους
-ήγανάκτησαν γιά τά θαυμάσια à έποίησε ό Χριστός, καθώς καί γιά τή δοξολογία τών
παιδιών. Στόν δεξιό όμιλο τών παιδιών, τό πρώτο άπό αύτά δείχνει μέ τό χέρι του τόν Χρι-
στό, προς τόν όποιο άπευθύνεται ό ϋμνος τους.

Ή θεραπεία τών χωλών καί τυφλών στό Ιερό δέν είναι άπό τά γνωστά θαύματα τοΰ
Χριστού καί ή άπεικόνισή του είναι σπάνια584. Ή παράσταση έχει έντοπιστεΐ σέ έλάχιστα
χειρόγραφα, στά όποια ή εικονογράφηση συνοδεύει τό άντίστοιχο κείμενο, ένώ στά μνη-
μεία ή ταύτιση μέ τό συγκεκριμένο θαΰμα είναι προβληματική. Στήν Ερμηνεία ή παρά-
σταση φέρεται μέ τόν τίτλο: «Ό Χριστός ίο')μένος τούς τυφλούς καί χωλούς έν τώ ίερώ»
καί άναλύεται μόνο τό κείμενο τοΰ στίχου 14, τοΰ όποιου καί περιγράφεται ή ύποδεικνυό-
μενη εικονογράφηση: Ό Χριστός μέσα στό 'Ιερό εύλογεΐ τούς χωλούς καί τυφλούς πού
βρίσκονται μπροστά του585. Στό Αφεντικό, όπως άναλύθηκε, εικονογραφούνται έπιπλέον
τά έδάφια 15 καί 16 τοΰ εύαγγελικοΰ κειμένου.

Ό G. Millet πρώτος σημειώνει τήν άπεικόνιση τοΰ θαύματος στό εύαγγέλιο Par. gr.
1 1 5586, στό όποιο εικονογραφούνται πολλά έπεισόδια άπό τό κείμενο τοΰ Ματθαίου587.
Στο κάτω μέρος τοΰ φ. 94ν, στο όποιο είναι γραμμένη ή σχετική περικοπή, ό Χριστός
στό μέσον της σκηνής, γυρισμένος πρός τά άριστερά, εύλογεΐ έναν χωλό πού στηρίζεται
στή βακτηρία του- πίσω άπό αύτόν δύο μορφές, ένας νέος πού σηκώνει τά χέρια του σέ
κίνηση έκπλήξεως (;) καί ένας μαθητής· δεξιά, πίσω άπό τον Χριστό, τρεις τυφλοί: ό
πρώτος σηκώνει τά χέρια πρός τόν Χριστό, οί άλλοι δύο στηρίζονται ό καθένας στον ώμο

584 'Ενδεικτικό τής σπανιότητας είκονογραφήσεως τοΰ θέματος είναι ότι στό εικονογραφικό λεξικό τής
Schiller τό θέμα δέν καταγράφεται ώς λήμμα στά άναλυτικά θαύματα, άλλά άναφέρεται ο')ς περίπτοιση σέ μιά
γενικότερη κατηγορία ιάσεων τυφλών: SCHILLER, Ikonographie, I, 179. Από τά άναφερόμενα παραδείγματα
οί παραστάσεις πού μποροΰν ίσως νά ταυτιστοΰν μέ τό θαΰμα τής Ίάσεως τών χωλών καί τυφλών βρίσκονται
σέ δύο έλεφάντινα εργα μικροτεχνίας τών παλαιοχριστιανικών χρόνων: α) Στό δεξιό φύλλο διπτύχου, όπου ό
Χριστός συνοδευόμενος άπό ενα μαθητή εύλογεΐ έναν τυφλό καί εναν χωλό, οί όποιοι εικονίζονται μπροστά
στην είσοδο μικρού οικοδομήματος, SCHILLER, Ikonographie J, είκ. 423. β) Σέ πλακίδιο άπό τήν καθέδρα
τοΰ Μαξιμιανοΰ στή Ραβέννα μέ παρόμοια παράσταση. Ό Χριστός άγγίζει τά μάτια ένός τυφλοΰ, δίπλα του
εικονίζεται ένας χωλός στηριζόμενος σέ βακτηρία καί πίσιο άπό αύτούς ενας άπόστολος, στό ϊδιο, είκ. 508.

585 Ερμηνεία, 102, άριθ. 72, «Ναός καί έν αύτφ ό Χριστός καί όπισθέν του οί άπόστολοι καί έμπροσθέν
του τυφλοί καί κουτζοί, άλλοι άκουμβίζοντες εις πατερίτζας, άλλοι βαστώντες ράβδους, καί ό Χριστός
εύλογεΐ αύτούς».

586 Millet, Recherches, 10.

587 Βλ. τή δημοσίευση τοΰ χειρογράφου, PASCHOU, Par. gr. 115, 70, 81, είκ. 26.
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τοΰ προηγουμένου. Ή εικονογράφηση άποδίδει μόνο τόν στίχο 14, ένώ δέν δηλώνεται ό
χώρος στόν όποιο διαδραματίζεται ή σκηνή.

Στο εύαγγέλιο Par. gr. 74 εικονογραφείται έπίσης μόνο ό στίχος 14, άλλά αύτή τή
φορά ή παράσταση είναι πολυπρόσωπη588. Ό Χριστός άκολουθούμενος άπό τρεις μαθητές
εύλογεΐ πέντε άσθενεΐς: ό πρώτος, χωλός, είναι γονατισμένος, άκουμπά τό άριστερό
χέρι στό έδαφος καί άπλώνει τό δεξιό πρός τόν Χριστό. Ό δεύτερος, τυφλός, στηρίζεται
στή βακτηρία του, ό τρίτος άπλώνει τά χέρια πάνω στόν ώμο τοΰ δευτέρου, ό τέταρτος,
μάλλον τυφλός, εικονίζεται σχεδόν μετωπικός γυρίζοντας τό κεφάλι προς τόν τελευταίο,
ό όποιος στηρίζεται μέ τό άριστερό χέρι στή βακτηρία του καί άπλώνει τό δεξιό πρός τόν
Χριστό. Πίσω άπό τούς άσθενεϊς πολυπληθής όμάδα άρχιερέων μέ τίς χαρακτηριστικές
καλύπτρες παρακολουθούν τή σκηνή μέ καλυμμένα τά χέρια άπό τούς μανδύες τους,
έκτος άπό τόν πρώτο πού άπλώνει τό δεξιό χέρι σέ χειρονομία ομιλίας. Καί σέ αύτή τήν
περίπτωση δέν δηλώνεται ό χώρος τοΰ Ναοΰ- άντίθετα, οί μορφές πατοΰν σέ άνώμαλο
έδαφος μέ χαμηλή βλάστηση καί στή δεξιά άκρη ζωγραφίζεται ψηλό δέντρο589.

Καί στά δύο παραπάνω χειρόγραφα ή σκηνή πού προηγείται είναι ή Είσοδος τοΰ
Χριστοΰ στά 'Ιεροσόλυμα, ένώ παραλείπεται ή 'Εκδίωξη τών έμπορων άπό τον Ναό590.
Στό άναλυτικότερο εύαγγέλιο Laur. VI, 23 άπεικονίζεται καί ή 'Εκδίωξη τών έμπορων,
ένώ ή παράσταση τής Θεραπείας τών χωλών καί τυφλών περιλαμβάνει όλα τά έπει-
σόδια πού άναφέρονται στούς στίχους 14-17 τοΰ εύαγγελικοΰ κειμένου591. Στό άριστερό
άκρο εικονίζεται κιβώριο, μπροστά άπό τό όποιο ό Χριστός εύλογεΐ τέσσερις άσθενεΐς
πού άπλώνουν τά χέρια προς αύτόν: οί δύο είναι γονατισμένοι -οί χωλοί- καί οί δύο όρθιοι
-οί τυφλοί. Στή συνέχεια εικονίζεται πάλι ό Χριστός άνάμεσα σέ όμάδα άρχιερέων καί
όμιλο παιδιών, τά όποια παριστάνονται κατενώπιον μέ τά χέρια μπροστά στό στήθος. Οί
άρχιερεΐς μέ τίς χαρακτηριστικές καλύπτρες άπευθύνονται προς τον Χριστό ό όποιος, ένώ
είναι γυρισμένος προς τά δεξιά, προς τά παιδιά, στρέφει τό κεφάλι πρός τά άριστερά, σέ
άντιθετική κίνηση, καί δείχνει τόν όμιλο τών παιδιών στούς άρχιερεΐς. Πίσω άπό τά παι-
διά εικονογραφείται ό πύργος εισόδου τειχισμένης πόλεως, τής 'Ιερουσαλήμ, καί στό δε-
ξιό άκρο τής σκηνής εικονίζεται γιά τρίτη φορά ό Χριστός, άπομακρυνόμενος τώρα άπό
τήν πόλη. Μέ αύτό τόν τρόπο στο άριστερό τμήμα τής παραστάσεως μέ τό κιβώριο,

588 ΟΜΟΝΤ, Évangiles, I, 6, πίν. 35.

589 Στό γνωστό άντίγραφο τοΰ παρισινοΰ χειρογράφου, τό Br. Mus. Add. 39627, ύπάρχει παρόμοια
άπεικόνιση τοΰ θέματος, FlLOV, Évangile du roi Jean-Alexandre, πίν. 28.1.

590 Βλ. άντίστοιχα, paschou, Par. gr. 115, 81. ΟΜΟΝΤ, Évangiles, I, 6, πίν. 35.

591 velmans, Tétraévangile, 31, πίν. 24, είκ. 93.
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τόν Χριστό και τούς άσθενεΐς εικονογραφείται ό στίχος 14, στό μεσαίο τμήμα μέ τούς
άρχιερεις, τον Χριστό καί τα παιδιά οί στίχοι 15 καί 16, ένώ ή δήλωση τής πόλεως καί
ό Χριστός πού απομακρύνεται στό δεξιό άκρο ό στίχος 17: και καταλιπών αύτούς εξήλ-
θε ν εξω τής πόλεως.

Ή τοιχογραφία στό Αφεντικό παρουσιάζει μεγάλες ομοιότητες μέ τό τελευταίο χει-
ρόγραφο, μέ τή διαφορά ότι παραλείπεται ή τελευταία σκηνή πού εικονογραφεί τόν στίχο
17. Κατά τά λοιπά καί στίς δύο περιπτώσεις δηλιονεται ό τόπος όπου συντελέστηκε τό
θαΰμα μέ τήν άπεικόνιση τοΰ κιβ<υρίου, ύπάρχει ή παρουσία τών παιδιών καί ό Χριστός
εικονίζεται πρώτα μέ τούς άσθενεΐς καί στή συνέχεια μέ τούς άρχιερεΐς καί τά παιδιά.

Οί παραστάσεις τοΰ θαύματος στή μνημειακή ζωγραφική παρουσιάζονται συγκε-
χυμένες. Ό Underwood, πού έπιχειρεΐ μιά άνάλυση τής άπεικονίσεως τών ιάσεων σέ
ομάδες άσθενών, μέ άφορμή τήν παράσταση στή μονή τής Χώρας πού έπιγράφεται Ό
Χριστός ίώμενος τά ποικίλα πάθη τών νοσημάτων καί ταυτίζεται μέ τά άναφερόμενα
θαύματα στό κεφ. ιε', στ. 30 τοΰ κατά Ματθαίον Εύαγγελίου, έπισημαίνει τά προβλή-
ματα συσχετίσεως αύτών τών παραστάσεων μέ συγκεκριμένο εύαγγελικό κείμενο καί
έκφράζει τήν άποψη ότι οί βυζαντινοί ζωγράφοι χρησιμοποιοΰν έναν ή δύο γνωστούς
εικονογραφικούς τύπους συγκεκριμένων ιάσεων καί συνθέτουν κατά περίπτο)ση τό θέμα
τους592. 'Ιδιαίτερα γιά τό θαΰμα τής Ίάσεως τών χωλών καί τυφλών στό 'Ιερό σημειώνει
ότι ύπάρχει πλήρης σύγχυση στίς άπεικονίσεις τοΰ θέματος καί άναφέρει ότι τά μνημεία,
στά όποια ύπάρχουν παραστάσεις πού μπορούν νά ταυτιστούν μέ τό συγκεκριμένο θαΰ-
μα, είναι τό Monreale, ϊσως ή Decani καί πιθανώς ό Αγιος Νικόλαος 'Ορφανός593.

Στό Monreale594 ή παράσταση έχει τήν έπιγραφή: IhS SANA Τ CECOS ET CLA UDOS (ό
Ίησοΰς θεραπεύει τυφλούς - caecus: τυφλός- καί χωλούς), πού όδηγεϊ στήν ταύτιση μέ
τό θαΰμα πού εξετάζουμε. Ό Χριστός συνοδευόμενος άπό μαθητές εύλογεΐ έναν χωλό
πού εικονίζεται γονατισμένος καί στηριζόμενος σέ χαμηλές πατερίτσες καί δύο τυφλούς,
πίσω άπό τούς όποιους στέκεται όμάδα τριών 'Ιουδαίων. Τό ψηλό βουνό πίσο) άπό τούς

592 underwood, Some Problems, 297-299.

593 Ό Underwood (Some Problems, 298, σημ. 280) σημειώνει ότι μια άπεικόνιση θαύματος στό νότιο
κλίτος τών Αγίων Αναργύρων Καστοριάς, πού ονομάζεται άπό τόν Πελεκανίδη «Ή ιασις τοΰ τυφλοΰ»
(Πελεκανίδης, Καστόρια, πίν. 30β), πιθανόν νά είναι μία άκόμη εικονογράφηση τοΰ κεφ. κα', στ. 14 τοΰ
Ματθαίου. Ή παράσταση διατηρείται άποσπασματικά, σώζονται μόνο οί άσθενεΐς -μπροστά οί χωλοί
γονατιστοί, πίσω οί τυφλοί όρθιοι- καί ό Πελεκανίδης εχει τή γνώμη ότι πρόκειται γιά τμήμα άπό θαΰμα
τοΰ Χριστοΰ, ό Χατζηδάκης όμως υποστηρίζει ότι ή παράσταση άνήκει στόν κύκλο τών θαυμάτιον τών
άγίων Αναργύρων, βλ. Πελεκανίδης - Χατζηδακης, Καστοριά, 23 καί 39.

594 demus, Sicily, 120, 167, σημ. 390, 281, πίν. 91 Β.
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μαθητές, τό άνώμαλο έδαφος καί ή άπουσία οποιουδήποτε άρχιτεκτονήματος τοποθετούν
τή σκηνή στό ύπαιθρο, στοιχείο πού άποτελεΐ παρέκκλιση άπό τό εύαγγελικό κείμενο.

Στήν Decani ή παράσταση έπιγράφεται: «"Ιασις ένός τυφλοΰ καί ένός κωφαλά-
λου»595, άλλά παρόμοιο θαΰμα δέν άναφέρεται σέ κανένα Εύαγγέλιο. Στήν παράσταση
αύτή ό Χριστός συνοδευόμενος άπό μαθητές εύλογεΐ δύο άσθενεΐς πού εικονίζονται μέ
τά μάτια κλειστά γονατισμένοι μπροστά στήν είσοδο χαμηλοΰ οικοδομήματος. Φοροΰν
πλατύγυρα καπέλα, στηρίζονται σέ χαμηλές πατερίτσες καί άπλώνουν τά χέρια πρός τόν
Χριστό. Ό Underwood ύποστηρίζει ότι είναι πιθανό νά πρόκειται γιά τή Θεραπεία τών
τυφλών καί χωλών ή ϊσως γιά τή Θεραπεία τών δύο τυφλών (Ματθ. κ', 30-34)596.

Στον 'Άγιο Νικόλαο 'Ορφανό597 ή άντίστοιχη παράσταση έπιγράφεται Ο Χ(ΡΙΣΤΟ)ϋ
IOMENOC TOYCAYO KYAOYC, άλλά καί αύτός ό τίτλος είναι προβληματικός, καθώς θαΰμα
ίάσεως δύο μεμονωμένων κυλλών δέν άναφέρεται στά Εύαγγέλια. Στήν παράσταση ό
Χριστός συνοδεύεται άπό μαθητές καί εύλογεΐ δύο άσθενεΐς, ό πρώτος άπό τούς όποιους
είναι όμοιος μέ έναν άπό τούς δύο άσθενεΐς πού εικονίζονται στήν Decani. Παριστάνεται
γονατιστός, στηρίζεται σέ χαμηλές πατερίτσες, φορεί πλατύγυρο καπέλο καί άπλώνει
τό χέρι προς τον Χριστό. Ό δεύτερος, νεότερος σέ ήλικία, είναι σκυφτός καί άσκεπής.
Ό Ξυγγόπουλος θεωρεί ότι πρόκειται γιά συνεπτυγμένη άπεικόνιση τής Ίάσεως ποικί-
λων άσθενειών, ή όποία άναγράφεται στον στίχο 30 τοΰ κεφ. ιε' τοΰ κατά Ματθαίον
Εύαγγελίου, όπου μεταξύ τών άλλων άσθενών άναφέρονται καί κυλλοί. Ή Τσιτουρί-
δου συγκρίνοντας τήν παράσταση μέ τή μεταγενέστερη τής Decani συμπληρώνει ότι
πιθανόν νά γινόταν χρήση αύτοΰ τοΰ είκονογραφικοΰ σχήματος σέ διάφορα παρόμοια
θέματα. Κατά τόν Underwood πρόκειται γιά μιά έλεύθερη σύνθεση πού δανείζεται
στοιχεία άπό τό θαΰμα τής Ίάσεως τών χωλών καί τυφλών, στήν όποία δίνεται ένας
συμβατικός τίτλος.

595 Ή επιγραφή στα σλαβονικά, βλ. petkovic, Decani, πίν. CCXXIV. underwood, Some Problems,
298, είκ. 34. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΟΥ, Ό ζωγραφικός διάκοσμος, 134.

596 Ή παράσταση άπεικονίζεται στό τόξο άνάμεσα στήν πρόθεση καί τόν κυρίως ναό μαζί μέ άλλες τρεις
σκηνές άπό τό Εύαγγέλιο τοΰ Ματθαίου, οί όποιες εικονογραφούν τά άναφερόμενα στά κεφ. ιη', 12-13 (Ή
παραβολή τών έκατό προβάτων), κα', 19-21 (Ή ξηρανθεΐσα συκή) καί κα', 23-27 (Τό Βάπτισμα Ιωάννου
πόθεν ήν;). Ή παράσταση πού έξετάζουμε βρίσκεται πάνω άπό τήν πρώτη καί άπέναντι άπό τή δεύτερη
σκηνή· μέ αύτό τό δεδομένο είναι πιθανόν νά εικονογραφείται ή Θεραπεία τών δύο τυφλών πού άναφέρεται
στό κεφ. κ', 30-34 ή τό θέμα πού μάς ένδιαφέρει, δηλαδή τό θαΰμα τής Ίάσεως τών χωλών καί τυφλών,
κεφ. κα',14· βλ. Decani, 47 άριθ. 119 καί σχέδ. 64.

597 ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ, Άγιος Νικόλαος, 16-17, είκ. 87. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΟΥ, Ό ζωγραφικός διάκοσμος, 133-134. un-
derwood, Some Problems, 298-299.
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Άπό τήν άνάλυση πού προηγήθηκε, οδηγούμαστε στις άκόλουθες διαπιστώσεις:

1. Ή πλήρης άπεικόνιση τής εύαγγελικής περικοπής περιέχεται μόνο στό εύαγγέλιο
Laur. VI, 23 (Πίν. 70β), ένώ στα χφ. Par. gr. 115 καί 74 ή παράσταση περιορίζεται στήν
εικονογράφηση τοΰ πρώτου στίχου.

2. Ό συνεπτυγμένος αύτός τύπος εικονογραφείται καί στό Monreale, όπου δέν άπο-
δίδεται ό χώρος τελέσεως τοΰ θαύματος μέσα στόν Ναό, όπως έξάλλου καί στά δύο
παρισινά χειρόγραφα, ώστόσο ή έπιγραφή πού συνοδεύει τήν παράσταση ένισχύει τήν
ταύτιση τής σκηνής μέ τό θαΰμα πού εξετάζουμε598.

3. Στά δύο άλλα μνημεία πού άναφέρθηκαν -Άγιος Νικόλαος 'Ορφανός καί Decani—
ή ταύτιση είναι άμφισβητήσιμη, ένώ οί σχετικές έπιγραφές πού συνοδεύουν τίς παραστά-
σεις δίνουν τήν έντύπωση ότι οί ζωγράφοι δέν είχαν σαφή πρότυπα.

4. Αντίθετα, στο Άφεντικό ή παράσταση είναι έξαιρετικά σαφής καί δέν άφήνει κα-
μιά άμφιβολία γιά τήν ταύτισή της μέ τό θαΰμα τής Ίάσεως τών χωλών καί τυφλών
στό 'Ιερό. Σημειώνεται μόνο ότι οί φθορές στή θέση όπου εικονίζονται οί άσθενεΐς δέν
έπιτρέπουν παρατηρήσεις γιά τό είδος τής άσθένειας τών άπεικονιζομένων. Όλα τά άλλα
στοιχεία άποτελοΰν λεπτομερή εικονογράφηση τοΰ εύαγγελικοΰ κειμένου, γεγονός πού
οδηγεί στήν άποψη ότι τό πρότυπο τής παραστάσεως ήταν ένα χειρόγραφο μέ λεπτομερή
εικονογράφηση, όπως τό Laur. VI, 23. Ή τοποθέτηση τοΰ κιβωρίου στό μέσον τής παρα-
στάσεως μέ τό σύνθρονο στο βάθος δημιουργεί έναν κεντρικό άξονα, γύρω άπό τον όποιο
«κινοΰνται» οί μορφές. Μέ τόν τρόπο αύτό έπιτυγχάνεται ή προσαρμογή τοΰ θέματος
στή δεδομένη έπιφάνεια καί άποφεύγεται ή παρατακτική άπεικόνιση πού συναντάται
στά χειρόγραφα. Ή έναλλαγή τών ομάδων μέσα καί έξω άπό τό 'Ιερό, μέ τούς άσθενεΐς
καί τά παιδιά μπροστά άπό τό διάφραγμα καί τούς άρχιερεΐς πίσω άπό αύτό, συντελεί
στή δημιουργία μιάς συμμετρικής κινήσεως καί άντικινήσεως ή όποία έξισορροπεΐται μέ
τή δεύτερη άπεικόνιση τοΰ παιδικοΰ ομίλου στο μέσον τής σκηνής. Ή έπανάληψη τής
άπεικονίσεως τών παιδιών, πού δέν ύπαγορεύεται άπό τό εύαγγελικό κείμενο, ύπερτονίζει
τήν παρουσία τους στή σκηνή καί τό δοξαστικό μήνυμα τοΰ ύμνου τους.

Τέλος, ή διπλή άπεικόνιση τοΰ Χριστού μπροστά στήν άγια Τράπεζα, πού παρουσι-
άζει μεγάλη εικονογραφική ομοιότητα μέ τήν άντίστοιχη τής Μεταδόσεως καί Μεταλή-
ψεως τών Αποστόλων, ύποδηλώνει τό συμβολικό περιεχόμενο τής παραστάσεως.

598 Καί ό Millet ταυτίζει τήν παράσταση τοΰ Monreale μέ τό θαΰμα τής Ίάσεως τών τυφλών και χωλών,
βλ. Recherches, 61, όπου έκ παραδρομής άναγράφεται Mat. 21.19, άντί τοΰ όρθοΰ 21.14.
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ΠΙΝΑΚΑΣ I

Θέμα Ευαγγέλιο Ήμερα αναγνώσεως τής περικοπής
1.(18) Ή Συνάντηση τοΰ Χριστοΰ μέ τή Σαμαρείτιδα (Σαμάρεια, μεταξύ Ιουδαίας καί Γαλιλαίας) Ίω. δ', 5-42 5η Κυριακή μετά τό ΓΙάσχα
2.(16) Τό Θαΰμα στήν Κανά (Γαλιλαία) Ίω. β', 1-11 Δευτέρα 2ης εβδομάδας μετά τό Πάσχα
3. (56) Ή Θεραπεία τοΰ ύδρωπικοΰ (Ιουδαία) Λουκ. ιδ', 1-6 Σάββατο 13ης έβδομάδας μετά τήν "Υψωση τοΰ Τιμίου Σταυροΰ
4. (66) Ή Θεραπεία τοΰ έκ γενετής τυφλοΰ (Ιερουσαλήμ, Ιουδαία) Ίω. θ', 1-38 6η Κυριακή μετά τό Πάσχα
5. (25) Ή Θεραπεία τής πεθεράς τοΰ Πέτρου (Γαλιλαία) Ματθ. η', 14-17 Μάρκ. α', 29-33 Λουκ. δ', 38-40 Σάββατο 4ης έβδομάδας μετά τήν Πεντηκοστή  Δευτέρα 12ης έβδομάδας μετά τήν Πεντηκοστή  Δευτέρα 2ης έβδομάδας
μετά τήν "Υψωση τοΰ Τιμίου Σταυροΰ
6.(41) Ή Θεραπεία τοΰ παραλυτικοΰ τής Βηθεσδά ('Ιερουσαλήμ, Ιουδαία) Ίω. ε', 1-16 4η Κυριακή μετά τό Πάσχα
7. (32) Ή Θεραπεία τής αίμορροούσης (Γαλιλαία) Ματθ. θ', 20-22 Μάρκ. ε', 25-34 Λουκ. η', 43-48 Σάββατο 6ης έβδομάδας μετά τήν Πεντηκοστή  Δευτέρα 15ης έβδομάδας μετά τήν Πεντηκοστή  7η Κυριακή μετά τήν Ύψωση
τοΰ Τιμίου Σταυροΰ
8.(10) Ό Ίησοΰς Δωδεκαετής στόν Ναό ('Ιερουσαλήμ, Ιουδαία) Λουκ. β', 41-50 1η Ιανουαρίου
9. (72) Ή Θεραπεία τών τυφλών καί χωλών στό 'Ιερό ('Ιερουσαλήμ, Ιουδαία) Ματθ. κα', 14-17 Παρασκευή 9ης έβδομάδας μετά τήν Πεντηκοστή

Σημ. τ. σιιγγρ.: Οί αριθμοί σέ παρένθεση αντιστοιχούν στίς παραγράφους τής Ερμηνείας, στό κεφάλαιο τής περι-
γραφής τοΰ χριστολογικοϋ κύκλου {'Ερμηνεία, 85-103).

Τά θέματα μέ άριθ. 3, 4 καί 6 άνήκουν στόν κύκλο τών θαυμάτων τοΰ Σαββάτου.
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ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ευαγγελικές σκηνές

Ή έπιλογή καί ή διάταξη των σκηνών τών θαυμάτων τοΰ Χριστοΰ στόν νάρθηκα τοΰ Αφεν-
τικοΰ προδίδει τήν ϋπαρξη ένός σχεδίου οργανώσεως τοΰ εικονογραφικού προγράμματος,
τοΰ όποιου τίς γενικές άρχές καί τίς έπιμέρους πτυχές θά προσπαθήσουμε νά άνιχνεΰσουμε.

Στόν παρένθετο Πίνακα I (σελ. 144) άναγράφονται οί σκηνές μέ τή σειρά πού εικο-
νογραφούνται στο μνημείο, άρχίζοντας άπό τό δυτικό τμήμα τοΰ βόρειου τόξου καί
προχωρώντας άπό άριστερά προς τά δεξιά, κατά τή φορά τών δεικτών τοΰ ρολογιού.
Σέ παρένθεση γράφεται ό άριθμός πού έχουν οί ίδιες σκηνές στή σειρά τών γεγονό-
των τής ζωής τοΰ Χριστοΰ στήν 'Ερμηνεία τής ζωγραφικής τέχνης τοΰ Διονυσίου τοΰ έκ
Φουρνά599. Στήν Ερμηνεία, όπως ύποστηρίζουν ό Underwood καί ό Demus, δίνεται μιά
τεχνητή «άρμονική» χρονολογική σειρά τών γεγονότων600. Κατά τον Millet ή σειρά αύτή
βασίζεται στό Εύαγγέλιο τοΰ Ματθαίου καί ένδιάμεσα παρεμβάλλονται έπεισόδια πού
δέν έξιστοροΰνται άπό τόν Ματθαίο, ένώ άναφέρονται στά άλλα Εύαγγέλια601.
Ή θέση τών σκηνών στο μνημείο μας έχει ώς έξής:

Βόρειο τόξο, δυτικό τμήμα: Συνάντηση τοΰ Χριστοΰ μέ τή Σαμαρείτιδα - θαΰμα
στον έν Κανά γάμο.

Βόρειο τύμπανο: Ή Θεραπεία τοΰ ύδριοπικοΰ.

Βόρειο τόξο, άνατολικό τμήμα: Ή Θεραπεία τοΰ έκ γενετής τυφλοΰ - Ή Θεραπεία
τής πεθεράς τοΰ Πέτρου.

Νότιο τόξο, άνατολικό τμήμα: Ή Θεραπεία τοΰ παραλυτικού τής Βηθεσδά - Ή Θε-
ραπεία τής αίμορροούσης.

Νότιο τύμπανο: Ό Ίησοΰς Δωδεκαετής στόν Ναό.

Νότιο τόξο, δυτικό τμήμα: Ή Θεραπεία τών χωλών καί τυφλών στό Ιερό.

Σέ άντιστοιχία μέ τή σειρά τής Ερμηνείας, στο Αφεντικό έχει άκολουθηθεί τό έξής
σχήμα: 18-16, 56, 66-25, 41-32, 10, 72.

"Οπως γίνεται σαφές, ή εικονογράφηση τών σκηνών στίς συγκεκριμένες θέσεις δέν
άκολουθεΐ τή χρονική σειρά τών γεγονότων. Ή ίδια άναντιστοιχία παρατηρείται στή

599 Ερμηνεία, 88-102.

600 underwood, Some Problems, 249. Demus, San Marco, 1, 117.

601 Millet, Recherches, 59.
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μονή τής Χώρας602 και στόν 'Άγιο Μάρκο τής Βενετίας603. Όπως φαίνεται έπίσης άπό τήν
άναγραφή στήν τρίτη στήλη τοΰ Πίνακα I, δέν άκολουθεΐται ή σειρά τής άναγνώσεως
τών περικοπών στό έορτολόγιο τής 'Εκκλησίας. Παρατηρείται άκόμη ότι δέν ύπάρχει ό
διαχωρισμός τών θαυμάτων πού έλαβαν χώρα στην Ιουδαία καί τή Γαλιλαία άντίστοιχα,
όπως συμβαίνει στό Monreale καί στή Μητρόπολη τοΰ Μυστρά, όπου τά γεγονότα τής
Γαλιλαίας εικονίζονται στό νότιο κλίτος καί τής 'Ιουδαίας στό βόρειο604.

Παρ' όλη τή φαινομενική άταξία, άπό τά στοιχεία πού άναγράφονται στόν Πίνακα I
διαφαίνεται ένα σκεπτικό πού διέπει τήν όργάνο)ση τοΰ εικονογραφικού προγράμματος
(βλ. σελ. 42, Σχέδ. 4). Συγκεκριμένα παρατηρούμε τά έξής:

1. Τέσσερις άπό τίς άπεικονιζόμενες σκηνές άναφέρονται μόνο στό Εύαγγέλιο τοΰ
'Ιωάννη (Σαμαρεΐτις, Θαΰμα στήν Κανά, Τυφλός, Παραλυτικός), δύο μόνο στοΰ Λουκά
(Ύδρωπικός, Δωδεκαετής), μία μόνο στοΰ Ματθαίου (Θαύματα στό Ιερό), ένώ δύο σκη-
νές (Πεθερά Πέτρου, Αίμορροοΰσα) άναφέρονται έξίσου καί στά τρία συνοπτικά Εύαγ-
γέλια (Ματθαίου, Μάρκου, Αουκά).

2. Τό Εύαγγέλιο τοΰ 'Ιωάννη έχει πρωτεύοντα ρόλο όχι μόνο στήν έπιλογή τών σκη-
νών605, άλλά καί στή διάταξή τους: Στήν πρώτη ένότητα (Σαμαρεΐτις - Κανά) καί οί δύο
σκηνές προέρχονται άπό τό Εύαγγέλιο τοΰ 'Ιωάννη. Στίς άλλες δύο (Τυφλός - Πεθερά
Πέτρου, Παραλυτικός - Αίμορροοΰσα) τό θαΰμα άπό τό Εύαγγέλιο τοΰ 'Ιωάννη προτάσ-
σεται καί έπεται τό άλλο θαΰμα.

3. Οί δύο σκηνές άπό τό Εύαγγέλιο τοΰ Αουκά ίστοροΰνται σέ καίριες θέσεις, άκριβώς
άπέναντι ή μία στήν άλλη: στό βόρειο τύμπανο ό Ύδρωπικός, στό νότιο ό Ίησοΰς Δωδε-
καετής.

602 Underwood, Some Problems, 248-252.

603 Demus, San Marco, 1,115.

604 Στό ϊδιο, 117. UNDERWOOD, Some Problems, 252-254. Όπως παρατηρούν καί οί δύο μελετητές, ό
διαχωρισμός Ίουδαίας-Γαλιλαίας δέν εχει σχέση μέ γεωγραφικά κριτήρια άλλα βασίζεται σέ χρονολογικά
δεδομένα, έφόσον ό Ίησοΰς άρχισε τήν άποστολή του άπό τήν ιδιαίτερη πατρίδα του, τή Γαλιλαία, καί
άργότερα, όταν είχε πιά άποδειχθεΐή θεϊκή του ύπόσταση, προχώρησε στήν Ιουδαία, όπου ήρθε σέ άνοιχτή
άντιπαράθεση μέ τούς Φαρισαίους καί τούς Σαδδουκαίους.

605 Ό Millet (Recherches, 38) γράφει σχετικά μέ τόν νάρθηκα τοΰ Αφεντικού ότι τό Εύαγγέλιο τοΰ Ιωάννη
ύπερέχει έναντι τών συνοπτικών Εύαγγελίων, άν καί δέν γνώριζε τά θαύματα πού εικονογραφούνται στή
νότια καμάρα, άφοΰ οί τοιχογραφίες έκεΐ άποκαλύφθηκαν μετά τό 1970. Σημειώνεται ότι μόνο τά τέσσε-
ρα αύτά θαύματα (Σαμαρεΐτις, Παραλυτικός, Γάμος στήν Κανά, Τυφλός) εικονογραφούν τό Εύαγγέλιο
τοΰ Ιωάννη στό χφ. Ιβήρων 5 (Θησαυροί Άγίου Όρους, Β', είκ. 34, 35, 38, 39)· καί ή παρατήρηση αύτή
άποτελεΐ ϊσως ένδειξη γιά τήν προτίμηση τών ζωγράφων τής εποχής στά συγκεκριμένα θαύματα.
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4. Τά θαύματα τής Γαλιλαίας έχουν τοποθετηθεί δίπλα σέ αύτά τής 'Ιουδαίας, δηλαδή
στίς τρεις άνά δύο ένότητες σκηνών ή διευθέτηση έχει γίνει ομοιόμορφα, πρώτα ή σκηνή
τής 'Ιουδαίας (ή τής Σαμάρειας στή μία περίπτωση) καί ύστερα ή σκηνή τής Γαλιλαίας.

Τό σχήμα έχει ώς έξής:

Σαμαρεΐτις (Σαμάρεια) - Κανά (Γαλιλαία).

Τυφλός (Ιουδαία) - Πεθερά Πέτρου (Γαλιλαία).

Παραλυτικός (Ιουδαία) - Αίμορροοΰσα (Γαλιλαία).

Άπό τά παραπάνω παρατηροΰμε λοιπόν ότι στο Άφεντικό τά γεγονότα τής 'Ιουδαίας
καί τής Γαλιλαίας δέν διαχωρίζονται, όπως στή Μητρόπολη, άλλά ένοποιοΰνται σέ άντι-
παράθεση.

5. Στίς παραπάνω δύο τελευταίες ένότητες, τό πρώτο γεγονός άφορά στή θεραπεία
άνδρός (Τυφλός, Παραλυτικός), ένώ τό δεύτερο στή θεραπεία γυναικός (Πεθερά Πέτρου,
Αίμορροοΰσα). Είναι καί αύτή μιά άντιπαράθεση μέ σκοπό νά έξαρθεΐ ή έκ μέρους τοΰ
Χριστοΰ ίση άντιμετώπιση καί τών δύο φύλων. Ό Millet ύποστηρίζει ότι οί ζωγράφοι
χρησιμοποιούσαν παρόμοιες μεθόδους παράθεσης-άντιπαράθεσης σκηνών εμπνεόμε-
νοι άπό έξηγητικά κείμενα606. Στό ειδικό θέμα τής ίσης άντιμετωπίσεως άνδρών καί γυ-
ναικών άπό τόν Χριστό άναφέρεται ό Θεοφάνης ό Κεραμεύς στήν 44η 'Ομιλία του ώς
έξής: 'Επειδή δε τών ανθρώπων ή φύσις εις άρρεν και θήλυ μεμέρισται, άμφοτέρφ τω γένει
τήν εύεργεσίανχαρίζεται601. Έξάλλου, ό άπόστολος Παύλος, άναφερόμενος στήν ισότητα
όλων τών άνθρώπων μέσα στή χριστιανική 'Εκκλησία, γράφει: Ούκ ένι Ιουδαίος, ουδέ
Έλλην, ούκ ένι δούλος, ούδέ έλεύθερος, ούκ ένι άρσεν και θήλυ ■ πάντες γάρ ύμεις εις έστε
έν Χριστώ Ίησοΰ (Πρός Γαλάτας, γ', 28). Ό Underwood σημειώνει παρόμοιες παραθέ-
σεις ή άντιπαραθέσεις σκηνών, ειδικότερα δέ έπισημαίνει ότι στή μονή τής Χώρας, στά
δύο σφαιρικά τρίγωνα τοΰ νότιου τρούλλου τοΰ έσωνάρθηκα, εικονίζονται άντικριστά ή
πεθερά τοΰ Πέτρου καί ή αίμορροοΰσα, ένώ άπέναντί τους, στά δύο άλλα τρίγωνα, ιάσεις
άσθενών άνδρών608.

6. Τρία άπό τά εικονιζόμενα θαύματα άνήκουν στόν λεγόμενο κύκλο τών θαυμάτων
τοΰ Σαββάτου: ό Ύδρωπικός (στό βόρειο τύμπανο), ό Τυφλός (στό άνατολικό τμήμα
τής βόρειας καμάρας) καί ό Παραλυτικός (στό άνατολικό τμήμα τής νότιας καμάρας).
Όπως είναι γνωστό, όλα τά θαύματα τοΰ Σαββάτου έχουν λάβει χώρα στήν 'Ιουδαία
καί ήταν άφορμή γιά τήν έναρξη τής άντιπαραθέσεως τοΰ Χριστού μέ τούς 'Ιουδαίους.

606 Millet, Recherches, 58-59.

607 PG 132, 828. Για τόν συγγραφέα, βλ. ODB, 3, 2063.

608 Underwood, Some Problems, 253, 267-268.
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Στίς ευαγγελικές περικοπές, πού άναφέρονται στά τρία παραπάνω θαύματα, τονίζεται
ιδιαίτερα ή τέλεση τών πράξεων κατά τήν ήμέρα τοΰ Σαββάτου, γεγονός πού άποτελεΐ
τό έναυσμα τής καχυποψίας στήν άρχή καί άργότερα τοΰ μίσους τών 'Ιουδαίων προς τον
Χριστό. Παραθέτουμε χαρακτηριστικά άποσπάσματα άπό τίς σχετικές περικοπές:

Ύδρωπικός (Λουκ. ιδ', 3): Ό Χριστός ρωτάει τούς Νομικούς καί Φαρισαίους: εί εξε-
στι τφ σαββάτω θεραπεύειν; οί δέ ησύχασαν (έσιώπησαν).

Τυφλός (Ίω. θ ', 16): έλεγον ούν έκ τών Φαρισαίων τινές■ ούτος ό άνθρωπος ούκ έστι παρά
τοΰ Θεοϋ, οτι το σάββατον ού τηρεί.

Παραλυτικός (Ίω. ε', 16): καί δια τοΰτο έδίωκαν τον Ίησοΰν καί έζήτουν αύτόν άπο-
κτεϊναι, οτι ταϋτα έποίησεν έν σαββάτω.

Στή Μητρόπολη τοΰ Μυστρά τά τρία αύτά θαύματα εικονίζονται μαζί στό βόρειο κλί-
τος609, ένώ στόν 'Άγιο Εύθύμιο τής Θεσσαλονίκης τέσσερα θαύματα τοΰ Σαββάτου
(Ύδρωπικός, Παραλυτικός, Συγκύπτουσα, Τυφλός) εικονίζονται σέ συνέχεια στόν βόρειο
τοίχο610. Ή Gouma-Peterson έπισημαίνει τήν παράθεση καί τή συμβολική σημασία τών
θαυμάτων τοΰ Σαββάτου611, ένώ ό Millet σημειώνει ότι ή άντίθεση μέ τούς 'Ιουδαίους, πού
προκλήθηκε άπό τό γεγονός ότι τά θαύματα έγιναν τήν ήμέρα τοΰ Σαββάτου, άποτελεΐ
προοίμιο τοΰ Πάθους τοΰ Χριστοΰ (prélude de la Passion)612.

7. Στό πνεΰμα τοΰ prélude de la Passion μπορούμε ίσως νά έντάξουμε τή σκηνή πού
εικονίζεται στο δυτικό τμήμα τής νότιας καμάρας, τό θαΰμα τής Θεραπείας τών τυφλών καί
χωλών στό Ιερό. Τό θαΰμα αύτό, πού άναφέρεται μόνο άπό τον Ματθαίο καί εικονίζεται,
όπως ήδη σημειώθηκε, σπανιότατα στή μνημειακή ζωγραφική, συνέβη μέσα στόν ναό τοΰ
Σολομώντος, μετά τήν έκδίωξη τών έμπορων, καί προκάλεσε τήν έντονη άντίδραση τών
Αρχιερέων καί τών Γραμματέων, οί όποιοι «ήγανάκτησαν», σύμφωνα μέ τό εύαγγελικό
κείμενο (Ματθ. κα', 15). Στήν τοιχογραφία τοΰ Άφεντικοΰ δίνεται έμφαση στήν παρουσία
τών Αρχιερέων καί τών Γραμματέων μέ τή διπλή άπεικόνισή τους στή σκηνή, άριστερά
νά παρακολουθούν τό θαΰμα μέ σκεπτικισμό καί δεξιά νά έκφράζουν τήν άντίθεσή τους
προς τόν Χριστό. Καί όπως ήδη σημειώθηκε, ή εικονογράφηση τής σκηνής παρομοιάζε-
ται μέ τή Μετάδοση-Μετάληψη, θέμα πού συμβολίζει τή Θεία Εύχαριστία ώς άπότοκο
τοΰ Πάθους. 'Εξάλλου, ή άπεικόνιση τοΰ θαύματος αύτοΰ βρίσκεται άκριβώς δίπλα στήν
παράσταση τοΰ Χριστοΰ Δωδεκαετοΰς (νότιο τύμπανο), δηλαδή καί οί δύο σκηνές

609 dufrenne, Programmes iconographiques, πίν. 8, άριθ. 59, 60, 61.

610 Gouma-Peterson, Christ as Ministrant, 200. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ, Άγιος Ευθύμιος, 79, άριθ. 24, 25, 26, 28.

611 Στό ϊδιο, 203, 205, 206, 207, 209, 210.

612 Millet, Recherches, 64-65.
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άπεικονίζουν τόν Χριστό μέσα στόν ναό τοΰ Σολομώντος, μέ τόν όποιο παρομοιάζει τον
έαυτό του, όπως άναφέρεται στό Εύαγγέλιο τοΰ 'Ιωάννη (Ίω. β', 19, 21): Λύσατε τόν ναόν
τούτον, και εν τρισϊν ήμέραις έγερώ αυτόν... Εκείνος δέ έλεγε περί τοΰ ναοΰ τοΰ σώματος
αύτοΰ, δηλαδή περί τής τριημέρου ταφής καί άναστάσεώς του. 'Επισημαίνεται ότι οί δύο
παραπάνω σκηνές άποτελοΰν τά χρονικά όρια τών γεγονότων στή ζωή τοΰ Χριστοΰ, πού
έχουν έπιλεγεΐ γιά τόν νάρθηκα τοΰ Άφεντικοΰ. Στή χρονολογική σειρά τής Ερμηνείας ό
Δωδεκαετής έχει τόν άριθ. 10 καί τά θαύματα στό Ιερό τόν άριθ. 72, ένώ οί άλλες έπτά
σκηνές τούς άριθ. 16, 18, 25, 32, 41, 56, 66 (βλ. σελ. 144, Πίν. I).

8. Άπό τίς εικονιζόμενες έννέα σκηνές στόν νάρθηκα τοΰ Άφεντικοΰ, οί δύο δέν
άνήκουν στόν στενό κύκλο τών θαυμάτων, άλλά στόν εύρύτερο τοΰ δημόσιου βίου τοΰ
Χριστού. Είναι οί παραστάσεις τοΰ Δωδεκαετούς καί τής Σαμαρείτιδος. Ή παρουσία τοΰ
Δωδεκαετούς Χριστοΰ στόν Ναό καί ή συνακόλουθη συζήτησή του μέ τούς Διδασκάλους
άποτελεΐ τό πρώτο γεγονός τοΰ δημόσιου βίου του πού προκαλεί τήν άπορία τών 'Ιουδαίων,
ένώ συγχρόνως άποκαλύπτεται ώς Υιός τοΰ Θεοΰ: Έξίσταντο πάντες οί άκούοντες αύτοΰ,
όπως άναφέρεται στή σχετική περικοπή (Άουκ. β', 47), ένώ ό ίδιος άπαντά στήν έκπληκτη
μητέρα του: Ούκ ήδειτε ότι έν τοις τοΰ πατρός μου δει είναί με; (Άουκ. β', 49). Στά μνημεία
ή παράσταση τοΰ Χριστοΰ Δωδεκαετοΰς, όταν περιλαμβάνεται στόν κύκλο τοΰ δημόσιου
βίου τοΰ Χριστοΰ, εικονίζεται εϊτε ώς πρώτο έπεισόδιο τοΰ κύκλου (στόν όποιο έξάλλου
άνήκουν καί τά θαύματα), όπως στή Μητρόπολη τοΰ Μυστρά (μεταξύ τοΰ θεομητορικού
κύκλου καί τών θαυμάτων)613 καί στή μονή τής Χώρας (στο πρώτο διαμέρισμα τοΰ έξω-
νάρθηκα άνοίγοντας τον κύκλο τοΰ δημόσιου βίου τοΰ Χριστοΰ)614, ε'ίτε άνάμεσα σέ άλλα
θαύματα, όπως στήν Αγία Σοφία Τραπεζοΰντος (στή νότια καμάρα τοΰ νάρθηκα μεταξύ
τοΰ θαύματος τής Θεραπείας τοΰ τυφλοΰ καί τοΰ έν Κανά γάμου)615. Αύτό τό εικονογρα-
φικό σχήμα άκολουθεΐται καί στό Άφεντικό.

Ή σκηνή μέ τή Σαμαρείτιδα εικονογραφείται σέ όλα σχεδόν τά μνημεία μαζί μέ τά
θαύματα, ένώ σέ πολλά άπό αύτά, όπως στό Monreale, στή Μητρόπολη τοΰ Μυστρά, στό
Πρωτάτο, στή μονή τής Χώρας, στήν Decani, συνδέεται ιδιαίτερα μέ τά θαύματα τοΰ Πα-
ραλυτικού τής βηθεσδά καί τοΰ έκ γενετής Τυφλοΰ.

9. Οί παραπάνω τρεις σκηνές άποτελοΰν ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς οί σχετικές εύ-
αγγελικές περικοπές διαβάζονται τήν 4η, 5η καί 6η Κυριακή μετά τό Πάσχα, καί μάλιστα
άναφέρονται στό Πεντηκοστάριο τής ορθόδοξης 'Εκκλησίας ώς Κυριακή τοΰ Παραλύτου,

613 DUFRENNE, Programmes iconographiques, πίν. 7, άριθ. 47.

614 Underwood, Kariye Djami, 1, 108-110. Lafontaine-Dosogne, Iconography, 237-238.

615 Talbot Rice, Haghia Sophia, 129, 137-138.
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Κυριακή τής Σαμαρείτιδος, Κυριακή τοΰ Τυφλοΰ άντίστοιχα. Σέ πολλά μνημεία οί σκηνές
αύτές έχουν άπεικονιστεΐ ώς μία ένότητα. Στο Monreale βρίσκονται στο νότιο τμήμα τοΰ
έγκάρσιου κλίτους χωριστά άπό τά άλλα θαύματα6'6. Στή μονή τής Χώρας εικονίζονται στό
έκτο διαμέρισμα τοΰ έξωνάρθηκα, στά τρία σφαιρικά τρίγωνα, ένώ τό τέταρτο κοσμείται
μόνο μέ φυτικό θέμα, προφανώς γιά νά μή διασπαστεί ή ένότητα τών τριών θεμάτων617. Στήν
Decani άπεικονίζονται μόνο αύτά στό άνατολικό σταυροθόλιο τοΰ βόρειου κλίτους618 καί
στόν έξωνάρθηκα τής Sopocani ( 1346) έπίσης αύτά μόνο στόν άνατολικό τοίχο έκατέρωθεν τοΰ
Χριστοΰ σέ προτομή619. Σέ άλλα μνημεία, όπως στό παρεκκλήσιο «τής Παναγίας» στή μονή
τής Πάτμου620, στή Μητρόπολη τοΰ Μυστρά621, στό Πρωτάτο622, στό καθολικό τής μονής
Χιλανδαρίου623, οί τρεις σκηνές εικονίζονται μαζί μέ άλλα θαύματα, συνδέονται όμως μετα-
ξύ τους, καθώς είναι τοποθετημένες εϊτε σέ συνέχεια ε'ΐτε άντικριστά. Ή διαφοροποίηση τών
τριών αύτών θεμάτων δέν αιτιολογείται μόνο άπό τήν έξέχουσα θέση τους στό έορτολόγιο
τής 'Εκκλησίας, άλλά, όπως έχει ήδη έπισημανθεΐ, άφοροΰν στή συμβολική σχέση τους μέ τό
Μυστήριο τοΰ Βαπτίσματος. Ή σχέση αύτή άνάγεται στό φαινομενικά έξωτερικό στοιχείο
τοΰ νεροΰ, κοινό καί στά τρία θέματα, άφοΰ ή θεραπεία τοΰ παραλυτικοΰ πραγματοποιείται
στήν κολυμβήθρα τής Βηθεσδά, τοΰ τυφλοΰ στήν κολυμβήθρα τοΰ Σιλωάμ, ένώ ή συνομι-
λία τοΰ Χριστοΰ μέ τή Σαμαρείτιδα λαμβάνει χώρα στό φρέαρ τοΰ 'Ιακώβ.

Τό ζήτημα αύτό άναλύεται διεξοδικά άπό τόν Underwood, ό όποιος έπιχειρεϊ μιά
έπισκόπηση τοΰ συμβολισμοΰ τών τριών θεμάτων ήδη άπό τά πρώτα χριστιανικά χρό-
νια624. Άπό τίς πηγές πού παραθέτει ό μελετητής συνάγεται ότι, στίς τρεις αύτές περικο-
πές άπό τό Εύαγγέλιο τοΰ 'Ιωάννη, πού έχουν ώς κοινό στοιχείο τό ζωοποιόν ύδωρ, έχει
δοθεί άπό πολύ νωρίς ή συμβολική σημασία τής προεικονίσεως τοΰ Βαπτίσματος. Οί πρώ-
τοι πατέρες τής 'Εκκλησίας (Ίουστίνος, Ειρηναίος, Κλήμης Αλεξανδρείας κ.ά.) συ-
νέδεαν τό Βάπτισμα μέ τό ύδωρ τό ζών, γιά τό όποιο όμιλεΐ ό Χριστός στή Σαμαρεί-

616 Demus, Sicily, 117.

617 Underwood, Kariye Djami, 1, 127-129, 135-137' 2, πίν. 250.

618 petkovic, Decani, II, πίν. CXCII. Decani, 49, άριθ. 76-78 (σχέδ. V). Γιά νά καλυφθοΰν τά τέσσερα
διάχωρα τοΰ σταυροθολίου, ή παράσταση τής Σαμαρείτιδος εικονίζεται χωρισμένη σέ δύο σκηνές.

619 ZlVKOVIC, Sopocani, 38-39. Αριστερά εικονίζονται συνεπτυγμένες οί σκηνές τής Θεραπείας τοΰ παρα-
λυτικού καί τοΰ τυφλοΰ, καί δεξιά ή σκηνή τής Σαμαρείτιδος σέ εύρύτερη διάταξη.

620 Μουρικη, Οί τοιχογραφίες τοΰ παρεκκλησίου, 229-231 r

621 DUFRENNE, Programmes iconographiques, πίν. 8, άριθ. 59, 61, 62.

622 τΟΥΤΟΣ . ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ, Εύρετήριον, 52, άριθ. 286, 287, 310.

623 Millet, Athos, πίν. 73.2, 77.1.

624 UNDERWOOD, Some Problems, 257-262.
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τιδα625. Άπό τόν 4ο αί. ή εύαγγελική περικοπή για τό θαΰμα τής θεραπείας τοΰ έκ γενε-
τής τυφλοΰ διαβαζόταν στούς κατηχουμένους πού προετοιμάζονταν γιά τό Βάπτισμα.
"Υμνοι πού ψάλλονταν τό πρωί τής Κυριακής τοΰ Παραλύτου συγκρίνουν τό θαΰμα τοΰ
Ίησοΰ στήν κολυμβήθρα τής Βηθεσδά μέ τό Μυστήριο τοΰ Βαπτίσματος.

'Εξάλλου, άπό τήν προσεκτική άνάγνωση τών περικοπών άποκαλύπτονται οί βαθύτε-
ρες έννοιες πού τίς συνδέουν μέ τό Βάπτισμα, χάρη στό όποιο ό έξαιτίας τοΰ προπατορι-
κού άμαρτήματος έκ γενετής άμαρτωλός άνθρωπος λυτρώνεται, φωτίζεται καί γίνεται τέ-
κνον Θεοΰ μέ τήν έξαγνιστική δύναμη τοΰ αγιασμένου ύδατος. Ή σχέση αύτή ένυπάρχει
στήν άλληγορική σημασία τών λόγοjν τοΰ Χριστοΰ. Στόν παραλυτικό ό Χριστός λέγει:
θέλεις υγιής γενέσθαι; (Ίω. ε', 6) καί παρακάτω: μηκέτι άμάρτανε (Ίω. ε', 14)· στόν τυ-
φλό: όταν έν τω κόσμφ φ φως ε'ιμι τοΰ κόσμου (Ίω. θ', 5)· στή Σαμαρείτιδα όμιλεΐ γιά τό
ύδωρ τό ζών (Ίω. δ', 10) καί παρακάτω: το ύδωρ ό δώσω αύτφ, γενήσεται έν αύτφ πηγή
ύδατος άλλομένου εις ζωήν αίώνιον (Ίω. δ', 14).

Στά μνημεία άπό πολύ νωρίς οί παραστάσεις τών τριών θεμάτων έχουν συνδεθεί με-
ταξύ τους καί σέ σχέση μέ τό Βάπτισμα. Στό Βαπτιστήριο τής Δούρα-Εύρωποΰ (άρχές 3ου
αί.) σώζονται οί άπεικονίσεις τοΰ Παραλυτικού καί τής Σαμαρείτιδος στό δυτικό τμήμα
τοΰ βόρειου καί τοΰ νότιου τοίχου άντίστοιχα626. Στό Βαπτιστήριο τοΰ San Giovanni in
Fonte (γύρω στό 400)627 σώζεται στόν θόλο ή ψηφιδωτή παράσταση τής Σαμαρείτιδος
μαζί μέ τό θαΰμα στόν έν Κανά γάμο628, ένώ οί μελετητές πιστεύουν ότι, άνάμεσα στίς
σκηνές πού έχουν καταστραφεί, εικονίζονταν οπουδήποτε τά θαύματα τής Θεραπείας
τοΰ Παραλυτικοΰ καί τοΰ Τυφλοΰ629.

Στά μεσοβυζαντινά καί τά ύστεροβυζαντινά μνημεία ό συμβολισμός τοΰ Βαπτίσμα-
τος άποδίδεται πολλές φορές μέ τό σταυροειδές σχήμα τής κολυμβήθρας τοΰ Σιλωάμ ή
τής κολυμβήθρας τής Βηθεσδά ή, άκόμη, τοΰ φρέατος τής Σαμαρείτιδος630. Άναφέρουμε
τό σταυρικό σχήμα τής κολυμβήθρας τοΰ Σιλωάμ στό χφ. Par. gr. 510631, στήν Αγία Αίκα-

625 Για τή συμβολική σύνδεση τοΰ θέματος μέ τό Βάπτισμα άπό τούς πατέρες τής 'Εκκλησίας τών πρώτων
χριστιανικών χρόνων, βλ. Maier, Baptistère de Naples, 80-83.

626 Kraeung, Christian Building, πίν. XXXI11. perkins, Dura-Europos, 54.

627 Ό Maier χρονολογεί τό Βαπτιστήριο γύρω στό 400-408 (Maier, Baptistère de Naples, 77), ένώ ή Paola
Pariset ( I mosaic) del Battistero di S. Giovanni in Fonte, CahArch 20 ( 1970), 13) στήν τελευταία τριακονταε-
τία τοΰ 4ου αί.

628 Maier, Baptistère de Naples, 33-34.

629 Στό ίδιο, 60-61. UNDERWOOD, Some Problems, 259.

630 Gouma-Peterson, Christ as Ministrant, 209, 212.

631 Omont, Miniatures, πίν. XLV1.
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τερίνη τής Θεσσαλονίκης632, στό καθολικό τής μονής Χιλανδαρίου633 καί στόν έξωνάρθηκα
τής Sopocani634· τό τετράλοβο σχήμα στό ϊδιο θέμα στά χφ. Par. gr. 74635 καί Laur. VI,
23636, στό μοναστήρι τοΰ Mirozh στό Pskov637, στή Ravanica638. To τετράλοβο σχήμα τής
κολυμβήθρας τής Βηθεσδά συναντάται στά χφ. Par. gr. 74639 καί Διονυσίου 587640, στό πα-
ρεκκλήσιο «τής Παναγίας» στή μονή τής Πάτμου641, στή Μητρόπολη τοΰ Μυστρά642, στή
μονή Προδρόμου Σερρών643, στόν έξωνάρθηκα τής Sopocani644. Τέλος, σταυρικό σχήμα
έχει τό φρέαρ τοΰ Ιακώβ στό Πρωτάτο645, στόν 'Άγιο Εύθΰμιο Θεσσαλονίκης646, στό Staro
Nagoricino647, στόν έξωνάρθηκα τής Sopocani648, στό Lesnovo649, στήν Decani650, στή
μονή Προδρόμου Σερρών651. Στο Αφεντικό, τόσο ή κολυμβήθρα τοΰ Σιλωάμ όσο καί τής
Βηθεσδά έχουν τετράλοβο σχήμα, ένώ τό πηγάδι τής Σαμαρείτιδος είναι κυλινδρικό.

Γιά τή δεσπόζουσα θέση πού καταλαμβάνουν οί τρεις αύτές σκηνές στό εικονογραφι-
κό πρόγραμμα άναφερθήκαμε ήδη: καθεμιά άπό αύτές άποτελεΐ τό πρώτο σκέλος στίς
τρεις ένότητες θεμάτων πού ζωγραφίζονται στίς καμάρες τοΰ νάρθηκα: Σαμαρεΐτις - Γά-
μος Κανά, Τυφλός - Πεθερά Πέτρου, Παραλυτικός - Αίμορροοΰσα. Μέ αύτό τόν τρόπο
πιθανώς ό ζωγράφος ήθελε νά τονίσει τήν έξέχουσα σημασία τών τριών σκηνών καί,
συνάμα, νά ύποδηλώσει τή μεταξύ τους σύνδεση (βλ. σελ. 42, Σχέδ. 4).

632 gouma-peterson, Christ as Ministrant, είκ. 25.

533 Millet, Athos, πίν. 73.2.

634 Βλ. ZIVKOVIC, Sopocani, 38-39.

635 ΟΜΟΝΤ, Évangiles, II, πίν. 160.

636 VELMANS, Tétraévangile, πίν. 61, είκ. 284.

637 Underwood, Some Problems, είκ. 5.

638 pETKOviC, Peinture serbe, I, πίν. 153a. ZIVKOVIC, Ravanica, 29.

639 ΟΜΟΝΤ, Évangiles, II, πίν. 152.

640 Θησαυροί Αγίου Όρους, Α', 202.

641 Μουρικη, Οί τοιχογραφίες τοΰ παρεκκλησίου, 234.

642 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, Μυστρας, 44.

643 ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ, Μονή Προδρόμου, πίν. 39 καί 40.

644 Βλ. ZIVKOVIC, Sopocani, 38-39.

645 Millet, Athos, πίν. 34.1.

646 GOUMA-PETERSON, Christ as Ministrant, είκ. 21. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ, Άγιος Ευθύμιος, 132, είκ. 90.

647 Millet - Frolow, Yougoslavie, III, πίν. 125.4.

648 Βλ. ZIVKOVIC, Sopocani, 38-39.

649 Millet - velmans, Yougoslavie, πίν. 16, είκ. 34.

650 PETKOVIC, Decani, II, πίν. CCXXV.

651 ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ, Μονή Προδρόμου, πίν. 47.
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10. Έχει ήδη άναφερθεΐ ή ένότητα Σαμαρεΐτις- Γάμος Κανά, δύο σκηνών πού συν-
δέονται κάποιες φορές στήν εικονογράφηση τών μνημείων, ένώ στήν 'Ερμηνεία άνα-
φέρονται σχεδόν ώς συνεχόμενες (μέ τήν παρεμβολή τής σπάνια άπεικονιζόμενης σκη-
νής τοΰ Χριστού έρωτώμενου ύπό τοΰ Νικοδήμου)652. Ή σύνδεση τών δύο αύτών έπει-
σοδίων έχει έντοπιστεΐ στά έξής μνημεία: Στό Βαπτιστήριο τοΰ San Giovanni in Fonte
άπεικονίζονται μαζί στό βορειοανατολικό διαμέρισμα τοΰ θόλου653" στήν Αγία Σοφία
τοΰ Κιέβου έκατέρωθεν ένός άνοίγματος654- στον 'Άγιο Νικόλαο Όρφανό ώς συνεχόμε-
νες σκηνές στόν βόρειο τοίχο τοΰ νότιου κλίτους655. Μέ τόν ϊδιο τρόπο, ώς συνεχόμενες
σκηνές, εικονίζονται στή γεωργιανή μονή Pertubani (άρχές 13ου αί.)656 καί στόν Άγιο
Νικόλαο τοΰ Ljuboten (1348)657.

Ό Maier, στή μελέτη του γιά τό Βαπτιστήριο τοΰ San Giovanni in Fonte, έπιχειρεΐτή
σύνδεση τοΰ θαύματος στήν Κανά μέ τό Βάπτισμα, στηριζόμενος σέ κείμενα τών πρώ-
των πατέρων τής 'Εκκλησίας (Τερτυλλιανός, Αύγουστίνος κ.ά.), άλλά καί στό γεγονός
τής άπεικονίσεώς του στό Βαπτιστήριο μαζί μέ τή Σαμαρείτιδα. Παραθέτει έπίσης σειρά
παραστάσεων σέ σαρκοφάγους, στίς όποιες, κατά τή γνώμη του, τό θαΰμα στήν Κανά
συνδέεται μέ τό Βάπτισμα658.

Όπως είναι γνωστό, ή συμβολική σημασία πού δίνεται συνήθως στό θαΰμα τής
μετατροπής τοΰ ύδατος σέ οίνο είναι ή σχέση μέ τή Θεία Εύχαριστία, κατά τήν όποία
τό κρασί πού μεταλαμβάνουν οί πιστοί συμβολίζει τό αιμα τοΰ Χριστού659. Μέ αύτή τή
σημασία συνδέονται συνήθως οί παραστάσεις τοΰ θέματος στά μνημεία, όπως π.χ. στή
μονή τής Χώρας καί στήν Curtea de Argeç στή Ρουμανία660.

Ή σύνδεση τοΰ θαύματος στήν Κανά μέ τό Βάπτισμα είναι σπάνια άλλά, όπως ήδη

652 Ερμηνεία, 20.

653 Maier, Baptistère de Naples, 33-34.

654 Lazarev, Novyye dannyye, είκ. 6.

655 ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΟΥ, Ό ζωγραφικός διάκοσμος, σχέδ. 3, Η-Θ, άριθ. 10-11.

656 VOLSKAIA, Peintures murales, πίν. 30.

657 Millet - Velmans, Yougoslavie, πίν. 3, είκ. 8. Τή σύνδεση τών σκηνών Γάμος στήν Κανά - ΣαμαρεΤτις
στο Ljuboten έπισημαίνει καί ό Millet, Recherches, 633, σημ. 13.

658 Maier, Baptistère de Naples, 88-92.

659 «Σώμα καί αίμα Χριστού εις άφεσιν άμαρτιών καί εις ζωήν τήν αίώνιον», λέγει ό ιερέας κατά τή Θεία
Κοινωνία. Βλ. Τρεμπέλας, Αί τρεις Λειτουργίαι, 148-149. Πρβλ. έπίσης τούς σχετικούς εύαγγελικούς στί-
χους: Ματθ. κς', 26-30, Μάρκ. ιδ', 22-25, Αουκ. κβ', 17-20. Γιά τή σχέση τοΰ θαύματος στήν Κανά μέ τό
Μυστήριο τής Θείας Εύχαριστίας, βλ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, Κατήχησις Μυσταγωγι-
κή, PG 33, στ. 1097-1100.

660 UNDERWOOD, Some Problems, 260, 264-267, 283, 285 καί σημ. 203.
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άναφέρθηκε (σελ. 96), ή απεικόνιση του συναντάται σέ εικονογραφημένο λειτουργικό
είλητό τοΰ 10ου αι., τό όποιο περιλαμβάνει τίς άκολουθίες τοΰ Αγιασμοΰ καί τής Βαπτί-
σεως661. Εξάλλου, έχει έπισημανθεΐ άπό τόν Millet ή συμβολική σχέση Βαπτίσματος,
Αγιασμοΰ καί Θείας Κοινωνίας, πού ύπαγορεύεται άπό τά λειτουργικά κείμενα, όποίς
γιά παράδειγμα στήν εύχή τοΰ Μικροΰ Αγιασμοΰ: Κάθαρον ήμας δια τοϋ ραντισμοΰ ό
τον κόσμον δια τοϋ αίματος του άποκαθάρας662. Οί παρατηρήσεις αύτές έρμηνεύουν, νο-
μίζω, τήν έννοιολογική σύνδεση τοΰ θαύματος στήν Κανά μέ τούς συμβολισμούς πού
άποδίδονται στήν ένότητα τών σκηνών Σαμαρείτιδος - Τυφλοΰ - Παραλυτικού.

Στούς παραπάνω συμβολισμούς θά μπορούσε νά προστεθεί καί ένας άκόμη: Τό
θαΰμα στήν Κανά είναι τό πρώτο θαΰμα τοΰ Χριστού, κατά τό όποιο έπίστευσαν εις αύτόν
οίμαθηταί αύτοΰ (Ίω. β', 11). Ή συνάντηση τοΰ Χριστοΰ μέ τή Σαμαρείτιδα γίνεται, σύμ-
φο)να μέ τό Εύαγγέλιο τοΰ Ιωάννη, κατά τήν πριότη έξοδο τοΰ Χριστού άπό τή Γαλιλαία
καί τήν Ιουδαία, κατά τήν όποία έπίστευσαν εις αύτόν πολλοί άπό τούς κατοίκους τής
Σαμάρειας: είδαμε ν ότι ούτος έστιν αληθώς ό σωτήρ τοΰ κόσμου ό Χριστός (Ίω. δ', 42). Ή
έπισήμανση αύτή όδηγεΐ στήν άποψη ότι στήν παράθεση τών σκηνών Θαΰμα στήν Κανά -
Σαμαρεΐτις είναι πιθανόν νά ένυπάρχει ή πρόθεση άναφοράς στήν άντιπαράθεση τών
Ιουδαίων άφενός καί τών άλλων έθνοτήτων άφετέρου ώς συμβολισμοΰ τοΰ οίκουμενικοΰ
χαρακτήρα τής νέας θρησκείας663.

11. Μία άκόμη συσχέτιση άνιχνεύεται στήν ένότητα τών σκηνών τής Θεραπείας τοΰ
Τυφλοΰ καί τής Πεθεράς τοΰ Πέτρου. Γιά τίς σκηνές αύτές συνδετικός κρίκος πιθανόν νά
είναι ό προφήτης Ησαΐας πού εικονίζεται παραπλεύρως, άλλά τό θέμα αύτό άναλύεται
στό έπόμενο κεφάλαιο664 (σελ. 157-158).

661 Avery, Exultet Rolls, 28-29.

662 MILLET, Phiale, 122. Goar, Euchologion, 450. Ό Maier έπίσης παραθέτει τήν άποψη τοΰ διακεκριμένου
θεολόγου Pierre Daniélou, σύμφωνα μέ τήν όποία στό θαΰμα τής Κανά ενυπάρχει αμφίσημος συμβολι-
σμός: τό νερό πρίν μεταβληθεί σέ κρασί συμβολίζει τό Βάπτισμα, ένώ τό κρασί τή Θεία Εύχαριστία,
Maier, Baptistère de Naples, 88, σημ. 2.

663 Για τήν έρμηνεία τοΰ διαλόγου τοΰ Χριστού μέ τή Σαμαρείτιδα ώς συμβολικής πράξεως πού σχετίζεται
μέ τήν έξάπλωση τής χριστιανικής θρησκείας στόν έκτός τής Ιουδαίας κόσμο, βλ. Millet, Recherches, 65.

664 Θεωρώ σκόπιμο νά αναφερθώ καί σέ μιά άλλη συσχέτιση πού άφορά στήν τοποθέτηση τοΰ θαύματος
τής Βηθεσδά κοντά στήν παράσταση τής Ζωοδόχου Πηγής καί τών θεοπατόρων (βλ. Σχέδ. 4). Σύμ-
φιονα μέ τήν ιστορική καί έκκλησιαστική παράδοση, ή προβατική κολυμβήθρα τής Βηθεσδά βρισκόταν
κοντά στήν οικία τοϋ Ιωακείμ καί τής Αννας, όπου γεννήθηκε ή Παναγία. Στή θέση μάλιστα τής κολυμ-
βήθρας τής Βηθεσδά, πού τοποθετείται στή βορειοανατολική πλευρά τοΰ τείχους τής Ιερουσαλήμ, κτίστηκε
ναός τής Θεοτόκου καί άργότερα μεγάλος ναός τής Αγίας Αννας. Βλ. DACL, 2, στ. 2327-2328, λ. «Jérusa-
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Οί παρατηρήσεις πού άναλύθηκαν σχετικά μέ τήν έπιλογή καί τήν διάταξη τών εύαγ-
γελικών σκηνών μπορούν νά συνοψιστούν ώς άκολούθως:

1. 'Εξαίρονται ιδιαίτερα οί σκηνές πού προέρχονται άπό τό Εύαγγέλιο τοΰ 'Ιωάννη.

2. Οί σκηνές άπό τό Εύαγγέλιο τοΰ Λουκά τοποθετούνται άντικριστά.

3. Δημιουργούνται ένότητες μέ τήν παράθεση σκηνών στήν Ιουδαία καί τή Γαλιλαία
καί θαυμάτων σέ άνδρες καί γυναίκες.

4. Παρατίθενται σέ διπλανές θέσεις οί σκηνές τοΰ Χριστοΰ μέσα στόν ναό τοΰ Σο-
λομώντος.

Οί έπισημάνσεις αύτές οδηγούν στό συμπέρασμα ότι τό προς έκτέλεση εικονογραφι-
κό πρόγραμμα είχε μελετηθεί σέ όλες του τίς λεπτομέρειες μέ σκοπό νά άποδοθεΐ ένα σύμ-
πλεγμα θεολογικών εννοιών, οί κύριοι άξονες τοΰ όποιου έντοπίζονται στά έξής θέματα: α)
Ή σωτηριολογική σημασία τοΰ Μυστηρίου τοΰ βαπτίσματος, πού άποδίδεται μέ τίς σκηνές
άπό τό Εύαγγέλιο τοΰ 'Ιωάννη, β) Ό καθολικός χαρακτήρας τής χριστιανικής θρησκείας πού
έκφράζεται μέ τίς ένότητες σκηνών πού άναφέρονται σέ διαφορετικές κοινωνικές ομάδες
(έθνότητα ή φύλο), γ) Ό ύπαινιγμός τοΰ Πάθους τοΰ Χριστού, πού άποδίδεται μέ τήν πα-
ράσταση τών θαυμάτων τοΰ Σαββάτου καί τών θαυμάτων στόν ναό τοΰ Σολομώντος.

Έπιση μαίνεται ότι κάθε σκηνή μπορεί νά ένταχθεΐ σέ περισσότερες άπό μία θεματικές
ένότητες. Οί πολυσήμαντοι αύτοί συμβολισμοί τών εύαγγελικών σκηνών είναι μερικές
φορές δυσανάγνωστοι καί δυσερμήνευτοι. Όμως γιά τούς πιστούς τοΰ ] 4ου αί. πιθανό-
τατα ήταν ευανάγνωστοι καί ή σημειολογία τους άναγνωρίσιμη.

Τέλος, θά πρέπει νά άναφερθεΐ ότι τά εικονιζόμενα θαύματα (εκτός άπό τό θαύμα
στήν Κανά) άνήκουν στόν κύκλο τών ιάσεων άσθενών, ένώ άπουσιάζουν τελείους θαύματα
άλλων κύκλων, όπως τοΰ Πολλαπλασιασμού τών άρτων καί τής Αναστάσεως νεκρών.

Ή έρμηνευτική άνάλυση τοΰ συνόλου τοΰ ζωγραφικού διακόσμου θά οδηγήσει, πι-
στεύω, στήν κεντρική ιδέα ή όποία άποτέλεσε τόν γνώμονα γιά τήν έπιλογή τών θεμάτων
καί τή θέση τής κάθε παραστάσεως στόν χώρο τοΰ νάρθηκα.

lern», καί χάρτη άπέναντι στίς στ. 2303-2304. RbK\\\, στ. 571,587 καί 556 (χάρτης). Έπίσης, VINCENT-ABEL,
Jérusalem Nouvelle, 669-699. Άπό τό πλήθος τών πηγών πού άναφέρονται στό θέμα σταχυολογώ τόν ύμνο πρός
τή Θεοτόκο, τοΰ Ιωάννου Δαμασκηνοΰ: Χαίροις, προβατική, τής τοΰ θεοί5 Μητρός τό ίερώτατον τέμενος. Χαίροις,
προβατική, τής βασιλίδος τό προγονικόν καταγώγιον. Χαίροις, προβατική, τών τοΰ 'Ιωακείμ προβάτων τό πάλαι
σήκος, νΰν δέ τής λογικής τοΰ Χριστοΰ ποίμνης ούρανομίμητος Έκκλησία (PG 96, στ. 677) καί τήν περιγραφή
τοΰ 'Ιωάννου Φωκά, πού έπισκέφθηκε τούς Αγίους Τόπους τόν 12ο αι.: Καί περί τήν ττίιλην τήν έξάγουσαν εις
τήν άγίαν Γεθσημανή εστί ναός τών άγιων 'Ιωακείμ καί Ά ννης, εις δν ή τής παναχράντου Θεοτόκου γέγονε γέν-
νησις, καί τούτου πλησίον τά τής 77ροβατικής κολυμβήθρας άναπηγάζουσι νάματα (PG 133, στ. 944).
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Οί προφήτες

Τό σχέδιο οργανώσεως για τήν έπιλογή και τή διευθέτηση τών εύαγγελικών σκηνών,
τό όποιο άναλύθηκε στό προηγούμενο κεφάλαιο, περιλαμβάνει καί τούς προφήτες πού
εικονίζονται στά τόξα. Τά κείμενα τών ειληταρίων πού κρατοΰν συνδέουν άμεσα τούς
προφήτες μέ τίς παραπλεύρως εικονιζόμενες παραστάσεις, καί ή διαπίστωση αύτή όδηγεΐ
στόν συλλογισμό ότι οί θέσεις ορισμένων άπό τίς εύαγγελικές σκηνές ύπαγορεύθηκαν
άπό τίς καθορισμένες θέσεις τών προφητών στά τόξα (βλ. σελ. 42, Σχέδ. 4)665.

Ό Μωυσής εικονίζεται στό δυτικό τμήμα τοΰ βόρειου τόξου, δίπλα στήν παράσταση
τής Σαμαρείτιδος, πού βρίσκεται στό δυτικό τμήμα τής βόρειας καμάρας. Ή έπιγραφή
στό ειλητάριο του: Προφήτην ύμϊν αναστήσει Κύριος ό Θεός (Αευτερονόμιον ΙΗ', 15)
άποτελεΐ, όπως έχει ήδη σημειωθεί, προφητεία γιά τον Χριστό, καί στο εύαγγελικό κεί-
μενο τής συναντήσεως τοΰ Χριστοΰ μέ τή Σαμαρείτιδα γίνεται άναφορά στήν προφητική
ύπόσταση τοΰ Χριστοΰ: Κύριε θεωρώ ότι Προφήτης εί σύ, λέγει ή Σαμαρεΐτις (Ίω. δ',
19). Ή σχέση τοΰ Μωυσή μέ τή συγκεκριμένη εύαγγελική περικοπή έπισημαίνεται στά
έξηγητικά κείμενα.

Ό Ιωάννης ό Χρυσόστομος στήν 33η ομιλία του, όπου άναλύονται οί στίχοι 21-22
τοΰ εύαγγελίου τής Σαμαρείτιδος, άναφέρεται στό συγκεκριμένο χωρίο άπό τό Αεντερο-
νόμιον. Καί αύτός δε ό Μωύσής φησι · προφήτην ύμϊν αναστήσει Κύριος ό Θεός έκ τών
αδελφών ύμών, ώς έμέ · αύτοΰ άκούσεσθε666. 'Επίσης, στήν 38η ομιλία τοΰ Θεοφάνους
Κεραμέως «Εις τήν Σαμαρείτιδα», όπου άναλύεται, στίχο πρός στίχο, ή εύαγγελική πε-
ρικοπή, στήν άνάλυση τοΰ στίχου 25 (λέγει αύτφ ή γυνή ■ οίδα ότι Μεσσίας έρχεται ό λε-
γόμενος Χριστός) σημειώνεται: Έπίστησον ότι καί οί Σαμαρειται τήν παρουσίαν Χριστού
έξεδέχοντο, Μωύσέως άκούσαντες, ότι Προφήτην ύμϊν αναστήσει Κύριος έκ τών αδελφών
ύμών ώς έμέ661. Ό Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, στό κεφάλαιο «Περί τής Σαμαρείτιδος»,
άναφέρει ότι οί Σαμαρείτες άπεδέχοντο τον μωσαϊκό Νόμο καί γνώριζαν τίς σχετικές
μέ τον Χριστό προφητείες (Έπεί ούν τά Μωσαϊκά έδέξαντο, έκ τούτων ήδεισαν τάς περί
Χριστού προφητείας καί ότι Υιός έστι τοΰ Θεού), καί παραθέτει τό γνωστό κείμενο τής προ-
φητείας τοΰ Μωυσή668.

665 Τό περιεχόμενο αύτοΰ τοΰ κεφαλαίου δημοσιεύθηκε ώς αύτόνομο άρθρο σέ τιμητικό τόμο τών Πανε-
πιστημιακών 'Εκδόσεων Κρήτης στή μνήμη τής Στέλλας Παπαδάκη-Oekland, βλ. ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ, Κείμενο
καί εικόνα, 133-144.

666 PG 59, στ. 190.

667 PG 132, στ. 740.

668 PG 123, στ. 1240.
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Συμπεραίνεται λοιπόν ότι ή έπιλογή τής άπεικονίσεως τοΰ Μωϋσή δίπλα στή Σαμα-
ρείτιδα δέν είναι τυχαία, άλλα έχει ύπαγορευθεΐ άπό συγκεκριμένους κανόνες πού σχετί-
ζονται μέ τήν έρμηνεία τοΰ εύαγγελικοΰ κειμένου. Υπενθυμίζεται ότι ό Μωυσής κρατεί
τό είλητό προς τήν πλευρά τής εύαγγελικής σκηνής καί όχι πρός τόν κεντρικό χώρο τοΰ
νάρθηκα, όπως οί άλλοι προφήτες· μέ τόν τρόπο αύτό, κατά τή γνώμη μου, ό ζωγρά-
φος θέλησε νά τονίσει τή σχέση τής προφητείας τοΰ Μωυσή μέ τήν παράσταση στήν
όποία άναφέρεται. Σημειώνουμε τέλος ότι( δεξιά τής Σαμαρείτιδος εικονίζεται τό Θαΰμα
στήν Κανά, τό όποιο σύμφωνα μέ τή χρονική σειρά τών γεγονότων στό Εύαγγέλιο τοΰ
'Ιωάννη θά έπρεπε νά προηγείται669. Ή πρόταξη τής σκηνής τής Σαμαρείτιδος πιστεύω ότι
ύπαγορεύθηκε άπό τή θέση τοΰ Μωυσή στό παραπλεύρως τόξο.

Ό 'Ησαΐας κρατεί ειλητάριο μέ τήν έπιγραφή: Αύτός τάς ασθενείας ήμων έλαβε και
τάς νόσους έβάστασε καί εικονίζεται δίπλα στήν παράσταση τής Θεραπείας τής πεθεράς
τοΰ Πέτρου. Τό θαΰμα αύτό, όπως ήδη σημειώθηκε, άναφέρεται καί στά τρία συνοπτι-
κά Εύαγγέλια. Στό Εύαγγέλιο τοΰ Ματθαίου άναγράφεται στό κεφ. η', στ. 14-15. Στόν
συνεχόμενο στίχο 16 γίνεται λόγος γιά τή θεραπεία πολλών άσθενών πού προσήλθαν
στήν οικία τοΰ Πέτρου καί δέχθηκαν τή δωρεά τοΰ Χριστού καί στόν στίχο 17 γίνεται
ύπόμνηση τής σχετικής προφητείας τοΰ 'Ησαΐα: ...όπως πληρωθή τό ρηθέν δια Ήσα'ίου
του προφήτου λέγοντος- Αύτός τάς ασθενείας ήμών έλαβε και τάς νόσους έβάστασε. Ή
άπεικόνιση λοιπόν τοΰ 'Ησαΐα είναι άμεσα συνδεδεμένη μέ τή σκηνή τής Θεραπείας τής
πεθεράς τοΰ Πέτρου καί ή διαπίστωση αύτή όδηγεϊ στό συμπέρασμα ότι ή παράσταση
τοΰ Αφεντικοΰ εικονογραφεί τήν περικοπή άπό τό Εύαγγέλιο τοΰ Ματθαίου, χρησιμοποι-
ώντας ώς πρότυπο ένα εικονογραφημένο χειρόγραφο. Ή άποψη αύτή ένισχύεται άπό τήν
παράσταση τοΰ 'Ησαΐα στό άριστερό άκρο τής σκηνής όπου εικονογραφούνται οί στίχοι
16-18 άπό τό κεφ. η' τοΰ Εύαγγελίου τοΰ Ματθαίου (Θεραπεία ποικίλουν άσθενειών,
άμέσως μετά τή Θεραπεία τής πεθεράς τοΰ Πέτρου) στό χειρόγραφο Laur. VI, 23670.

Υπενθυμίζουμε ότι ή Θεραπεία τής πεθεράς τοΰ Πέτρου εικονίζεται δίπλα στό θαΰμα
τής Θεραπείας τοΰ έκ γενετής τυφλοΰ στήν κολυμβήθρα τοΰ Σιλωάμ. Ή πηγή τοΰ Σι-
λωάμ, δ έρμηνεύεται άπεσταλμένος, όπως άναφέρεται στή σχετική εύαγγελική περικοπή

669 Στήν Έρμηνεία, όπου άκολουθεΐται μια χρονική σειρά τών γεγονότων τής ζωής τοΰ Χριστοΰ, τό θαΰμα
στήν Κανά γράφεται στόν άριθμό 16 καί ή Σαμαρεΐτις στόν αριθμό 18, Έρμηνεία, 90. Στόν ναό τοΰ Ljubo-
ten, όπου οί σκηνές άπό τή ζωή τοΰ Χριστοΰ εικονίζονται παρατακτικά, ό Γάμος τής Κανά προηγείται τής
Σαμαρείτιδος (MILLET - VELMANS, Yougoslavie, πίν. 3). Παρόμοια σειρά άκολουθεΐται καί στά χειρόγραφα
Par. gr. 74 καί Laur. VI, 23 (βλ. άντίστοιχα ΟΜΟΝΤ, Évangiles, II, 7-8 καί VELMANS, Tétraévangile, 48).

670 VELMANS, Tétraévangile, 23, πίν. 9, είκ. 23.
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(Ίω. θ', 7), συνδέεται άμεσα μέ τόν προφήτη ΊΊσαΐα, χάριν τοΰ όποιου «άπεστάλη» άπό
τον Θεό τό ΰδωρ τής πηγής, σύμφωνα μέ τόν Βίο τοΰ προφήτη671. Άλλά καί στο βιβλίο
τοΰ ΊΊσαΐα γίνεται άναφορά στά νερά τοΰ Σιλωάμ: τό ΰδωρ τοϋ Σιλωάμ τό πορευόμενον
ήσυχη ('Ησαΐας Η ', 6). 'Επομένως, ή άπεικόνιση τοΰ 'Ησαΐα συνδέεται καί μέ τίς δύο πα-
ραπλεύρως εικονιζόμενες εύαγγελικές σκηνές: μέ τή Θεραπεία τής πεθεράς τοΰ Πέτρου
μέσω τής έπιγραφής τοΰ ειληταρίου του καί μέ τό θαΰμα τής Ίάσεως τοΰ έκ γενετής
τυφλοΰ μέσω τής σχέσεώς του μέ τήν πηγή τοΰ Σιλωάμ672.

Όπως έχει ήδη σημειωθεί, ό Δαβίδ εικονίζεται παραπλεύρως τοΰ δυτικοΰ τμήμα-
τος τής νότιας καμάρας, όπου παριστάνεται τό θαΰμα τής Θεραπείας τών χωλών καί
τυφλών στό 'Ιερό, τό όποιο έξιστορεΐται στούς στίχους 14-16 τοΰ κεφ. 21 τοΰ Ματθαίου.
Ή έπιγραφή τοΰ ειληταρίου πού κρατεί ό προφήτης: έκ στόματος νηπίων καϊ θηλαζόν-
των κατηρτίσω αίνον, άναφέρεται στον στίχο 16 τής ώς άνω εύαγγελικής περικοπής καί
έπομένως ή σύνδεση τοΰ προφήτη μέ τήν παράσταση είναι άμεση καί άναγνωρίσιμη.
Στήν έν λόγω παράσταση, έκτος άπό τό θαΰμα τής Ίάσεως τών άσθενών, άπεικονίζεται,
καί μάλιστα δύο φορές, ή όμάδα τών παιδιών πού ψάλλουν -ό «αίνος» πρός τόν Χριστό-,
εικονογραφείται δηλαδή ή προφητεία τοΰ Δαβίδ, ό όποιος παριστάνεται νά άπλώνει τό
δεξιό του χέρι καί νά γυρίζει τό κεφάλι πρός αύτή τήν κατεύθυνση.

Οί παραπάνω παρατηρήσεις όδηγοΰν, κατά τήν άποψή μου, στό πρότυπο τοΰ συνδυα-
σμού τής άπεικονίσεως τοΰ προφήτη μέ τήν εύαγγελική σκηνή, πού θά ήταν ένα εικονο-
γραφημένο εύαγγέλιο.

Ό Σολομών κρατεί ειλητάριο μέ τήν έπιγραφή: Πολλαί θυγατέρες έποίησαν δύναμιν,
σϋ δέ ύπέρκεισαι καί ύπερήρας πάσας, ή όποία άναφέρεται στήν Παναγία. 'Όπως ήδη ση-
μειώθηκε (σελ. 79), στήν Ερμηνεία τό κείμενο τής προφητείας αύτής ύποδεικνύεται γιά
τό ειλητάριο τοΰ Σολομώντος, όταν εικονίζεται στόν Εύαγγελισμό τής Θεοτόκου, καί μέ
αύτό τό εικονογραφικό θέμα συνδέεται ό προφήτης στήν Παντάνασσα τοΰ Μυστρά καί
στό Χιλανδάρι. 'Επίσης όμως έπισημάνθηκε ότι δύο άλλες άπεικονίσεις τοΰ Σολομώντος

671 ΨευδΟ-Επιφανιου, Βίος τών Προφητών, PG 43, στ. 397, «Ό βίος Ήσάΐου τοΰ προφήτου καί ποΰ
κείται». Παραθέτουμε τα σχετικά μέ τόν Σιλωάμ αποσπάσματα: Ό δέ Θεός τό σημείο ν τοΰ Σιλωάμ δια τόν
προφήτην έποίησεν, οτι προ τοΰ θανειν όλιγωρήσας προσεύξατο πιεΐν ύδωρ καί ευθέως άπεστάλη αύτφ έξ
αύτοΰ. Δια τοϋτο έκλήθη τό όνομα Σιλωάμ, ο έρμηνεύετα,ι απεσταλμένος· Καϊ έπειδή δια τοΰ Ήσα'ίου τοΰτο
γέγονε, μνήμης χάριν καϊ ό λαός πλησίον αύτόν έπιμελώς έθάψατο και ένδόξως, ίνα διά τών ευχών αύτοΰ έως
τέλους έχωσιν τήν άπόλαυσιν τοΰ ύδατος. Γιά τό θέμα βλ. έπίσης vincent, Jérusalem de l'Ancien Testa-
ment, 270. vincent - Abel, Jérusalem Nouvelle, 855-860, ίδιαίτ. 856 καί 872.

672 Σημειώνεται ότι τά δύο αύτά θαύματα άπεικονίζονται ώς συνεχόμενες σκηνές στό καθολικό τής μο-
νής τοΰ Mirozh στό Pskov, βλ. underwood, Some Problems, είκ. 5.
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μέ τήν ϊδια έπιγραφή στό ειλητάριο του συνδυάζονται μέ τήν Παναγία βρεφοκρατούσα:
στό χειρόγραφο Διονυσίου 65 καί στό καθολικό τής μονής Δοχειαρίου.

Στό Αφεντικό, ό Σολομοον, ό όποιος εικονίζεται στό άνατολικό τμήμα τοΰ νότιου
τόξου, θά έπρεπε νά συνδέεται μέ τήν παραπλεύρως παράσταση τοΰ άνατολικοΰ τμή-
ματος τής νότιας καμάρας, σύμφωνα μέ τό σχήμα πού έχει έφαρμοστεΐ στούς άλλους
προφήτες, οί όποιοι συνδέονται μέ τίς γειτονικές εύαγγελικές σκηνές τών θόλων. Στή
θέση αύτή εικονίζεται τό θαΰμα τής Θεραπείας τοΰ παραλυτικοΰ τής Βηθεσδά, ένώ δίπλα
στον προφήτη άπό τήν άλλη πλευρά, στό άνατολικό τύμπανο τοΰ νάρθηκα, εικονίζεται ή
Παναγία Ζωοδόχος Πηγή. Μέ αύτή τήν παράσταση θά πρέπει νά συνδέσουμε τον προ-
φήτη, έφόσον ή έπιγραφή τοΰ ειληταρίου του άναφέρεται στήν Παναγία. 'Επομένως, ό
Σολομών τοΰ Αφεντικοΰ άκολουθεΐ τό εικονογραφικό σχήμα τής συνδέσεώς του μέ τήν
Παναγία καί όχι μέ τον Εύαγγελισμό.

Αλλά σέ ένα άλλο μνημείο τοΰ Μυστρά ό εικονογραφικός τύπος τής Παναγίας Ζωο-
δόχου Πηγής έχει συνδυαστεί μέ τόν Εύαγγελισμό: στόν ναό τοΰ Άι-Γιαννάκη, πάνω άπό
τό τόξο τής πύλης τοΰ ίεροΰ, εικονίζεται ή Ζωοδόχος Πηγή άνάμεσα στόν άρχάγγελο
Γαβριήλ καί τήν Παναγία τοΰ Εύαγγελισμοΰ. Τή συνδυασμένη αύτή άπεικόνιση έχει σχο-
λιάσει ό Millet πού θεωρεί αύτονόητη τή σύνδεση Ζωοδόχου Πηγής καί Εύαγγελισμοΰ
παραθέτοντας ύμνους τής Ακολουθίας τής έορτής τής Ζωοδόχου Πηγής, στούς οποίους
περιλαμβάνονται συμβολικοί ύπαινιγμοί γιά τήν 'Ενσάρκωση673. Ή σύνδεση τών δύο πα-
ραστάσεων -Ζωοδόχου Πηγής καί Εύαγγελισμοΰ- έχει έντοπιστεΐ έπίσης στήν άψίδα
τοΰ ναοΰ τών Μικρών Αγίων Αναργύρων στήν Άχρίδα674.

Οί παραπάνω έπισημάνσεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ή συγκεκριμένη έπιγραφή
στο ειλητάριο τοΰ Σολομώντος άπευθύνεται στήν Παναγία ώς μέσου τής Ένσαρκώσεως,
εϊτε αύτή εικονίζεται στόν Εύαγγελισμό ε'ίτε σέ διάφορους άλλους εικονογραφικούς τύ-
πους. Μπορεί ώστόσο νά ύποστηριχθεΐ ότι στήν Παναγία Ζωοδόχο Πηγή έχει άποδοθει
μέ ιδιαίτερη έμφαση ό συμβολισμός τής 'Ενσαρκώσεως, όπως ύποδηλώνεται άπό τούς
ύμνους τής έορτής (βλ. Πεντηκοστάριον, 15-21) καί τόν άντίστοιχο εικονογραφικό τύπο,
όπου ό Χριστός άναδύεται άπό τούς κόλπους τής μητέρας του.

Ή άπεικόνιση προφητών κοντά σέ εύαγγελικές σκηνές άποτελεΐ παράδοση γιά
τή βυζαντινή εικονογραφία. 'Ιδιαίτερη σημασία άποδίδεται στίς περιπτώσεις όπου οί

673 Millet, Recherches, 91 -92. Βλ. έπίσης, Δρανδακης, 'άι-Γιαννάκης, 64, 66,72, 73 σημ. 59, δπου καί ή
προηγούμενη βιβλιογραφία. Γιά τό θέμα τής συμβολικής συνδέσεως Εύαγγελισμοΰ καί Ζωοδόχου Πηγής,
βλ. άκόμη weitzmann, Eine spätkomnenisehe Verkündigungsikone des Sinai, 272.

674 Velmans, Fontaine de Vie, 130.
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προφήτες κρατούν ειλητάρια, στά όποια άναγράφονται κείμενα τών προφητειών τους
σχετικά μέ εύαγγελικές σκηνές. "Οπως έπισημαίνει ό Demus, ή σύνδεση προφητών μέ
παραστάσεις θαυμάτων είναι σπάνια, σέ άντίθεση μέ τήν παράθεση προφητών σέ σκηνές
άπό τόν Βίο καί τά Πάθη τοΰ Χριστοΰ675. 'Ενδεικτικό ίσως είναι ότι στήν Έρμηνεία, ένώ
ύπάρχουν οδηγίες γιά τά ειλητάρια προφητών μέ κείμενα πού σχετίζονται μέ σκηνές άπό
τόν χριστολογικό καί τόν θεομητορικό κύκλο676, δέν άναφέρονται οδηγίες γιά συγκε-
κριμένα θαύματα, άλλά μόνο ή γενική οδηγία γιά τό ειλητάριο τοΰ 'Ησαΐα «Αύτός τάς
άσθενείας ήμών έλαβε καί τάς νόσους έβάστασε», όταν εικονίζεται «εις τά θαύματα τοΰ
Χριστοΰ»677.

Στόν Αγιο Μάρκο τής Βενετίας άπεικονίζονται σκηνές θαυμάτων πού συνοδεύονται
άπό προφήτες678. Αν καί οί σωζόμενες μορφές άνήκουν στή ζωγραφική τοΰ ] 6ου καί τοΰ
17ου αι., θεωρείται βέβαιο ότι άντιγράφουν τίς άρχικές μορφές πού άπεικονίζονταν σέ
αύτές τίς θέσεις, όπως ύποστηρίζει ό Demus. Οί προφήτες δέν κρατούν είλητά, έκτος
άπό μία περίπτωση όπου εικονογραφείται ό προφήτης Αμώς μέ ένεπίγραφο είλητό ανα-
φερόμενο στήν κοντινή σκηνή τής κλήσεως τοΰ Ζακχαίου. Στή μνημειακή ζωγραφική άλ-
λα παραδείγματα προφητών κοντά σέ σκηνές θαυμάτοον δέν είναι γνωστά, άπό όσο του-
λάχιστον γνωρίζω, άλλά ή έλλειψη πληροφοριών είναι άπλώς ένδεικτική χωρίς νά είναι
οπωσδήποτε καθοριστική.

Στά εικονογραφημένα χειρόγραφα συναντώνται παραστάσεις προφητών κοντά στά
θαύματα ήδη άπό τόν 6ο αί. Στο εύαγγέλιο τής Σινο')πης, στήν παράσταση τής Ίάσεο)ς τών
δύο τυφλών εικονίζονται οί προφήτες Δαβίδ καί 'Ησαΐας μέ είλητά πού άναγράφουν προφη-
τείες τους, σχετικές μέ τό εικονιζόμενο θέμα679 (Πίν. 65α). Στό εύαγγέλιο τοΰ Rossano, στήν
παράσταση τής Ίάσεως τοΰ έκ γενετής τυφλοΰ, τέσσερις προφήτες (Δαβίδ, Σιράχ, Δαβίδ,

675 DEMUS, San Marco, 1, 118. Χαρακτηριστικό είναι ότι στήν άνάλυση τοΰ εικονογραφικού προγράμμα-
τος τοΰ Αγίου Μάρκου, όπου πάλι ό Demus άναφέρεται στή σύνδεση προφητών μέ εύαγγελικές σκηνές,
δλα τά άναγραφόμενα παραδείγματα άφοροΰν σέ παραστάσεις Δωδεκαόρτου ή Παθών (στο ϊδιο, 251,
σημ. 103-107). Σέ αύτά προσθέτουμε καί τόν ναό τής Αναστάσεως τοΰ Χριστοΰ στή Βέροια, όπου οί
εικονιζόμενοι στή μεσαία ζώνη τοΰ τοιχογραφικοΰ διακόσμου προφήτες κρατοΰν ένεπίγραφα ειλητάρια
πού άναφέρονται στίς σκηνές τοΰ Δωδεκαόρτου καί τών Παθών, οί όποιες άπεικονίζονται στήν άνώτερη
ζώνη, βλ. ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ, Καλλιέμγης, 78-81, πίν. 1.

676 Έρμηνεία, 79-82.

677 Στό ϊδιο, 80.

678 demus, San Marco, 1,118.

679 GRABAR, Évangile de Sinope, 10.
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Ησαΐας) κρατοΰν ειλητάρια μέ σχετικές προφητείες680 (Πίν. 65β). Στό εύαγγέλιο τοΰ Ra-
bula681 οί δύο προφήτες πού εικονίζονται πάνω άπό κάθε σκηνή θαύματος δέν κρατοΰν
ένεπίγραφα είλητά καί, σύμφωνα μέ τόν Grabar, ή έπιλογή τους είναι τυχαία, άλλά ή το-
ποθέτησή τους άνταποκρίνεται στή γενική άρχή τοΰ συσχετισμού προσώποτν τής Παλαιάς
Διαθήκης μέ εύαγγελικές σκηνές682.

Στό μεσοβυζαντινό χειρόγραφο Laur. VI, 23, σέ δύο παραστάσεις θαυμάτων εικο-
νίζεται ό Ησαΐας, οί προφητείες τοΰ όποιου άναγράφονται στούς είκονογραφούμένους
εύαγγελικούς στίχους: στά κεφ. τοΰ Ματθαίου η', 16-18 (θεραπεία ποικίλων νόσων) και
ιβ', 14-21 (θαυματουργές ιάσεις άσθενών)683. Υπενθυμίζουμε ότι καί στό Αφεντικό ή
παράσταση τοΰ Ησαΐα συνδέεται μέ τό κεφ. η', 16-18 άπό τό Εύαγγέλιο τοΰ Ματθαίου.

Συνοψίζοντας, διατυπώνουμε τίς έξής παρατηρήσεις: α) Στο Αφεντικό ή άρχή τής
τυπολογικής έρμηνείας τών θεμάτων τής Καινής Διαθήκης μέ κείμενα άπό τήν Πα-
λαιά, έπεκτείνεται και στόν κύκλο τών θαυμάτων τοΰ Χριστοΰ, επαναφέροντας έτσι μιά
έρμηνευτική πρακτική πού είχε έφαρμοστεΐ κυρίους στήν παλαιοχριστιανική περίοδο, είναι
σπάνια στή μεσοβυζαντινή καί καθόλου γνωστή στήν ύστεροβυζαντινή. β) Από τούς τέσ-
σερις εικονιζόμενους προφήτες, οί δύο, ό 'Ησαΐας καί ό Δαβίδ, συνδέονται μέ παραστά-
σεις θαυμάτων, ένώ ό Μωΰσής σχετίζεται μέ τήν παράσταση τής Σαμαρείτιδος, ή όποία
δέν άποτελεΐ καθαυτό θαΰμα, περιλαμβάνεται ομοος σχεδόν πάντοτε στόν κύκλο τών θαυ-
μάτων τοΰ Χριστοΰ, όπως άναλύθηκε στό προηγούμενο κεφάλαιο. Ό προφήτης Σολομών
συνδέεται μέ τήν παράσταση τής Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής, γ) Γιά τούς δύο προφήτες,
τόν 'Ησαΐα καί τόν Δαβίδ, ή ύπαρξη εικονογραφημένου εύαγγελίου ώς προτύπου θεωρεί-
ται σχεδόν βέβαιη, ένώ γιά τόν Μωυσή καί τον Σολομώντα, ή διαδικασία συνδέσεώς τους
μέ τίς όμορες παραστάσεις οδήγησε στή διερεύνηση τοΰ συμβολικοΰ περιεχομένου τών
εικονιζόμενων θεμάτων.

Ώς συμπέρασμα τής άναλύσεως πού προηγήθηκε, μπορούμε νά ύποστηρίξουμε
ότι στόν νάρθηκα τοΰ Αφεντικοΰ οί προφήτες καί τά κείμενα άπό τίς προφητείες τους
άποτελοΰν τόν συνδετικό ιστό γιά τή σύνθεση τοΰ εικονογραφικού προγράμματος, τό
όποιο διέπεται άπό αύστηρά καθορισμένους θεολογικούς κανόνες.

680 MUNOZ, Rossano, πίν. XI.

681 Leroy, Manuscrits syriaques, 142-146.

682 Grabar, Evangile de Sinope, 20-23, οπου αναλύονται διεξοδικά οί άπόψεις τοΰ συγγραφέα για τήν
juxtaposition τών εύαγγελικών σκηνών μέ τούς προφήτες, ή άπεικόνιση τών όποΰον έχει τήν έννοια «pour
souligner la valeur providentielle des événements du récit de l'Évangile».

683 VELMANS, Tétraévangile, 23 είκ. 23 καί 25 είκ. 43.
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Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΑΡΘΗΚΑ
ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Από τή μελέτη τών έπιμέρους θεμάτων καί τή μεταξύ τους σχέση προέκυψαν ορισμένοι
έννοιολογικοί συσχετισμοί, οί όποιοι άποτελοΰν τούς κρίκους τής άλυσίδας γιά τήν κα-
τανόηση τής έπιλογής καί τής διατάξεως τών σκηνών καί τών μεμονωμένων μορφών
(προφητών) στόν χώρο τοΰ νάρθηκα. Πιστεύω όμως ότι ύπάρχει καί μιά γενικότερη άρχή
πού συνέχει τό σύνολο τών θεμάτων καί τών μορφών πού ιστορούνται στόν νάρθηκα.
Ή Παναγία Ζωοδόχος Πηγή, ή όποία εικονίζεται σέ έξέχουσα θέση, φαίνεται νά συγκεν-
τρώνει όλα τά στοιχεία πού μπορούν νά έκφράσουν τήν κεντρική ιδέα γιά τή σύλληψη
καί τήν οργάνωση τοΰ εικονογραφικού προγράμματος.

Στό κεφάλαιο γιά τή Ζωοδόχο Πηγή έπισημάνθηκε ότι ή παράσταση τοΰ Αφεντικοΰ
είναι χρονολογικά ή πρώτη σωζόμενη άπεικόνιση τής Παναγίας ώς Ζωοδόχου Πηγής
καί διατυπώθηκε ή άποψη ότι ή παράσταση αύτή πιθανόν νά χρησιμοποιεί ώς πρότυπο ή
νά άναπαράγει εικόνα πού θά βρισκόταν στόν ομώνυμο ναό τής Κωνσταντινουπόλεως
(βλ. σελ. 48 καί 55). Στό ίδιο κεφάλαιο γίνεται άναφορά στόν Νικηφόρο Κάλλιστο Ξαν-
θόπουλο684, στόν όποιο κυρίως οφείλονται οί πληροφορίες γιά τόν ναό καί τό άγιασμα
τής Ζωοδόχου Πηγής685. Ό Νικηφόρος Κάλλιστος Ξανθόπουλος, έκκλησιαστικός συγ-
γραφέας (±1256-1335), γνωστός γιά τήν άφοσίωσή του στόν Ανδρόνικο Β', στον όποιο

684 Για τάν συγγραφέα καί τό έργο του, βλ. ΘΗΕ, 9, στ. 649-654. ODB, 3, 2207.

685 Ή μονή τής Θεοτόκου Ζωοδόχου Πηγής, γνωστή έως σήμερα μέ τό τουρκικό όνομα Μπαλουκλή, βρι-
σκόταν εξω άπό τά τείχη τής Κωνσταντινουπόλεως, άπέναντι άπό τή Χρυσή Πύλη ή Πύλη τής Σηλυμβρίας.
Σύμφωνα μέ τόν Προκόπιο, ή ίδρυση τής μονής οφείλεται στόν Ιουστινιανό (527-565 μ.Χ.), ένώ ό Νικη-
φόρος Κάλλιστος Ξανθόπουλος τήν άποδίδει στόν Λέοντα Α' (457-474 μ.Χ.). Καί στίς δύο περιπτώσεις ώς
λόγος ιδρύσεως τοΰ ναοΰ άναφέρεται ή ύπαρξη πηγής μέ ιαματικές ιδιότητες. Ή πρώτη γραπτή μαρτυρία
γιά τή μονή βρίσκεται στά Πρακτικά τής Συνόδου τοΰ έτους 536, στά όποια άναφέρεται ηγούμενος «μονής
τής οΰσης καί διακειμένης τοΰ οίκου τής άγιας ένδοξου παρθένου καί Θεοτόκου Μαρίας έν τή Πηγή». Ή
μονή τιμήθηκε ιδιαίτερα άπό τούς αύτοκράτορες είτε μέ έπισκευές καί προσθήκες εϊτε μέ δωρεές πολύτιμων
έκκλησιαστικών άντικειμένων, σέ άνταπόδοση θαυματουργών ιάσεων τών ιδίων ή μελών τής οίκογένειάς
τους. Στήν περίοδο τής λατινοκρατίας ό ναός είχε περιέλθει στό λατινικό δόγμα καί μόνο έπί Άνδρονίκου Β'
έπανήλθε στήν ορθόδοξη λατρεία. Τόν 14ο αί. ή μονή βρίσκεται σέ μεγάλη άκμή, όπως μαρτυροΰν άναφορές
σέ πολλές γραπτές πηγές. Από τόν 15ο αί. καί μετά φαίνεται ότι ό ναός σχεδόν έγκαταλείπεται, δχι όμως καί
τό άγιασμα, στό όποιο συχνάζουν προσκυνητές. Ή λατρεία έπανέρχεται τόν 18ο αί. (1727) μέ τήν οικοδόμηση
μικροΰ ναοΰ καί ιδιαίτερα άπό τόν 19ο αί. (1833) όπότε μέ ειδική άδεια τοΰ σουλτάνου άνοικοδομεΐται πάνω
στά έρείπια ό ναός μέ τό άγιασμα πού σώζεται μέχρι σήμερα. Βλ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ (=Μανουήλ Γεδεών), Ή
Ζωοδόχος Πηγή και τά ιερά αυτής προσκυνήματα, Αθήναι 1886. S. BÉNAY, Le monastère de la Source à Con-
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καί, άφιερώνει τό σημαντικότερο καί γνωστότερο έργο του, τήν Εκκλησιαστική Ιστορία686,
έγραψε δύο έργα ειδικά για τή Ζωοδόχο Πηγή: α) Λόγος διαλαμβάνων τά περί τής συστά-
σεως τοϋ σεβασμίου οίκον τής Ύπεραγίας Δεσποίνης ήμών Θεοτόκου τής άειζώου πηγής'
έτι δέ καί περί τών έν αύτφ τελεσθέντων ύπερφυώς θαυμάτων κατά μέρος διήγησις, άφ ' ού
συνέστη μέχρι τής σήμερον687 καί β) Ακολουθία εις τήν Ύπεραγίαν κυρίαν καί Δέσποιναν
Θεοτόκο ν, τήν Ζωοδόχον ίΙηγήνΜΗ.

Πρέπει έδώ να σημειωθεί ότι μέχρι τότε (ή ίδρυση τοΰ ναοΰ, όπως ήδη άναφέρθηκε,
άποδίδεται στόν 'Ιουστινιανό ή στόν Λέοντα Α') ή έπωνυμία τοΰ μνημείου ήταν «ναός
τής Θεοτόκου έν τή πηγή» ή «τής Θεοτόκου τής Πηγής»689 καί μόνο άπό τον 14ο αί.
προστίθεται ό έπιθετικός προσδιορισμός «Ζωοδόχος»690. Ή καταγωγή τοΰ έπιθέτου προ-
έρχεται άπό παλαιότερα ύμνολογικά κείμενα άναφερόμενα στήν Παναγία691, άλλά ή χρή-

stantinople, ΕΟ 3 (1899), 223-228, 295-300. Ebersolt, Sanctuaires, 61-65. ΜίΣΝ, Ζωοδόχος Πηγή. Janin,
La géographie, 223-228. ΘΗΕ 3, στ. 573-576" 5, στ. 1242-1244. ODB, 3, 1616.

686 νικηφορου καλλιστου του ξανθοπουλου, Εκκλησιαστικής Ιστορίας βιβλία ΙΗ', PG 145, 146, 147.
Στόν τόμο 147, στ. 72-77, ό συγγραφέας άναφέρεται στήν ίδρυση τοΰ ναοΰ τής Θεοτόκου «έν τη Πηγή»,
τήν όποία αποδίδει στόν Λέοντα Α' (457-474 μ.Χ.).

68 ' Τό έργο έχει εντοπιστεί σέ τρία χειρόγραφα πού βρίσκονται στίς Βιβλιοθήκες τής Βιέννης, τοΰ
Βατικανοΰ καί τής Λειψίας, βλ. μίσν, Ζωοδόχος Πηγή, 14. Από τόν κώδικα 103 τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης
τής Βιέννης προέρχεται τό κείμενο πού έχει έκδοθεΐ: αμβροσιου παμπερεωσ, Νικηφόρου Καλλίστου τοϋ
Ξανθοπούλου περί συστάσεως τοΰ σεβασμίου οίκου τής έν Κωνσταντινουπόλει Ζωοδόχου Πηγής καί τών έν
αύτφ ύπερφυώς τελεσθέντων θαυμάτων, Λειψία 1802.

688 Ή Ακολουθία αύτή διαβάζεται μέχρι σήμερα τήν ήμέρα τής έορτής τής Ζωοδόχου Πηγής, τήν Πα-
ρασκευή τής Διακαινησίμου, καί περιλαμβάνεται σέ όλα τά Πεντηκοστάρια τής ορθόδοξης 'Εκκλησίας.
Πρβλ. Πεντηκοστάριον, 15-21.

689 μίσν, Ζωοδόχος Πηγή, 20-21.

690 Ό 'Ιωάννης Κουκουζέλης (γεννήθηκε στά τέλη τοΰ Που ή στίς άρχές τοΰ 14ου αί. καί πέθανε πρίν άπό
τό 1341) μελοποίησε δύο ποιήματα πιθανώς γραμμένα άπό τόν Ξανθόπουλο γιά τήν έορτή τής Ζΰ5θδόχου
Πηγής τήν Παρασκευή τοΰ Πάσχα, τό ένα άπό τά όποια αρχίζει «Τήν Ζωοδόχον Πηγήν»· βλ. Ευςτρα-
τιλδησ, 'Ιωάννης Κουκουζέλης, 11-12, 41. Σέ χρυσόβουλλο τοΰ Άνδρονίκου Γ', τοΰ 1329, άναφέρεται
μονή τής Ζωοδόχου Πηγής μέσα στήν Κωνσταντινούπολη, ή όποία όμως πρέπει νά διαχωριστεί άπό τήν
ομώνυμη μεγάλη μονή πού βρισκόταν, όπως άναφέρθηκε, έξω άπό τά τείχη, βλ. Actes de Lavra, III, 9-
11. Ό 'Ιωάννης ΣΤ' Καντακουζηνός στήν Ιστορία του άναφέρεται στόν ναό ώς εξής: τοΰ προ τής πόλεως
τεμένους τής άεννάου πηγής- τών ίερών ύδάτων τών έκ τής άεννάου και σωτηρίου πηγής τής θεομήτορος
έκβρυζόντων πρός τό τής θεομήτορος τεμένει, δ πηγή τέ έστι παντοίων ίαμάτων καϊ καλείται..., καί τέλος
τή παναγίφ μητρϊ τοϋ θεοϋ τή ζωοδόχφ πηγή τή μάλλον ίάματα ή νάματα βρυούση. ιωαννου καντακουζη-
νου, Ίστορίαι, έκδ. Bonn, I, 427, 409' III, 300' I, 426 άντίστοιχα.

691 Βλ. ιωσηφ του Υμνογράφου (9ος αι.), Προεόρτιος Κανών τής 20ης Δεκεμβρίου: «Τήν Ζωοδόχον Πη-
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ση του για τήν έπωνυμία τοΰ συγκεκριμένου μνημείου γίνεται γνωστή άπό τά έργα τοΰ
Ξανθοπούλου καί ιδιαίτερα άπό τήν παραπάνω άναφερόμενη Ακολουθία.

Ένα άλλο γεγονός πού τοποθετείται στήν ϊδια έποχή (άρχές 14ου αί.) είναι ή καθιέ-
ρωση τής Παρασκευής τής Διακαινησίμου ώς ήμέρας έορτής τής Ζωοδόχου Πηγής692,
ένώ παλαιότερα ή Θεοτόκος τής Πηγής έορταζόταν τήν Πέμπτη της Αναλήψεως μέ
μεγάλη λαμπρότητα καί μέ τήν παρουσία τοΰ αύτοκράτορος, όπως μάς πληροφορεί ό
Κωνσταντίνος Ζ' ό Πορφυρογέννητος693. Στόν κώδικα 103 τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης
τής Βιέννης694, πού περιλαμβάνει έργα τοΰ Νικηφόρου Καλλίστου Ξανθοπούλου, τά
περισσότερα σχετικά μέ τή Ζωοδόχο Πηγή, ύπάρχει συνοπτική διήγηση γιά τήν ίδρυση,
τις προσθήκες και τά θαύματα τοΰ ναοΰ, ή όποία άρχίζει ώς έξής: Τή Παρασκευή τής
Διακαινησίμου τά εγκαίνια έορτάζομεν τοΰ ναοΰ τής Ύπεραγίας ήμών Αεσποίνης και
Θεομήτορος τής ζωηφόρου Πηγής· έτι και μνείαν ποιούμεθα τών έν τούτω τελεσθέν-
των ύπερφυώς θαυμάτων παρά τής Θεομήτορος695. Τά έγκαίνια αύτά πρέπει, κατά τή
γνώμη μου, νά συνδέονται μέ τήν έπϊ Άνδρονίκου Β' έπαναφορά τής ορθόδοξης λα-
τρείας στον ναό, έφόσον, όπως μάς πληροφορεί ό Ξανθόπουλος, κατά τήν περίοδο

γήν τήν άένναον... τήν Θεοτόκον οί πιστοί μεγαλύνωμεν», Μηνάϊον Δεκεμβρίου, εκδ. Αποστολικής Δια-
κονίας τής 'Εκκλησίας τής 'Ελλάδος, Αθήναι 1962, 148. Παρόμοια είναι καί ή ώδή τοΰ Κλήμεντος, ή
όποία ψάλλεται στίς 30 Μαρτίου, βλ. Μηνάΐον Μαρτίου, εκδ. Αποστολικής Διακονίας τής 'Εκκλησίας
τής 'Ελλάδος, Αθήναι 1970, 121. Κρίνεται σκόπιμο νά παρατεθοΰν οί άπόψεις πού διατυπώνει ό Αδ.
Αδαμαντίου: «Πάν έπίθετον λειτουργικής συμβολικής εννοίας άποδιδόμενον εις τήν Θεοτόκον, έγέννησεν
καί τόν άντίστοιχόν του είκονογραφικόν τύπον. Πάν τό συμβολίζον τό ύπό προφητών προφητευθέν, άκόμη
συχνότερον τό ύπό μελφδών ύμνηθέν άπετυπώθη καί εις παραστάσεις αύτής», Αδ. Αδαμαντίου, Άγνείας
πείρα, Λαογραφία 2 (1910), 533. 'Ο 'ίδιος μελετητής συγκρίνει τήν παράσταση τής Παναγίας Ζωοδό-
χου Πηγής στό Αφεντικό μέ τήν παράσταση τής Θεοτόκου Χώρας τοΰ Άχωρήτου στή μονή τής Χώρας
-βρίσκεται στό τύμπανο πάνω άπό τή δυτική θύρα τοΰ έξωνάρθηκα- καί ύποστηρίζει ότι οί στίχοι τοΰ
Ακάθιστου "Υμνου: «Χαίρε θεοΰ άχωρήτου χώρα», «χαίρε τοΰ ζώντος ύδατος πηγή άκένωτος, Δέσποινα»
έπέδρασαν στήν έμπνευση τών άντίστοιχων εικονογραφικών τύπων, στό ϊδιο 529-537. Γιά τήν παράσταση
στή μονή τής Χώρας, βλ. UNDERWOOD, Kariye Djami, 2, πίν. 20-21. Έπίσης, OUSTERHOUT, The Virgin of
the Chora, 97.

692 ΜΙΣΝ, Ζωοδόχος Πηγή, 143.

693 κωνσταντινοσ Πορφυρογέννητος, Περί βασιλείου τάξεως, I, 18, εκδ. Bonn, 108-114. μίσν, Ζωοδό-
χος Πηγή, 144-148.

694 Εκτενής περιγραφή τοΰ κώδικα έχει γίνει άπό τόν P. LAMBECIUS, Commentarionum de Augustissima
Bibliotheca Caesarea Vindobonensi, Vienna 1782, 118-132. Βλ. έπίσης Ζωοδόχος Πηγή, 14. HUNGER,
Katalog, 103-104.

695 Ή παράγραφος αύτή μαζί μέ τή διήγηση περιλαμβάνονται στήν Ακολουθία τής Παρασκευής τής Δια-
καινησίμου πού περιέχεται στό Πεντηκοστάριον, βλ. Πεντηκοστάριον, 19.
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τής λατινοκρατίας ό ναός είχε περιέλθει στό λατινικό δόγμα, όπότε είχαν σταματήσει
τα θαύματα τής Πηγής, τα όποια άρχισαν πάλι μέ τή δύναμη τής «εύσεβείας» τοΰ
Άνδρονίκου696.

Στήν ϊδια έποχή τοποθετοΰνται καί τά έπιγράμματα τοΰ Μανουήλ Φιλή, πού άνα-
φέρονται σέ άπεικονίσεις τής Ζωοδόχου Πηγής. Ή Α.-Μ. Talbot, στό εισαγωγικό μέ-
ρος τής μελέτης της γιά τά παραπάνω έπιγράμματα697, σημειώνει ότι ή συγγραφή τοΰ
πρώτου άπό τά άναφερθέντα έργα τοΰ Ξανθοπούλου (Λόγος διαλαμβάνων...) πρέπει νά
τοποθετηθεί άνάμεσα στό 1306 καί τό 1320698. Μέσα σέ αύτό τό διάστημα ή ϊσως καί
παλαιότερα, οπωσδήποτε όμως πρίν άπό τόν Λόγο, γράφεται ή Ακολουθία, πιθανώς γιά τά
έγκαίνια τής νεοσυσταθείσας έορτής τήν Παρασκευή τής Διακαινησίμου. Όπως συμπε-
ραίνεται άπό όσα έκτέθηκαν, στόν πρώιμο 14ο αί. παρατηρείται μιά συντονισμένη προ-
σπάθεια προβολής τοΰ άγιάσματος τής Ζωοδόχου Πηγής. Μέσα σέ λίγα χρόνια ή φήμη
του έξαπλώνεται σέ ολόκληρη τήν αύτοκρατορία, όπως γίνεται φανερό στήν περιγραφή
τών θαυμάτων άπό τόν Ξανθόπουλο699.

696 Τούτου δή γεγονότος και της εύσεβείας λαμπρόν διαλαμψάσης απανταχού, τά τής Θεομήτορος ώδί-
νειν πάλιν άρχεται θαύματα καί γίνεται βασιλεύς τή πηγή έλισσαΐος άλλος, ούχ άλατι γόνιμον τό ύδωρ
έγκαθιστών, αλλ ' εύσεβεία μάλλον, όπως γράφει ό Ξανθόπουλος (Περί συστάσεως, 65). Είναι γνωστό
ότι ό Ανδρόνικος Β', σέ άντίθεση μέ τόν φιλενωτικό πατέρα του Μιχαήλ Η', έδειξε ιδιαίτερη προσή-
λωση στήν 'Ορθοδοξία καί προσπάθησε μέ κάθε τρόπο νά έπιβάλει τήν ορθόδοξη λατρεία σέ όλη τήν
αύτοκρατορία. Λιγότερο ίσως γνωστή είναι ή ιδιαίτερη εύλάβεια τοΰ αύτοκράτορος πρός τή ©εοτόκο
καί ή καθιέρωση, μέ ειδικό νόμο, ένός ολόκληρου μήνα, τοΰ Αύγούστου, πρός τιμήν τής Παναγίας, στήν
όποία άποδίδει όλα τά άγαθά τής βασιλείας του: Έμεγάλυνας ήμας καί εις θρόνον τούτον, καί μοιραν
ταύτην τήν ύψηλήν ένεβίβασας, PG 161, στ. 1102. Βλ. καί V. GRUMEL, Le mois de Marie des Byzantins,
EO 31 (1932), 257-269.

697 Talbot, Epigrams, 135-138.

698 Στό ί'διο, 136, σημ. 3. Σέ νεότερη μελέτη της ή Talbot μεταφέρει στό 1308 τή χρονολογία ante quem
γιά τή συγγραφή τοΰ έργου, TALBOT, Two Accounts of Miracles, 615 σημ. 52.

699 Στό έργο τοΰ Ξανθοπούλου, Περί συστάσεως, 66-94, άριθμοΰνται εξήντα τρία θαύματα, άπό τά όποια
τά σαράντα όκτώ άναφέρονται ώς πραγματοποιηθέντα στούς προ τής φραγκοκρατίας χρόνους καί μόνο
άπό τό 49ο καί μετά έξιστοροΰνται τά θαύματα πού είναι σύγχρονα τοΰ συγγραφέα. 'Επισημαίνεται ότι
ύπάρχει παλαιότερη διήγηση γιά τόν ναό καί τά θαύματα τής Θεοτόκου «έν τή πηγή» άπό άνώνυμο συγ-
γραφέα τών πρό τής φραγκοκρατίας χρόνων, βλ. Acta Sanctorum, Novembris, III, 878-889. Ή διήγηση αύ-
τή σταματά στό 48ο θαΰμα καί τελειώνει μέ έπαινο τοΰ άγιάσματος καί ΰμνο πρός τή Θεοτόκο. Στό κεί-
μενο αύτό, πιθανότατα, βασίστηκε ό Ξανθόπουλος γιά τή διήγησή του, πρόσθεσε τά κατά τήν έποχή του
συμβαίνοντα καί έπαύξησε τόν έπίλογο, βλ. μίσν, Ζωοδόχος Πηγή, 197-213. Βλ. έπίσης TALBOT, Two
Accounts of Miracles, 607-609, όπου ύποστηρίζεται ότι ή παλαιότερη διήγηση εχει γραφτεί τόν 1 Οο αί. καί
συγκεκριμένα μεταξύ τών έτών 945 καί 963.
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Στήν έξιστόρηση τών θαυμάτων, ώς 60ό θαΰμα καταγράφεται ενα γεγονός πού συνέ-
βη κατά τό εικοστό έκτο έτος τής βασιλείας τοΰ Ανδρονίκου Β', τό όποιο άντιστοιχεΐ στό
έτος 1306700: εξαιτίας τής μεγάλης κοσμοσυρροής στό άγιασμα, έπεσε ένας κίονας πού
συγκρατούσε τό κλιμακοστάσιο, διαλύθηκε ή μαρμάρινη κατασκευή τής Πηγής καί, παρά
ταΰτα, μέ τή θαυμαστή έπέμβαση τής Παναγίας κανένας άπό τούς παρευρισκομένους
δέν έπαθε τίποτε. Είναι λογικό νά ύποστηριχθεΐ ότι, μετά τό γεγονός αύτό, έπισκευάστηκε
ό ναός καί πιθανότατα τότε διακοσμήθηκε ό θόλος τοΰ άγιάσματος μέ τήν ψηφιδωτή πα-
ράσταση πού περιγράφει ό Ξανθόπουλος (βλ. σελ. 48).

Ακριβώς σέ αύτά τά χρόνια έμφανίζονται καί οί πρώτες άπεικονίσεις τής Παναγί-
ας Ζωοδόχου Πηγής. Όπως έχουμε ήδη άναφέρει, ή παλαιότερη σωζόμενη παράστα-
ση, πού φέρει μάλιστα καί τήν έπιγραφή: ZQOAOXOC, είναι αύτή τοΰ Αφεντικού. Είναι
γνωστή ή σχέση τοΰ Ανδρονίκου Β ' μέ τό μνημείο, καθώς κατά τό διάστημα τής βασιλεί-
ας του έκδόθηκαν τουλάχιστον τέσσερα χρυσόβουλλα ύπέρ τής μονής τής Όδηγητρίας
τοΰ Βροντοχίου καί μάλιστα στο πρώτο άπό αύτά (1312/3) άναφέρεται ή πρός αύτόν
άφοσίωση τοΰ ιδρυτού καί ήγουμένου τής μονής Παχωμίου (εύνοια yàp ειλικρινής
ενταύθα πρός τήν ήμετέραν βασιλείαν εύρηται)701. Μπορεί λοιπόν νά διατυπωθεί ή άποψη
ότι ό Παχώμιος τοποθέτησε τον νέο εικονογραφικό τύπο τής Παναγίας σέ καίρια θέση
τοΰ μνημείου, άκριβώς άπέναντι άπό τή θύρα εισόδου, θέλοντας νά τιμήσει τόν πρόσφα-
τα άνασυσταθέντα άπό τόν αύτοκράτορα ναό τής Ζωοδόχου Πηγής.

Στή συνέχεια παρατίθενται στοιχεία πού τεκμηριώνουν τό γεγονός ότι, όχι μόνο ή
συγκεκριμένη παράσταση, άλλά όλο τό πρόγραμμα τοΰ νάρθηκα άποσκοποΰσε νά τιμή-
σει τή Θεοτόκο Ζωοδόχο Πηγή.

Στό έργο τοΰ Νικηφόρου Καλλίστου Ξανθοπούλου, όπου έξιστορεΐται ή ίδρυση τοΰ
ναοΰ καί τά θαύματα τοΰ άγιάσματος τής Ζωοδόχου Πηγής (Λόγος διαλαμβάνων...),
άναφέρονται συχνά θαύματα ίάσεως άσθενών μέ παθήσεις παρόμοιες μέ αύτές πού θε-
ραπεύει ό Χριστός στά εικονιζόμενα θαύματα στόν νάρθηκα τοΰ Αφεντικού. 'Ορισμέ-
νες φορές μάλιστα γίνεται καί μνεία τών συγκεκριμένων θαυμάτων τοΰ Χριστοΰ. "Ετσι,
στο Ιο θαΰμα πού παραθέτει ό Ξανθόπουλος καί άναφέρεται στήν ίαση τυφλοΰ, γίνεται
σύγκριση μέ τή θεραπεία τοΰ έκ γενετής τυφλοΰ στήν κολυμβήθρα τοΰ Σιλωάμ702. Στό
4ο καί τό 6ο θαΰμα, πού άφοροΰν σέ ιάσεις γυναικών άπό αίμόρροια, γίνεται μνεία τής

700 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, Περί συστάσεως, 85-86.

701 Millet, Inscriptions, 102. Βλ. καί παραπάνω, σημ. 23.

702 ξανθοπουλου, Περί συστάσεως, 10.
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θεραπείας τής αίμορροούσης άπό τόν Χριστό703. Τά θαύματα 7ο, 20ό, 22ο, 28ο καί 29ο
άναφέρονται σέ άσθενεΐς μέ ύψηλό πυρετό πού θεραπεύτηκαν μέ τή χάρη τοΰ άγιάσματος
τής Πηγής704. Στό 57ο θαΰμα έξιστορεΐται ή θεραπεία τοΰ βαράγγου Ιωάννη Ροδέλφου,
ό όποιος έπασχε άπό τή νόσο τοΰ ϋδρωπος705, καί στό 61ο άναφέρεται θεραπεία «πο-
λυχρονίου παραλύσείος»706. Μετά τό τελευταίο 63ο θαΰμα, ό Ξανθόπουλος επιχειρεί
σύγκριση τοΰ ύδατος τής πηγής μέ άλλα ύδατα, γνωστά γιά τήν ψυχρότητα καί τή διαύγειά
τους, καί καταλήγει στό συμπέρασμα ότι τό άγιασμα τής Ζωοδόχου Πηγής είναι άνώτερο
όλων: τών άλλων άπάντων ύπερηκόντισεν, ύδωρ τό τής πηγής. Συγκρίνει λοιπόν τό ύδωρ τής
πηγής μέ τήν πηγή τοΰ παραδείσου καί τό ΰδοψ «έκ πέτρας» τοΰ Μωυσή μέ τό ΰδωρ τοΰ
Σιλωάμ, μέ τό φρέαρ τής Σαμαρείτιδος καί μέ τήν προβατική κολυμβήθρα τής Βηθεσδά707.

Ανάλογες άναφορές, σχετικές μέ τά θαύματα πού εικονίζονται στό Άφεντικό, βρί-
σκονται καί στό άλλο έργο τοΰ Ξανθοπούλου, τήν Ακολουθία γιά τήν έορτή τής Ζωο-
δόχου Πηγής. Στήν Ακολουθία αύτή, ή όποία περιλαμβάνεται σέ όλα τά Πεντηκοστάρια
τής ορθόδοξης 'Εκκλησίας καί διαβάζεται έως σήμερα τήν Παρασκευή τής Διακαινη-
σίμου, περιέχεται κανών τής Θεοτόκου μέ τήν άκροστιχίδα: Νικηφόρου Καλλίστου τοΰ
Ξανθοπούλου708. Στούς στίχους τοΰ κανόνος διαβάζουμε: ιστόρησε πόκος τό Μάννα και
Σιλωάρ και ή πέτρα πηγάζουσα, Σολομώντος ή στοά τήν χάριν σου, τά Ίορδάνεια νάματα
και ή πηγή Σαμαρείτιδος. Σέ άλλο στίχο: Τα πάθη μου Κόρη ίάσαις, τής αΐμορροίας πηγήν
ή ξηράνασα, καί τό ρίγος, τής φλογός τήν άναψιν (δηλ. πυρετό). Καί παρακάτω: Θείον ή
Πηγή καί σεβάσμιον ύδωρ, προρρέει σου Παρθένε· ύδρωπικών γάρ τό ρεύμα αναχαιτίζει
σφοδρώς...

Τά παραπάνω χωρία άπό τά έργα τοΰ Ξανθοπούλου συνδέουν τίς περισσότερες άπό
τίς παραστάσεις τοΰ Άφεντικοΰ μέ τό άγιασμα τής Ζωοδόχου Πηγής: ή Σαμαρεΐτις, ό έκ
γενετής τυφλός στήν κολυμβήθρα τοΰ Σιλωάμ, ό παραλυτικός στή στοά τής Βηθεσδά
άναφέρονται, όπως είδαμε, σέ σχέση μέ τό ύδωρ τής Πηγής. Παρόμοια άναφορά γί-
νεται καί στήν αίμορροοΰσα, ένώ έξιστοροΰνται ιάσεις ύδρωπικών καί άσθενών μέ
ύψηλό πυρετό (πρβλ. τήν ίαση τής πεθεράς τοΰ Πέτρου). Έτσι, άπό τίς έννέα σκηνές πού
εικονίζονται στον νάρθηκα οί έξι μπορούν νά συνδεθοΰν μέ τή Ζωοδόχο Πηγή. Σέ αύτή

703 Στό ϊδιο, 18, 21-22.

704 Στό ϊδιο, 22-23, 43, 44, 49.

705 Στό ϊδιο, 78-82.

706 Στό ϊδιο, 87.

707 Στό ϊδιο, 94-96.

708 Πεντηκοστάριον, 1 7-20.
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τή συλλογιστική δέν περιλαμβάνονται τό θαΰμα στήν Κανά, ό 'Ιησούς Δωδεκαετής καί
τά θαύματα τοΰ Χριστού στόν ναό τοΰ Σολομώντος. Ή σχέση τών δύο τελευταίων μέ τή
Ζωοδόχο Πηγή θά έξεταστεΐ στό τέλος τοΰ κεφαλαίου.

Ώς πρός τό θαΰμα στήν Κανά, ήδη άναφέρθηκε (σελ. 153-154) ότι συνδέεται μέ
τή Σαμαρείτιδα, τήν κολυμβήθρα τής Βηθεσδά καί τήν κολυμβήθρα τοΰ Σιλωάμ, στά
όποια, όπως άναλύθηκε, έχουν άποδοθεΐ συμβολικοί έννοιολογικοί συσχετισμοί μέ τό
Μυστήριο τοΰ Βαπτίσματος709. Όπως όμως ύποστηρίζει ό Millet σέ μιά διεξοδική μελέτη
του γιά τή φιάλη τής Μεγίστης Λαύρας, τό Βάπτισμα συνδέεται άμεσα μέ τόν άγιασμό
τών ύδάτων710. Ό σοφός μελετητής έχει συγκεντρώσει κείμενα σχετικά μέ τή λειτουργι-
κή χρήση τής φιάλης καί συμπεραίνει ότι Βάπτισμα καί Αγιασμός είναι γιά τούς Βυζαν-
τινούς δύο άκολουθίες παρόμοιες, μέ κοινές εύχές καί κοινές ονομασίες7'1. 'Ονομάζουν καί
τίς δύο έξίσου βαπτίσματα καί φωτίσματα, φωτιζομένους τούς νεοφώτιστους άλλά καί
τούς πιστούς πού δέχονται τόν άγιασμό, ένώ τό σκεύος πού χρησιμοποιείται καί γιά τίς
δύο άκολουθίες ονομάζεται άδιακρίτως βαπτιστήριον, φωτιστήριον ή κολυμβήθρα. Ή
σύνδεση αύτή τών δύο τελετουργιών βασίζεται στήν έννοια τοΰ έξαγνισμοΰ καί τής προ-
στασίας άπό κάθε κακό, πού άποτελοΰν τίς χαρακτηριστικές ιδιότητες τοΰ Βαπτίσματος
καί άνανεώνονται μέ τόν άγιασμό. Όπως έξάλλου είναι γνωστό, τήν 'ίδια ήμέρα, τήν 6η
'Ιανουαρίου, έορτάζεται άπό τήν 'Εκκλησία μέχρι σήμερα ή Βάπτιση τοΰ Χριστοΰ (τά
άγια Θεοφάνεια) καί στή συνέχεια τελείται έξοο άπό τήν έκκλησία «έν τή βρύσει ή έν τή
πηγή τοΰ ΰδατος» ό μέγας άγιασμός τών ύδάτων712.

Σύμφωνα όμως μέ ένα εύχολόγιο τοΰ έτους 1027, άγιασμός έτελειτο καί άλλες ή μέ-
ρες τοΰ χρόνου, Κυριακές ή έορτές μέσα στήν έκκλησία καί κυρίως στόν νάρθηκα:
'Ετέρα ακολουθία καί τάξις αγιασμού, γινομένη εις διαφόρους έκκλησίας ταΐς κυριακαϊς
καί έορταΐς έν τω νάρθηκι ή καί έτέρφ μέρει τής έκκλησίας, φιάλης ούσης ή λεκανίου1^.

Ή πληροφορία αύτή σχετίζεται άμεσα μέ τό θέμα μας καί δίνει τή δυνατότητα νά
γίνουν ορισμένες διαπιστώσεις. Πράγματι, στοιχεία πού άποδεικνύουν τήν τέλεση τοΰ

709 y(-, 0α{}μα στήν Κανά φαίνεται οτι σχετιζόταν μέ τόν ναό τής Ζωοδόχου Πηγής, καθώς στό Τυπικό

τής Μεγάλης Έκκλησίας άναφέρεται ότι τήν 8η 'Ιανουαρίου έορτάζεται καί σύναξις τοΰ έν Κανά τής Γα-

λιλαίας <yαναμένου θαύματος> και τής αχράντου δεσποίνης ήμών Θεοτόκου έν τή Πηγή. Synaxarium CP,

380. Ό Janin, βασιζόμενος σέ αύτή τήν άναφορά, σημειώνει ότι τό θαΰμα στήν Κανά έορταζόταν τήν 8η

'Ιανουαρίου στόν ναό τής Ζωοδόχου Πηγής (JANIN, La géographie, 227).

7,0 Millet, Phiale, 109-123.

711 Στό ϊδιο, 110-112.

7,2 Μηναΐον 'Ιανουαρίου, 144, 149.

713 Dmitrievskij, Ευχολόγια, 1051.
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αγιασμού στόν νάρθηκα έχουν επισημανθεί σέ άρκετά μνημεία. Ό Α. Ξυγγόπουλος, σέ
μιά μελέτη του γιά τίς τοιχογραφίες τής Παναγίας τών Χαλκέων στή Θεσσαλονίκη, ση-
μειώνει ότι ή Βάπτιση τοΰ Χριστοΰ, πού εικονίζεται σέ άρκετά μνημεία στόν άνατολικό
τοίχο τοΰ νάρθηκα, χωρίς άμεση σύνδεση μέ τόν ύπόλοιπο διάκοσμο, είναι τεκμήριο
γιά τήν τέλεση τοΰ άγιασμοΰ στόν χώρο τοΰ νάρθηκα, καθώς σέ πολλά άπό αύτά σώζε-
ται μπροστά άπό τήν παράσταση τής Βαπτίσεως φιάλη άγιασμοΰ714. Ώς παραδείγματα
άναφέρει τίς παραστάσεις τής Βαπτίσεως πού συνοδεύεται άπό λεκάνη άγιασμοΰ στούς
ναούς τοΰ Αγίου Πέτρου στά Καλύβια Κουβαρά715, στήν Gracanica716, στο παρεκκλήσιο
τής Αγίας Κυριακής στόν Μυστρά717, καθώς καί στά μεταβυζαντινά καθολικά τής μονής
Βαρλαάμ τών Μετεώρων καί τής μονής Δοχειαρίου718, όπως καί στό παρεκκλήσιο τοΰ
Αγίου Γεωργίου στή μονή Άγίου Παύλου στο Αγιον Όρος719, συμπεραίνοντας ότι καί
ή άπολεσθείσα τοιχογραφία τής Βαπτίσεως, πού βρισκόταν στή βόρεια παραστάδα τοΰ
άνατολικοΰ τοίχου τοΰ νάρθηκα τής Παναγίας τών Χαλκέων, άνήκε στήν ίδια κατηγορία.
Σέ άλλη μελέτη του ό ίδιος ερευνητής προσθέτει δύο άκόμη μνημεία μέ παράσταση τής
Βαπτίσεως μέσα σέ κόγχη τοΰ νάρθηκα: στόν έσοονάρθηκα τής μονής Τιμίου Προδρό-
μου Σερρών ή Βάπτιση εικονίζεται στόν άνατολικό τοίχο, δεξιά τής θύρας εισόδου στόν
ναό, καί στόν νάρθηκα τοΰ νάί'σκου τοΰ Προδρόμου στά Σερβία ή Βάπτιση παριστάνεται
έπίσης στον άνατολικό τοίχο, άριστερά τής εισόδου στον ναό720.

714 Ξυγγοπουλος, Παναγία Χαλκέων, 2-3.

715 Ή Βάπτιση εικονίζεται μέσα σέ κόγχη στό βόρειο τμήμα τοΰ άνατολικοΰ τοίχου τοΰ νάρθηκα, κοντά σέ
λεκάνη άγιασμοΰ έντοιχισμένη στό άνατολικό τμήμα τοΰ βόρειου τοίχου, βλ. COUMBARAKI-PANSÉLINOU,
Saint-Pierre, 59-60. ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ, 'Άγιος Πέτρος, 180 καί είκ. 6.

716 Ή παράσταση τής Βαπτίσεως στήν Gracanica βρίσκεται στόν άνατολικό τοίχο τοΰ έξωνάρθηκα καί
κατά τόν Curcic ζωγραφίστηκε πρός τό τέλος τοΰ Μου αι., μπροστά της δέ είχε τοποθετηθεί ώς «κολυμβή-
θρα» ρωμαϊκή έπιτύμβια στήλη σέ δεύτερη χρήση, curcic, Baptismal Font of Gracanica, 313-314, 319-
320. 'Ενδιαφέρον παρουσιάζει ή τοποθέτηση μαρμάρινων ή λίθινων λεκανών μπροστά άπό παραστάσεις
τοΰ γενεαλογικού δέντρου τών σέρβων ήγεμόνων στούς νάρθηκες μνημείων τής Σερβίας, τοΰ πρώτου μι-
σοΰ τοΰ Μου αί. Ό Curcic άναφέρει τήν άρχική «κολυμβήθρα» στόν έσωνάρθηκα τής Gracanica, παρό-
μοιες δέ στή Studenica, στό Pec καί στήν Decani (στό ίδιο, 316-318, είκ. 13).

717 Στόν δυτικό τοίχο κοντά στή βορειοδυτική γωνία άνοίγεται κόγχη όπου εικονίζεται ή Βάπτιση καί
κάτω άπό αύτή διευρύνεται τό άνοιγμα καί διαμορφώνεται κτιστή λεκάνη, Δρανδακης, Ανασκαφή παρεκ-
κλησίων τοΰ Μυστρά, ΠΑΕ 1952, 501. Σέ άλλο παρεκκλήσιο τοΰ Μυστρά, κοντά στήν πύλη τής Μαρμά-
ρας, ύπήρχε έντοιχισμένο άγγεΐο μέσα σέ κόγχη άνοιγμένη στό δυτικό τμήμα τοΰ βόρειου τοίχου, στό ϊδιο,
501, σημ. 1 καί είκ. I.

718 Millet, Athos, πίν. 241.1.

719 Στο ϊδιο, πίν. 190.1. CHATZIDAKIS, Le peintre Antoine, 85.

720 ξυγγοπουλοσ, Μονή Προδρόμου, 59-61. ξυγγοπουλοσ, Τά μνημεία τών Σερβίων, 95.
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Νεότεροι μελετητές721 παραθέτουν καί. άλλα μνημεία πού άνήκουν στήν ϊδια όμάδα:
τόν 'Άγιο Στέφανο722, τόν Άγιο Νικόλαο Κασνίτζη723 καί τή Μαυριώτισσα724 στήν Καστο-
ριά, στά όποια ή παράσταση τής Βαπτίσεως στόν άνατολικό τοίχο τοΰ νάρθηκα δέν
συνδέεται μέ τό ύπόλοιπο εικονογραφικό πρόγραμμα, καθώς καί τήν Άγία Σοφία Τραπε-
ζοΰντος, όπου όμως ή Βάπτιση εικονίζεται στό νότιο τόξο τοΰ νάρθηκα μαζί μέ θαύματα
τοΰ Χριστοΰ725. Στόν κατάλογο προστίθεται καί ό ναός τών Αρχαγγέλων στό Lesnovo, ό
ναός τής Αγίας Παρασκευής στή Βέροια καί τό καθολικό τής μονής Βλατάδων στή Θεσ-
σαλονίκη, στόν νάρθηκα τών όποιων ύπάρχει μεγάλη λεκάνη άγιασμοΰ μπροστά άπό
παράσταση τής Βαπτίσεως726.

Άπό τά μνημεία πού προαναφέρθηκαν, σημειώνουμε ιδιαίτερα τό παρεκκλήσιο τοΰ
Άγίου Γεωργίου στήν άγιορειτική μονή τοΰ Άγίου Παύλου, όπου ή Βάπτιση εικονίζεται
σέ κόγχη τοΰ βόρειου τμήματος τοΰ άνατολικοΰ τοίχου τοΰ νάρθηκα (άκριβώς δίπλα στή
θύρα εισόδου προς τόν ναό), ένώ στήν άντίστοιχη νότια κόγχη παριστάνεται ή Παναγία
Ζοιοδόχος Πηγή727. Ή άπεικόνιση τής Ζωοδόχου Πηγής σέ συσχετισμό μέ τή Βάπτιση,
μπροστά άπό τήν όποία ύπάρχει λεκάνη άγιασμοΰ, όδηγεΐ στό συμπέρασμα ότι καί ή Ζωο-
δόχος Πηγή συνδέεται μέ τήν τέλεση τοΰ άγιασμοΰ. Οί τοιχογραφίες τοΰ παρεκκλησίου
τοΰ Άγίου Γεωργίου είναι έργο τοΰ μοναχοΰ Αντωνίου, τοΰ έτους ] 552, καί κατά τόν
Μ. Χατζηδάκη άνήκουν στή συντηρητική παράδοση πού συνεχίζει νά χρησιμοποιεί
τρόπους εκφράσεως τής τέχνης τών Παλαιολόγο^728. "Ισως λοιπόν ή άπεικόνιση τής
Ζωοδόχου Πηγής, μοναδική στό Άγιον 'Όρος τών κρητικών ζωγράφοι, όπως σημειώ-
νει ό ίδιος μελετητής, νά άποτελεΐ ένδειξη έπιβιώσεο:>ς ένός παλαιότερου εικονογρα-
φικού σχήματος μέ παραστάσεις θεμάτων πού συνδέονται μέ τήν τέλεση τοΰ άγιασμοΰ
στόν νάρθηκα.

721 COUMBARAKI-PANSÉLINOU, Saint-Pierre, 59-60. Chatzidakis-Bacharas, Peintures murales, 117.

722 ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ - ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, Καστοριά, 9 (λθ), 11, 18-19 (είκ. 14 καί 15).

723 Στό ϊδιο, 51, 52 (59), 65 (είκ. 20).

724 Στό ϊδιο, 67, 68 (36), 73, 79 (είκ. 13 καί 14), 80, 81. ΜΟΥΤΣΟΙΙΟΥΛΟΣ, Μαυριώτισσα, 38, είκ. 39, 49-51.

725 Talbot Rice, Haghia Sophia, 129 (σχέδ. 5a), 136-137, πίν. 57B. Δίπλα στή Βάπτιση εικονίζεται ή
Θεραπεία τοΰ τυφλοΰ στήν κολυμβήθρα τοΰ Σιλιυάμ.

726 Βλ. άντίστοιχα: Gabelic, Monastery of Lesnovo, 280, πίν. 84. Θ. παπαζωτοσ, Ή Βέροια και οί ναοί
της, Αθήνα 1994,183. Τήν πληροφορία γιά τήν ΰπαρξη τής λεκάνης στόν ναό τής Βέροιας καί στό καθολικό
τής μονής Βλατάδων οφείλω στούς καθ. Εύθ. Τσιγαρίδα καί Χρ. Τσιούμη άντίστοιχα, τούς όποιους καί
εύχαριστώ.

727 Millet, Athos, πίν. 190.1 -2. Ξυγγοιιουλος, Παναγία Χαλκέων, 3. Chatzidakis, Le peintre Antoine,
85, 88, είκ. 46a.

728 Chatzidakis, Le peintre Antoine, 86, 90-91.
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Άπό τήν άνάλυση πού προηγήθηκε, εξάγεται τό συμπέρασμα ότι και ό νάρθηκας τοΰ
Αφεντικού ήταν χώρος τελέσεως άγιασμών και ότι τό εικονογραφικό πρόγραμμα μέ κύριο
άξονα τή Ζωοδόχο Πηγή πλαισιωμένη άπό σχετικές παραστάσεις, όργανο')θηκε μέ σκοπό
νά έκφραστεΐ τό πνεύμα τής ειδικής αύτής τελετουργίας. Καθώς δέν ύπάρχουν ένδείξεις γιά
ύπαρξη έντοιχισμένης ή κτιστής λεκάνης, άφοΰ τά κατο')τερα μέρη τών τοίχων καί τό δά-
πεδο άνακατασκευάστηκαν κατά τίς έργασίες άναστηλιΰσειος τοΰ μνημείου729, θά προσπα-
θήσω νά ύποστηρίξω τήν ύπόθεση αύτή μέ στοιχεία άπό τίς άκολουθίες τοΰ άγιασμοΰ.

Στό εύχολόγιο τοΰ ] 027 (βλ. παραπάνω, σελ. 168), σύμφωνα μέ τό όποιο άγιασμοί
έτελοΰντο στόν νάρθηκα φιάλης ούσης ή λεκανίου, περιλαμβάνονται πολλές εύχές πρός τή
Θεοτόκο (π.χ. Τίς προστρέχων τω ναώ σου Θεοτόκε ού λαμβάνει ταχέως τήν ι'ασιν ψυχής
όμου τε και σώματος, άχραντε), άναφέρονται δέ ώς μεσιτεύοντες οί θεοπάτορες καί οί
άγιοι Ανάργυροι730. Σέ άλλο εύχολόγιο τοΰ Που αί. περιλαμβάνεται «Ακολουθία τοΰ
άγιάσματος κατά πάσαν άρχήν μηνός καί εις τήν έορτήν τής Ύπεραγίας Θεοτόκου»731.
Ή Ακολουθία αύτή έπιγράφεται άπό τόν Goar «Ακολουθία τοΰ Μικροΰ Άγιασμοΰ» καί
είναι σχεδόν καθ' ολοκληρίαν άφιερωμένη στήν Παναγία732. "Ισως ήταν προορισμένη
νά διαβάζεται σέ ναούς τής Θεοτόκου, όπως φαίνεται άπό ορισμένες εύχές: Ό ναός σου
Θεοτόκε ανεδείχθη ίατρείον νοσημάτων άμισθον, και θλιβομένων ψυχών παραμύθιον.
- Τίς προστρέχων τω ναω σου Θεοτόκε ού λαμβάνει ταχέως τήν ϊασιν ψυχής όμου τε καί
σώματος, άχραντε', - Νάμασιν έπομβρίσας Χριστέ, πηγήν τών 'ιάσεων, έν τω πανσέπτφ ναω
τής Παρθένου σήμερον τω τής σής ευλογίας ραντισμώ, φυγαδεύεις τάς νόσους τών άσθε-
νούντων, ιατρέ τών ψυχών καί τών σο)μάτων ήμών133. Στήν Ακολουθία αύτή περιλαμβά-
νεται καί μεγάλη εύχή πού άναφέρει ώς μεσιτεύοντες τούς θεοπάτορες καί όλους τους
άγίους Αναργύρους: τών άγίων και δικαίων θεοπατόροιν 'Ιωακείμ και Άννης, τών άγίων
ένδοξων καί θαυματουργών άναργύρων, Κοσμά καί Δαμιανού, Κύρου καί 'Ιωάννου, Παν-

729 Κρίνεται σκόπιμο νά άναφερθεΐ ότι στόν ναό τής Παντάνασσας στόν Μυστρά βρίσκεται μέχρι σήμερα,
άγνωστο άπό πότε, μαρμάρινη λεκάνη στηριγμένη στό δάπεδο τής διόδου πού όδηγεϊ άπό τόν νάρθηκα
στό νότιο κλίτος. Καθώς είναι γνωστές οί ομοιότητες τής Παντάνασσας μέ τό Άφεντικό, θά μπορούσε
νά ύποτεθεΐ ότι παρόμοια λεκάνη ίσως ύπήρχε καί στόν νάρθηκα τοΰ Άφεντικοΰ. Σημειώνεται έπίσης
ότι στό Μουσείο τοΰ Μυστρά καί στόν αύλειο χώρο τής Μητροπόλεως ύπάρχουν διάφορες μαρμάρινες
λεκάνες (άγιασμοΰ;), μεταξύ τών όποιων ένεπίγραφο τμήμα παρόμοιας λεκάνης μέ άναγραφή τής λέξεως
ΑΓΙΑCTHPION, βλ. Millet, Inscriptions inédites, 459-462.

730 Dmitrievskij, Ευχολόγια, 1051 -1052.

731 Στό'ίδιο, 184.

732 Goar, Euchologion, 358-362.

733 Στό ϊδιο, 359.
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τελεήμονος και Έρμολάου, Σαμψών και Διομήδους, Μωκίου καϊ Ανίκητου, Θαλελαίου
και Τρύφωνος734.

"Οπως εχει ήδη σημειωθεί, ή Παναγία Ζωοδόχος Πηγή στό άνατολικό τύμπανο τοΰ
νάρθηκα τοΰ Αφεντικού πλαισιώνεται άπό τίς μορφές τών θεοπατόρων, ένώ στό άκριβώς
άπέναντι δυτικό τύμπανο άπεικονίζονται έξι μορφές άγίων Αναργύρων (Κοσμάς καί Δα-
μιανός, Παντελεήμων καί Έρμόλαος, Σαμψών καί Διομήδης).

Είναι γνωστό ότι, έκτός άπό τή Ζωοδόχο Πηγή, ύπήρχαν στήν Κωνσταντινούπολη
καί άλλα άγιάσματα προσαρτημένα σέ ναούς τής Παναγίας. Τό σπουδαιότερο άπό αύτά
ήταν τό άγιασμα ή «λοΰσμα» τής Παναγίας τών Βλαχερνών, στό όποιο έτελεΐτο ειδική
άκολουθία άγιασμοΰ735. Αλλο άγιασμα γνωστό γιά τή θαυματουργή ϊαση τυφλών ύπήρχε
στό συγκρότημα τής μονής τών 'Οδηγών736.

Καθώς λοιπόν τό Αφεντικό, ναός άφιερωμένος στήν Παναγία 'Οδηγήτρια, είναι ή πρώ-
τη έκκλησία πού κτίστηκε στόν Μυστρά μέ πρότυπα κωνσταντινουπολιτικά, είναι πιθανό
νά ύπήρχε ή πρόθεση άναγωγής σέ τρόπους λατρείας πού συνηθίζονταν στούς ναούς τής
Παναγίας στήν πρωτεύουσα τής αύτοκρατορίας. Έφόσον, ϊσως λόγω έλλείψεως φυσικών
πηγών ΰδατος, δέν ύπήρχε ιδιαίτερο κτίσμα γιά τήν τέλεση τών άγιασμών, έπιλέχθηκαν
γιά τήν τοιχογράφηση τοΰ νάρθηκα παραστάσεις σχετικές μέ τόν ειδικό αύτό προορισμό.

"Οπως άναφέρθηκε παραπάνω, στόν πρώιμο 14ο αι., έποχή πού κτίστηκε καί δια-
κοσμήθηκε τό Αφεντικό, τό άγιασμα μέ τή μεγαλύτερη φήμη σέ όλη τήν αύτοκρατορία
ήταν αύτό τής Ζωοδόχου Πηγής στήν Κωνσταντινούπολη737. Άναφέρθηκε ήδη ότι άπό τίς
έννέα εύαγγελικές σκηνές πού εικονίζονται στόν νάρθηκα τοΰ Άφεντικοΰ έπτά συνδέον-
ται μέ τή Ζωοδόχο Πηγή. Οί δύο άλλες είναι ή παράσταση τοΰ Ίησοΰ Δωδεκαετοΰς στον

734 Στό ϊδιο, 361.

735 Για τόν ναό της Παναγίας τών Βλαχερνών καί τά διάφορα προσκτίσματα (παρεκκλήσιο τής Αγίας Σοροΰ,
Αγιον Λοΰσμα, Αγιος Φωτεινός κ.ά.), βλ. ebersolt, Sanctuaires, 45-53. papadopoulos, Blachernes, 91-121.
janin, La géographie, 161-171, ιδιαίτερα 166, 168, 171. Ή ειδική Άκολουθία τοΰ άγιάσματος τών Βλαχερνών
«Ακολουθία καί τυπικόν τοΰ άγίου λούσματος τών Βλαχερνών» εχει διασωθεί στό Εύχολόγιον τοΰ έτους
1027 (Par. Coisl. 213) καϊ περιλαμβάνει πολλές ευχές πρός τή Θεοτόκο, π.χ. έκ πηγής άενάου τής άχράντου
Παρθένου θείων ναμάτων δεϋτε άντλήσωμεν ύδωρ άγιάσματος, ύδωρ ίαμάτων πρόξενον, ύδωρ καθαιρον πάντα
τά πάθη, έν ευφροσύνη ψάλλοντες, dmitrievskij, Ευχολόγια, 1042-1050, ίδιαίτ. 1047. Σέ άλλο χειρόγραφο,
στή μονή τής Κρυπτοφέρρης, προερχόμενο άπό τή βιβλιοθήκη τοΰ γνωστοΰ βυζαντινοΰ λογίου καί μετέπειτα
καρδιναλίου Βησσαρίωνος, περιέχεται «Εύχή τοΰ κολυμβίου τών Βλαχερνών», βλ. Goar, Euchologion, 364.

736 janin, La géographie, 199-207, ιδιαίτερα 199, 205, 207. Γιά τό κτίσμα τών άγιασμών, τό «Αγιασμα»,
βλ. demangel - mamboury, Le quartier des Manganes, 80 κ.έ., ίδιαίτ. 103. P. underwood, The Foun-
tain of Life in Manuscripts of the Gospels, DOP 5 (1950), 134-135.

737 Στον κατάλογο τών θαυμάτων, τό 49ο θαΰμα, πού είναι τό πρώτο έπί Ανδρονίκου καί σύγχρονο τοΰ
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Ναό (Πίν. 56-57) καί ή Θεραπεία τών τυφλών καί χο)λών στο 'Ιερό (Πίν. 58-61). "Οπως
ήδη αναλύθηκε (σελ. 148-149), οί σκηνές αύτές λαμβάνουν χώρα μέσα στον ναό τοΰ Σο-
λομώντος, μέ τόν όποιο ό Χριστός παρομοιάζει τόν έαυτό του, όπως άναγράφεται στό
Εύαγγέλιο τοΰ 'Ιωάννη (β', 19-22). Οί στίχοι αύτοί περιλαμβάνονται στήν περικοπή πού
έπονομάζεται «Περί τών έκβληθέντων έκ τοΰ ίεροΰ» (Ίω. β', 12-22) καί διαβάζεται στήν
έκκλησία τήν Παρασκευή τής Διακαινησίμου, ήμέρα έορτής τής Ζιοοδόχου Πηγής738. Ή
έννοιολογική σύνδεση τών παραστάσεων μέ τό εύαγγέλιο τής έορτής όδηγεΐ στό συμπέ-
ρασμα ότι καί αύτές οί δύο σκηνές συνδέονται μέ τή Ζωοδόχο Πηγή.

Ή Ζωοδόχος Πηγή λοιπόν άποτελεΐ τό έπίκεντρο τής οργανώσεως τοΰ εικονογραφι-
κού προγράμματος τοΰ νάρθηκα, όπως συμπεραίνεται άπό τήν άνάλυση πού προηγήθηκε
καί ή όποία συνοψίζεται ώς έξής:

1. Στά χρόνια της βασιλείας τοΰ Ανδρονίκου Β' τό άγιασμα τής Ζωοδόχου Πηγής
στήν Κωνσταντινούπολη άνασυστήνεται καί προβάλλεται σέ όλη τήν αύτοκρατορία,
στά πλαίσια τής πολιτικής τοΰ αύτοκράτορος γιά τήν έπιβολή τής πίστεως στήν 'Ορθο-
δοξία μέ ιδιαίτερη έμφαση στή λατρεία τής Θεοτόκου.

2. Ό ιδρυτής τοΰ ναοΰ τής Όδηγητρίας τοΰ Βροντοχίου καί ήγούμενος τής μονής Πα-
χώμιος είναι πιστός στόν αύτοκράτορα, άπό τόν όποιο έχει εύεργετηθεϊ μέ ιδιαίτερα προ-
νόμια πρός τή μονή του. Είναι λοιπόν φυσικό νά συμμετέχει στή διάδοση καί προβολή τοΰ
άγιάσματος τής Ζωοδόχου Πηγής, πού εύνοεΐται άπό τήν αύτοκρατορική προπαγάνδα. Γιά
τόν λόγο αύτό τοποθετείται ή παράσταση τής Ζωοδόχου Πηγής σέ έξέχουσα θέση τοΰ μνη-
μείου, άκριβώς άπέναντι άπό τή θύρα εισόδου στόν ναό, στό άνατολικό τύμπανο τοΰ νάρθη-
κα, καί γύρω άπό τό κεντρικό αύτό θέμα οργανώνεται όλο τό εικονογραφικό πρόγραμμα: οί
έπτά άπό τίς έννέα άπεικονιζόμενες εύαγγελικές σκηνές σχετίζονται μέ τή λατρεία τής Ζωο-

Ξανθοπούλου, άναφέρεται σέ ίαση άσθενοΰς άπό τή Λακεδαιμόνια. Πιθανότατα πρόκειται γιά κάποιον έμπορο
καταγόμενο άπό τή Λακεδαιμόνια, ό όποιος ζοΰσε στήν Πρωτεύουσα ή στά περίχωρά της, καθώς άπό τό κείμενο
δέν τεκμαίρεται ότι ό άσθενής μεταφέρθηκε στήν Κωνσταντινούπολη άπό τήν Πελοπόννησο, βλ. ξανθοπουλου,
Περί συστάσεως, 66-67'. Ό συγγραφέας δίνει λεπτομερή στοιχεία γιά τόν άσθενή (Άνήρ τις Λακεδαιμόνιος έμπορος
μεν τόν βίον γυναικί και τέκνοις συζών... Γεώργιος Μαιούλιος, έπώνυμον), τά συμπτο'ιματα τής άσθενείας, τή
μεταφορά μέ τό κρεβάτι του (φόρτος τή κλίνη γίνεται), καί τό θαΰμα (φωνής τίνος έπακοϋσαι λέγεται, παρά τήν
πηγή ν ίέναι λεγούσης... και κατ'ολίγον άρτι ωθείς ό πρώην ίσα καί λίθος άκίνητος, τοις οίκοι έπιφοιτα, ώς έκ τάφου
π&σι προσδοκώμενος καί όρώμενος). Τέλος σημειώνει ότι τό θαΰμα αύτό, γιά νά μήν ξεχαστεί, ζωγραφίστηκε
μέσα στόν ναό της Θεοτόκου (ίνα δέ μή τοσούτον έργον ό μέγας αιών χειμωσάμενος ώς μή δέ πραχθέν διάθοιτο,
πεποιημένος έξίτηλον, καϊ χρώμασι τά τοΰ θαύματος έντυποι τώ νεώ, δι 'ού τον αίνον καί έςδεϋρο συνάγει τή Θεο-
μήτορι). Ό Γεώργιος Μαιούλιος δέν είναι γνωστός άπό καμιά άλλη πηγή, βλ. Ρ LP, 7, άριθ. 16145.
738 Θέιον καί ιερόν Εύαγγέλιον, έκδ. Αποστολικής Διακονίας τής Έκκλησίας τής Ελλάδος, Αθήναι 1968, 11.
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δόχου Πηγής, όπως έκφράζεται στήν Ακολουθία τής έορτής καί στό κείμενο πού έξιστορεΐ τα
θαύματα τοΰ άγιάσματος, ένώ οί δύο άλλες συνδέονται έννοιολογικά μέ τό εύαγγέλιο πού
διαβάζεται τήν Παρασκευή τής Διακαινησίμου, ήμέρα τής έορτής τής Ζωοδόχου Πηγής.

3. Ό νάρθηκας τών βυζαντινών ναών είναι χώρος τελέσεως άγιασμών, όπως συνάγε-
ται άπό στοιχεία πού έχουν έντοπιστεΐ σέ άρκετά μνημεία καί άπό σχετική άναφορά σέ
λειτουργικό βιβλίο (Εύχολόγιο).

4. Σέ ορισμένες άπό τίς Ακολουθίες τών άγιασμών περιλαμβάνονται ειδικές εύχές γιά
τούς άγιασμούς πού γίνονται σέ ναούς τής Θεοτόκου. Στίς εύχές αύτές άναφέρονται ώς με-
σιτεύοντες οί θεοπάτορες καί οί άγιοι Ανάργυροι. 'Επομένως, οί άπεικονίσεις τών θεοπατό-
ρων μαζί μέ τή Θεοτόκο Ζωοδόχο Πηγή στό άνατολικό τύμπανο καί τών άγίων Αναργύρων
στό δυτικό, συνδέονται μέ τήν τελετουργία τών άγιασμών στόν χώρο τοΰ νάρθηκα.

5. Ή άμεση σχέση τής Ζωοδόχου Πηγής μέ τον άγιασμό είναι αύτονόητη, άφοΰ ή
πηγή μέ τό άγιασμα ήταν ό κύριος λόγος ύπάρξεως τοΰ προσκυνήματος στήν Κωνσταν-
τινούπολη. Ή έπιλογή λοιπόν τών θεμάτων στόν νάρθηκα τοΰ Αφεντικού άποσκοπεΐ
άφενός νά τιμήσει τή Θεοτόκο Ζωοδόχο Πηγή καί άφετέρου νά συμβάλει στήν έρμηνεία
τής Ακολουθίας τών άγιασμών πού τελούνταν στόν χώρο.

Ή προσέγγιση τοΰ θέματος γιά τή συγκρότηση καί έρμηνεία τοΰ εικονογραφικού προ-
γράμματος τοΰ νάρθηκα στό Αφεντικό έντάσσεται στο πλαίσιο τοΰ γενικότερου προβλημα-
τισμού γιά τόν διάκοσμο τών βυζαντινών ναών. Στήν παλαιολόγεια περίοδο παρατηρείται
μιά ιδιαίτερη έπεξεργασία εικονογραφικών κύκλων πού οργανώνονται μέσα άπό ένα πολυ-
σύνθετο σύστημα συμβολισμών καί συνδέονται μέ ορισμένες λειτουργικές χρήσεις τοΰ χοί-
ρου. Τήν ϊδια έποχή τοποθετείται ή άνάπτυξη στή μνημειακή ζωγραφική κύκλων βασισμέ-
νων στούς διάφορους εικονογραφικούς τύπους τής Παναγίας, πού ήταν έμπνευσμένοι άπό
έκκλησιαστικά κείμενα, ομιλίες καί ύμνους, όπως έπισημαίνει ή Sirarpie der Nersessian739.

Ή παρούσα μελέτη, μέ τήν παρουσίαση ενός άγνωστου συνόλου πού έχει ώς κεν-
τρικό θέμα τήν Παναγία Ζωοδόχο Πηγή, έμπνέεται άπό τά έκκλησιαστικά κείμενα καί
τοποθετείται σέ χώρο πού συνδέεται μέ τήν τέλεση άγιασμών, προσθέτει νέα στοιχεία
στή σχετική προβληματική καί έπιχειρεΐ νά συμβάλει στήν έρευνα γιά τήν έπισήμανση
καί άλλων παρόμοιων εικονογραφικών προγραμμάτων.

739 Der nersessian, Program and Iconography of Parecclesion, 349. Στήν ϊδια σελίδα σημειώνεται δτι ή
άνάπτυξη θεμάτων άπό τόν χριστολογικό καί τόν θεομητορικό κύκλο, πού παρατηρείται σέ μερικούς ναούς
τοΰ 11ου καί τοΰ 12ου αι., διευρύνεται κατά τήν παλαιολόγεια περίοδο, καί τά θέματα έμπλουτίζονται μέ
συμβολισμούς βασισμένους σέ έκκλησιαστικά κείμενα καί συνδεδεμένους μέ τή λειτουργία τοΰ χώρου.
Παρόμοιες απόψεις διατυπώνει καί ό Ousterhout, The Virgin of the Chora, 96-97.

174



ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Κατά τήν πρώτη εικοσαετία τοΰ Μου αι., εποχή πού κτίζεται καί διακοσμείται τό Άφεν-
τικό, ό Μυστράς είναι μια αναπτυσσόμενη πόλη. 'Έχουν ήδη κτιστεί δύο ναοί, ό Άγιος
Δημήτριος ώς μητροπολιτικός καί οί Άγιοι Θεόδωροι ώς καθολικό μονής, σέ αρχι-
τεκτονικούς τύπους, γνωστούς στόν έλλαδικό χώρο. Ή άφιέρωση καί τών δύο σέ στρα-
τιωτικούς άγίους άκολουθεΐ πιθανώς τοπικές έπιλογές· ένδεικτικά άναφέρεται ή περί-
πτωση τών ναών τής Μάνης, οί περισσότεροι άπό τούς οποίους τιμώνται στο όνομα
στρατιωτικών άγίων.

Μέ τήν ίδρυση τής μονής τής 'Οδηγήτριας μεταφέρεται στόν Μυστρά τό πνεύμα τής
πρωτεύουσας τής αύτοκρατορίας, άφοΰ τόσο ή έπωνυμία, όσο καί τό έπιβλητικό κτήριο
μέ τήν πολύπλοκη άρχιτεκτονική μορφή καί τήν έξαιρετική ποιότητα τής έσωτερικής
διακοσμήσεως, παραπέμπουν σέ μνημεία τής Κωνσταντινουπόλεως. Έξάλλου, τά άλλε-
πάλληλα διατάγματα, «διάφορα δικαιωμάτων γράμματα», προστάγματα καί κυρίως τά
χρυσόβουλλα πού ορίζουν τή μονή ώς βασιλική ύπό τήν ύψηλή έπιστασία τοΰ πατρι-
άρχη καί άνεξάρτητη άπό κάθε τοπική έκκλησιαστική άρχή740, δέν μποροΰν παρά νά
έρμηνευθοΰν ώς ένδείξεις τών προθέσεων τής αύτοκρατορικής αύλής νά προχωρήσει
χωρίς παρεμβολές στήν έδραίωση τής έξουσίας της στήν πόλη τοΰ Μυστρά.

Όπως είναι γνωστό, κατά τήν περίοδο αύτή μόνο τό νοτιοανατολικό τμήμα τής
Πελοποννήσου είναι άμιγώς βυζαντινό, καθώς τό μεγαλύτερο μέρος τής χερσονήσου
είχε παραμείνει σέ φράγκους ήγεμόνες, μέ άποτέλεσμα οί στρατιωτικές έπιχειρήσεις με-
ταξύ τών δύο πλευρών γιά τήν έπικράτηση στήν περιοχή νά είναι συνεχείς καί άδιάλει-

740 Οί πληροφορίες για τα θέματα αύτά προέρχονται άπό τα χρυσόβουλλα τοΰ νοτιοδυτικού παρεκκλη-
σίου. Ό ορισμός τής μονής ώς βασιλικής άναφέρεται έπανειλημμένως, βλ. Millet, Inscriptions, 104, 106,
109, 111, 115.'Ιδιαίτερα στό χρυσόβουλλο τοΰ 1312/13 έπισημαίνεται: ώς ή μονή βασιλική και ταις άλλαις
συναριθμεϊται βασιλικαΐς μονάϊς, στό ίδιο, 106. Γιά τά προστάγματα καί τά άλλα ύπέρ τής μονής διατάγ-
ματα, βλ. στό ίδιο, 102, 116. Γιά τήν πατριαρχική έπιστασία καί τήν άπαλλαγή άπό κάθε άπαίτηση τοπικής
έκκλησιαστική ς άρχής, βλ. στό ϊδιο, 104, 105, 111.
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πτες741. Υπενθυμίζεται οτι ό αυτοκράτωρ Ανδρόνικος Β', σέ άντίθεση μέ τόν φιλενωτικό
πατέρα του Μιχαήλ Η', έδειξε ιδιαίτερη προσήλωση στήν 'Ορθοδοξία μέ έμφαση στή
λατρεία τής Παναγίας, στήν όποία άποδίδει όλα τά άγαθά τής βασιλείας του742. "Οπως μά-
λιστα μάς πληροφορεί ό Παχυμέρης, υστέρα άπό μιά έπιτυχημένη καταστολή άνταρσίας
κατά τής άρχής του, ό Ανδρόνικος έσπευσε άμέσως νά εκφράσει τίς ευχαριστίες του στόν
ναό τής Θεοτόκου τών 'Οδηγών743.

Μέ τά δεδομένα αύτά γίνονται εύκολα κατανοητοί οί λόγοι τής ιδρύσεως βασιλικής
μονής πρός τιμήν τής Θεοτόκου Όδηγητρίας σέ μιά άναπτυσσόμενη πόλη, ή όποία έπρό-
κειτο νά άποτελέσει τό ορμητήριο τών προσπαθειών γιά τήν άποκατάσταση τής βυζαν-
τινής κυριαρχίας στήν άπομακρυσμένη αύτή περιοχή τής αύτοκρατορίας.

Τό πρότυπο γιά τό σχέδιο τοΰ Αφεντικού θά πρέπει νά ήρθε άπό τήν Κωνσταντι-
νούπολη, άσφαλώς όμως οί λεπτομέρειες θά σχεδιάστηκαν έπιτόπου, προσαρμοσμένες
στόν διατιθέμενο χώρο καί στίς ιδιομορφίες τοΰ έδάφους. Τό ϊδιο πρέπει νά ισχύει καί
γιά τό εικονογραφικό πρόγραμμα τής διακοσμήσεως τοΰ έσωτερικοΰ. Οί έννοιολογικές
καί σημασιολογικές συναρτήσεις πού άναγνωρίστηκαν άνάμεσα σέ θέματα πού ιστο-
ρούνται στόν όροφο καί στό ισόγειο τοΰ νάρθηκα, στούς ίδιους χοίρους καί σέ σχέση
μέ τό βορειοδυτικό παρεκκλήσιο744, καθώς καί άλλες επιμέρους λεπτομέρειες πού έπι-
σημάνθηκαν, όδηγοΰν πρός αύτή τήν ύπόθεση.

Τό εικονογραφικό πρόγραμμα τοΰ κυρίους ναοΰ, μέ τήν άκριβή καί σαφή διάταξη
τών σκηνών καί τών μεμονιομένιον μορφών, άποτελεΐ ένα συγκροτημένο σύνολο, όπου
κάθε παράσταση έχει τήν καθορισμένη θέση της745. Συγκεκριμένα, έκτός άπό τόν εύχαρι-
στιακό κύκλο στό ιερό καί τόν χριστολογικό στίς καμάρες καί στά τύμπανα τοΰ ύπερώου,
χαρακτηριστική είναι ή άπεικόνιση τοΰ πλήθους τών μεμονωμένων μορφών κατά ομάδες.
Όπως σημεκονει ή S. Dufrenne, «le fait le plus caractéristiques de l'Afendiko est la
multitude des effigies de saints»746. "Εχουν καταμετρηθεί σαράντα μορφές τής Παλαιάς

741 Zakythinos, Despotat, i, 25-77, ιδιαίτερα 66 κ.έ.

742 Βλ. σελ. 165, ύποσημ. 696.

743 Γεώργιος Παχυμέρης, De Andronico Palaeologo, εκδ. Bekker, Βόννη 1835, II, 231 ). Βλ. καί Χριστί-
να Αγγελίδη - Τ. Παπαμαςτορακης, Ή μονή τών Οδηγών καί ή λατρεία τής Θεοτόκου 'Οδηγήτριας, στό
Μήτημ Θεοϋ. Απεικονίσεις τής Παναγίας στή βυζαντινή τέχνη (έπιμ. Μ. Βασιλάκη), Αθήνα - Μιλάνο 2000,
372-387, ίδιαίτ. 383.

744 Βλ. άντίστοιχα σελ. 135, 26-27 καί 102.

745 Συνοπτική περιγραφή τοΰ εικονογραφικού προγράμματος τοΰ ναοΰ βλ. στίς σελ. 18-27.

746 S. Dufrenne, Problèmes iconographiques dans la peinture monumentale du début du XlVe siècle,
στό L'art byzantin au début du XlVe siècle, Symposium de Gracanica 1973, Beograd 1978, 37.
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Διαθήκης και έβδομήντα απόστολοι στόν όροφο, τριάντα έξι μάρτυρες και τριάντα δύο
μοναχοί στό ισόγειο, στούς όποιους θά πρέπει νά προστεθούν οί άγιοι πού εικονίζονταν
στά χαμηλότερα μέρη τών τοίχων, άνάμεσα στήν όρθομαρμάρωση. Στό ύπερώο τοΰ νάρ-
θηκα οί μεμονωμένες μορφές καί οί συνθέσεις διαμορφώνονται στίς άκόλουθες ένότητες:
ή Παναγία μέ τούς προφήτες στόν τροΰλλο, τό άγιο Μανδήλιο, ό κύκλος τών Παθών τοΰ
Χριστοΰ στίς καμάρες, οί άρχάγγελοι, φύλακες τοΰ βορειοδυτικού ταφικοΰ παρεκκλησί-
ου, καί οί μοναχοί στά κατώτερα μέρη καί, τέλος, ή Πεντηκοστή σέ σύνδεση μέ τό παρα-
πλεύρους παρεκκλήσιο τών Αποστόλων. Στό ισόγειο τοΰ νάρθηκα, όπως άναλύθηκε διεξο-
δικά, όλες οί παραστάσεις έχουν επιλεγεί μέ ιδιαίτερη φροντίδα, έτσι οόστε νά συγκροτούν
ένα πρόγραμμα πού έστιάζεται στή λατρεία τής Ζωοδόχου Πηγής καί στή λειτουργία τοΰ
χώρου γιά τήν τέλεση τών άγιασμών.

Ή παρουσίαση τών γενικών άρχών πού άκολουθοΰνται στή διάταξη τών παραστά-
σεο>ν όλου τοΰ μνημείου καί ή έπισήμανση ορισμένων λεπτομερειών έπαναφέρουν τήν
ύπόθεση πού διατυπώθηκε στήν άρχή, ότι δηλαδή τό πρόγραμμα ώς πρός τά καθ' έκαστα
σχεδιάστηκε έπιτόπου. Βέβαια, οί βασικές άρχές θά περιλαμβάνονταν στίς γενικές οδηγίες
πού έφεραν μαζί τους άπό τήν Κωνσταντινούπολη οί καλλιτέχνες στούς όποιους άνατέ-
θηκε ή διακόσμηση τοΰ πολυσύνθετου αύτοΰ οικοδομήματος, έφόσον μάλιστα επρόκειτο
γιά καθολικό βασιλικής μονής. Άλλά ή μεγάλη ποικιλία τών χώρων, οί πολλές μικρές
έπιφάνειες πού δημιουργούνται καί κυρίους οί οργανικές σχέσεις τών διαφόρων ένοτήτων
γιά τή συγκρότηση ένός συνόλου, πού νά έκφράζει σαφώς προσδιορισμένα θεολογικά
νοήματα, προϋποθέτει τή συνεχή παρουσία κάποιας ειδικά καταρτισμένης μορφής.

Μέ τό σκεπτικό αύτό, ό ύπεύθυνος ή οί ύπεύθυνοι πού σχεδίασαν καί έπέβλεψαν τήν
έκτέλεση τοΰ έργου θά πρέπει νά άναζητηθοΰν άνάμεσα στίς έκκλησιαστικές προσωπικό-
τητες πού ζοΰσαν αύτή τήν έποχή στον Μυστρά. Ό ήγούμενος τής μονής, άρχιμανδρίτης
Παχώμιος, πού είχε τιμηθεί καί μέ τό άξίωμα τοΰ μεγάλου προποσυγκέλλου τής Πε-
λοποννήσου, θά είχε άσφαλώς τή γενική έποπτεία τοΰ έργου. Ή καθοριστική συμβολή
του, όχι μόνο στήν οικοδόμηση τοΰ ναοΰ, δπου έξάλλου βρίσκεται καί τό ταφικό του
παρεκκλήσιο, άλλά καί στήν εξασφάλιση τής μεγάλης περιουσίας τής μονής μέ έδάφη
πού εκτείνονταν σέ όλη τήν Πελοπόννησο, άναφέρεται διεξοδικά στά χρυσόβουλλα τοΰ
νοτιοδυτικού παρεκκλησίου.

Ωστόσο, τό έκτεταμένο πρόγραμμα τοΰ ναοΰ μέ τούς πολύπλοκους συνδυασμούς
τών σκηνών καί τών μορφών, πού παρουσιάζει έν τέλει ένα πλήρες και ισορροπημένο
σύνολο, προϋποθέτει τήν ούσιαστική συμβολή προσο)πικότητας μέ ιδιαίτερη θεολογική
κατάρτιση καί εύρύτερη καλλιτεχνική παιδεία. Έξάλλου, οί πολυσύνθετοι συμβολισμοί
καί ή σύνδεσή τους μέ τά έκκλησιαστικά κείμενα καί τή λειτουργική χρήση τοΰ χώρου,
οπο)ς ιδιαίτερα άναλύθηκε στήν παρούσα μελέτη γιά τό εικονογραφικό πρόγραμμα τοΰ
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νάρθηκα, ύπερβαίνει τά όρια τής θεολογικής σκέψεως καί καταρτίσεως ένός τοπικού
ιερωμένου. Ώς έκ τούτου, θά πρέπει νά ύποθέσουμε ότι ό εύφυής ήγούμενος Παχώμιος
έπιδίωξε τή συνδρομή καί άλλων προσωπικοτήτων γιά τήν έπιτυχία τοΰ μεγάλου έργου
πού είχε άναλάβει. Καί τό καταλληλότερο, έξ όσων γνωρίζουμε, πρόσωπο πού ζούσε
αύτά τά χρόνια στήν πόλη τοΰ Μυστρά ήταν ό γνωστός λόγιος ιεράρχης Νικηφόρος
Μοσχόπουλος, τιτουλάριος μητροπολίτης Κρήτης καί πρόεδρος Λακεδαιμόνιας άπό τό
1288 (;) έως τό 13 1 5747. Οί γνώσεις μας γιά τή σχέση τοΰ Νικηφόρου Μοσχοπούλου
μέ τή μονή τής 'Οδηγήτριας προέρχονται άπό τή δωρεά ένός εύαγγελίου, τό όποιο είχε
φέρει ό ίδιος άπό τήν Κωνσταντινούπολη καί τό άφιέρωσε στή μονή τό έτος 1311/12,
πιθανότατα κατά τά έγκαίνια τοΰ καθολικού748. Ή πληροφορία αύτή, πού προέρχεται άπό
τήν ιδιόχειρη άφιέρωση τοΰ Νικηφόρου στό φύλλο 1 τοΰ κώδικα, άποτελεΐ σαφή, κατά
τή γνώμη μου, ένδειξη τών καλών σχέσεων τοΰ Παχωμίου μέ τόν τοπικό μητροπολίτη,
παρόλο πού ή μονή τής 'Οδηγήτριας δέν άνήκε στή δικαιοδοσία τής μητροπόλεως.

Ό Νικηφόρος Μοσχόπουλος, άπό τά πρώτα χρόνια της παραμονής του στόν Μυστρά,
έδειξε ιδιαίτερο ένδιαφέρον γιά τή μητρόπολη Λακεδαιμόνιας καί τήν άνακαίνιση τοΰ
μητροπολιτικού ναοΰ, μέ τήν προσθήκη καί τή διακόσμηση τοΰ νάρθηκα καί τήν ολο-
κλήρωση τής τοιχογραφήσεως τοΰ κυρίως ναοΰ749. Συγχρόνως άσχολήθηκε μέ τό προ-
σφιλές του έργο τής άντιγραφής κωδίκων, παραγγέλλοντας σέ γραφείς καί έπιβλέποντας
μέ προσοχή τήν άντιγραφή όχι μόνο έκκλησιαστικών άλλά καί άρχαιοελληνικών κει-
μένων, καθώς ήταν σοφός τά τε θεια καϊ όσα άνθρώπινα, όπως γράφει ό Μάξιμος Πλα-
νούδης750. Ό Νικηφόρος είχε ζήσει πολλά χρόνια στήν Κωνσταντινούπολη, όχι μόνο
πρίν καί μετά τήν προεδρία του στή μητρόπολη Λακεδαιμόνιας, άλλά καί σέ ένδιάμεσα
διαστήματα άναλαμβάνοντας διπλωματικές άποστολές κατ' έντολήν τοΰ αύτοκράτορος
Άνδρονίκου Β'751.

747 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, Ή Μητρόπολη τοΰ Μυστρά, 151.

748 Βλ. ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ, Βιβλιογραφικές δραστηριότητες, 185..

749 Για τα έργα τοΰ Νικηφόρου Μοσχοπούλου στή Μητρόπολη τοΰ Μυστρά, βλ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, Ή Μη-
τρόπολη τοΰ Μυστρά, 152-155.

750 Maxirni Monachi Planudis epistulae, έκδ. Treu, 34. Για τό ένδιαφέρον τοΰ Νικηφόρου Μοσχοπού-
λου στό έργο τής συλλογής καί άντιγραφής κωδίκων, βλ. Nelson, Antonios Malakes, 248-254. Από τα
δεκαεπτά χειρόγραφα πού έχουν άποδοθεΐ στή βιβλιοθήκη τοΰ Νικηφόρου, τα τρία τουλάχιστον έχουν
άντιγραφεϊ στόν Μυστρά, στό ϊδιο, 248-249, σημ. 84 καί 86. Άπό αύτά, τά δύο περιέχουν έκκλησιαστικά
κείμενα, ένώ τό τρίτο είναι ή 'Οδύσσεια τοΰ 'Ομήρου. Βλ. έπίσης ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ, Βιβλιογραφικές δραστηριό-
τητες, 181-185.

751 Τό 1296 μεταβαίνει μέ αύτοκρατορική εντολή στή Βενετία, ένώ τό 1303 τοΰ άνατίθεται ή άποστολή νά
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Ό Παχώμιος λοιπόν είχε τήν τύχη να συνυπάρχει στόν Μυστρά μέ μιά πνευματική
προσωπικότητα πού προερχόταν άπό τό αύτοκρατορικό περιβάλλον και διαπνεόταν άπό
τον ζήλο γιά τήν έπικράτηση τής 'Ορθοδοξίας καί τήν έξάλειψη κάθε στοιχείου πού
θύμιζε τή λατινόφιλη πολιτική τοΰ Μιχαήλ Η'752. Καθώς ήταν καί ό ίδιος πιστός στον
αύτοκράτορα καί στήν έκκλησιαστική πολιτική του, ήταν φυσικό νά έπιζητήσει τή συμ-
βολή τοΰ μητροπολίτη Νικηφόρου γιά τή συγκρότηση τοΰ εικονογραφικού προγράμμα-
τος τοΰ ναοΰ τής 'Οδηγήτριας. Τό πρόγραμμα αύτό, μέσα άπό τήν πολυπλοκότητα τών
θεολογικών ιδεών καί τών μηνυμάτων πού μετέδιδε, άνταποκρινόταν κατά τόν καλύτερο
τρόπο στήν άνάγκη νά μεταφυτευθεί στόν Μυστρά καί στήν εύρύτερη περιοχή ή έπίσημη
έκκλησιαστική πολιτική τοΰ κράτους.

Μέσα σέ αύτό τό ιδεολογικό πλαίσιο έντάσσεται καί τό εικονογραφικό πρόγραμμα
τοΰ νάρθηκα, στό όποιο άπηχεΐται ειδικότερα ή έπιδίωξη γιά τή διάδοση τής λατρείας
τής Ζωοδόχου Πηγής. Ή αύτοκρατορική βούληση γιά τό θέμα αύτό είχε εκφραστεί μέ
τήν άναβίωση τής λατρείας στό ομώνυμο άγιασμα τής Κωνσταντινουπόλεως, τό όποιο
άσφαλώς είχε έπισκεφθεΐ ό Νικηφόρος, 'ίσως όμως καί ό ίδιος ό Παχώμιος.

μεταπείσει τόν μόλις παραιτηθέντα πατριάρχη Ιωάννη IB' Κοσμά νά έπανέλθει στόν πατριαρχικό θρόνο,
βλ. ODB, 2, 1414-1415.

752 Τό κλίμα τοΰ φανατισμοΰ κατά τών φιλενωτικών πού έπικρατοΰσε αύτή τήν έποχή στήν αύτοκρατορία,
μετέφερε στόν Μυστρά ό Νικηφόρος Μοσχόπουλος ώς εκπρόσωπος τής νέας έκκλησιαστικής πολιτικής
τοΰ Ανδρονίκου Β'. "Οπως σημειώνει ό Μ. Χατζηδάκης, ό Νικηφόρος «όταν φθάνει στήν έδρα του, στόν
Μυστρά, φαίνεται ότι φροντίζει, σβήνοντας καί γράφοντας, νά εξαλείψει συστηματικά τή μνήμη τών
μητροπολιτών έκείνων πού είχαν κατά κάποιο τρόπο συνδεθεί μέ τήν ένωτική πολιτική τοΰ Μιχαήλ Η'
Παλαιολόγου καί στή θέση τους νά προβάλει τό δικό του -ορθόδοξο- έργο», χατζηδακησ, Ή Μητρόπολη
τοΰ Μυστρά, 155.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΗΛ ΦΙΛΗ

Α'. Παχωμίω τω πρωτοσυγκέλλφ753

Τό τοΰ βίου πέλαγος έκπλεύσας πράως 1

Πρός τόν γαληνό ν τόνδε κατήχθης τόπον ■

Έσκόρπισας γαρ τήν περιττήν φορτίδα

Πρός τούς φίλους πένητας έκ βρέφους, πάτερ ■

Έκούφισας δέ τήν ψυχικήν όλκάδα, 5

Πλησιστίου πνεύματος εύρων αίθρίαν

Εξήγαγες δέ πρός τόν ίθύναντά σε

Τής αρετής τόν όλβον έμπορου τρόπον,

Ός άναλαμβάνων σε φειδοί των πόνων,

Ενταύθα δή παρήκε καθεύδειν μόνον, 10

"Εως αν αύτός ώς κριτής αφύπνιση,

Τής δεσποτικής άξιων σε παστάδος'

Αλλ ' ούρανός μεν τούς άποκρύφους πόνους,

Ή γή δέ σοι τούς δεΰρο καί δήλους φέρει.

Πόσην γάρ έξέβλυσας ίδρώτων χύσιν, 15

Τω δημιουργώ τάσδε πηγνύς τάς κτίσεις

Εύθύς άπ ' αρχής εύσεβοΰς μνήμης χάριν;

Αλλ ' ώ πάτερ, ζης, ούκ άποκρίνη δ 'όμως-

Ού γάρ επαινείς τούς παρ ' ανθρώπων κρότους-

'Εγώ δέ σου τέθηπα καί τά πρακτέα 20

753 miller, Manuelis Philae Carmina, A ' αριθ. 74, 246-247.
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Και τήν τελευτήν και τά τών πόνων γέρα,
Πρωτοσύγκελλε τήν τιμήν τέως μέγα,
Γέρον μαχητά κατά παθών έκτοπων,
Και νου καθαρέ, Δωριεϋ Παχώμιε.

Β'. Επιτάφιοι754

Αλλ 'ουδέ Παχώμιος, ώ γή και χρόνε, 1

Παχώμιος τό θαΰμα τών Δωριέων,

Τό κοινόν έκπέφευγε τή φύσει χρέος-

Εισπράττεται γάρ και τό ληφθέν έκτίνει

Μετά τόκου μάλιστα τών πεπραγμένων, 5

"ί)ς άπό θηλής τω θεώ δούς τόν βίον,

Και ταις άγωγαΐς τόν Σατάν καταισχύνας,

Μετά παρακμήν τούτον οίκεί τόν λίθον ·

Μάλλον δέ τόν θύλακον έκδύς ένθάδε

Πρός ουρανούς έκεϊνος άνέπτη, ξένε, 10

Kai παρά τοΰ βλέποντος εις τάς καρδίας

Τήν τών πόνων ειληφεν άντιμισθίαν '

Σύ δέ βλέπων θαύμασε τάς δεϋρο κτίσεις,

Ας αύτός ώργάνωσεν έκ γής πυθμένων

Τω δημιουργήσαντι κοινή τήν κτίσιν, 15

Αλλά πάρεις άπαντα παπαι τω χρόνφ

Και τής τιμής τόν όγκον ώς ούδέν πλέον

(Ήν γάρ περιών πρωτοσύγκελλος μέγας)

Απήλθε γυμνός τής ύποσπώσης ύλης·

Δοκεί δέ σιγών ήσυχη λέγειν τάδε ' 20

Όστις αν ής, άνθρωπε, τόν τάφον σκόπει,

Και τοΰ βίου μάνθανε τήν άπιστίαν,

Τόν Βροντοχίου δεϋρο νεκρόν με βλέπων ■

Ός πάν άγεννές πεπραχώς φεΰ τω χρόνφ

Κειμαι καλυφθείς, φροντιεΐ μου δ ' ούν πάλιν 25

Ό ζών ιατρός τής άποκρύφου νόσου.

754 Miller, Manuelis Philae Carmina,A' αριθ. 97, 278-280.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Α'. Ποιητική άκροστιχίδα και Κολοφώνας άπό το χφ. Par. gr. 708755

Πόθον μέν ε'ίκειν πανοσίοις άνδράσιν
Άληστον αύχών, ευνοϊκή δέ σχέσει,
Χάριν άμοιβόν ευμενώς άντειςφέρω,
'Ώριμα δι ' ής έδρεψάμην τά σίτο. ·
Μϋρον κενωθέν Σολομών ώς y ου ν έφη
Ίδών έπί γης πραέων πατούν πέδα,
Ώς ηύλόγητο πρίν 'Ιακώβ έν Λάβαν,
Βήναι κατευθύ τω ποδί τοΰδε τρέχω ■
Ρει σταγόνας γάρ ευλογιών άφθόνως
Ό Βροντοχίου Παχώμιος, φ βίβλος
Νΰν έγράψη μοι, ναόν άρας έκ βάθρων.
Τούτω δ ' όπως τίθησι καί κάλλους θέαν,
"Ηθει πάρεστιν έντολής άεί βλέπειν ·
Χειν γάρ όσώραι λιτάς ίλαστηρίους
Ίώμενος μέν δυςπαθεΐς καχεξίας,
Τετρακτύν ύψών αρετών δέ τετράδι,
Ήλιβατεϊ πως ίσομίλως δ ' άγγέλοις
Βήμασι σεπτοϊς σεμνύνων μονοτρόπους.
Άλλ 'ώ πάτερ τίμιε, πατέρων κλέος,
Σύ τριμερές σου τής ψυχής τή τριάδι
Ίλαδόν άγεις πεντάδ 'αύ σύν έξάδι
Λείβων τό διττόν έβδόμην δ 'εις όγδόην
Άλλά σκέπων θάλποις με σύν πολλοίς έτι
Καταιγίδων α'ίρων με τόν σον ίκέτην·
Ή σή κυβερνείτω με δέ προστασία
Σύ παύλα καί γάρ εις θεού θείον πόθον.

Έγράψη ή παρούσα βίβλος ή κατά 'Ιωάννην, κελεύσει μέν καί έξόδω τοΰ πανοσιωτάτου
καθηγουμένου τής πανσέπτου μονής τών άγίων και θαυματουργών Θεοδώρων τοϋ Βροντο-
χίου, χειρί δέ εντελούς νομικού τοΰ Βασιλάκη έν έτει ,ςωδ ' ίνδικτιώνος θ ' καί έτελειώθη

755 Λάμπρος, Λακεδαιμόνιοι βιβλιογράφοι, 160-160β.
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μη vi Ίουλίφ ια ' ημέρα τετάρτη τής έβδομάδος, ώρα έκτη και οί άναγινώσκοντες εύχεσθέ
μοι τω άμαρτωλώ ύπέρ πάντα άνθρωπον γραφεί διά τόν κ(ύριο)ν ίνα δια τών άγίων ευχών
τοΰ πανοσιωτάτου πατρός ήμών, ού ή βίβλος, και ύμών, τύχω και έγώ ό άθλιος ελέους καί
σωτηρίας παρά τοΰ παναγάθου θεοϋ έν τή ήμέρα τής κρίσεως, ών γένοιτο πάντας ήμάς
έπιτυχειν τή τοΰ θεού χάριτι, άμήν.

Β'. Κολοφώνας άπό τό χφ. 2550 τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης τών Αθηνών756

+ Νικόλαος ιερεύς και πρωτέκδικος τής άγιωτάτης μητροπόλεως Λακεδαιμόνιας ό Μαλω-
ταράς, ό γράψας ταύτην, δι ' έξόδου και προτροπής τοΰ τιμιωτάτου μεγάλου πρωτοσυγκέλ-
λου καί άρχιμανδρίτου Μορέ(ως) Παχωμίου (μον)αχοΰ. και οί ταύτην άναγινώσκοντες,
μή μέμφεσθαι διά τήν άπειρίαν ήμών, αλλ ' εύχεσθε διά τόν κ(ύριο)ν, όπως ό αύτός λυτρώ-
σηται ήμάς τών πειρασμών καί τής ματαιότητος και άχλύος τοΰ κόσμου τούτου, και ήμάς
οδηγήσει εις τήν αύτοΰ άληθή και δικαίαν όδόν, έν π αντί έργω άγαθώ εις δόξαν αύτοΰ,
άμήν. έτους ςωκζ' έν μην ι άπριλ(ίφ) ίνδ. Γ'+.

756 ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ, Βιβλιογραφικές δραστηριότητες, 186.
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THE VIRGIN HODEGETRIA CHURCH
OF THE BRONTOCHION AT MISTRA

THE WALL PAINTINGS OF THE NARTHEX
AND ITS LITURGICAL FUNCTION

THE MONUMENT AND ITS HISTORY
The architecture (Pis 1-2, Figs 1-2)

The church of the Virgin Hodegetria, katholikon of the Brontochion Monastery was built
in the northeastern edge of the FCato Chora (Lower City) of Mistra during the first decade
of the 14th century by the abbot Pachomios, archimandrite and Great Protosynkellos of
the Peloponnese. The dedication of the church to the Hodegetria and the structure itself
with its novel architectural type and details as well as the outstanding quality of its in-
terior decoration reveal its relationship with Constantinople and testify to a direct link
between Mistra and the capital. The dating of the church is based on the first written
record related to the monument, a dedication in 1311/12 by the Metropolitan Nikephoros
Moschopoulos of a valuable gospel book, which proves that the church and Monastery
were already in use at this date.

The architectural form of the church is of special interest because it belongs to a rare
type, which combines a three-aisle basilica on the ground floor with a five-domed cross-
in-square church on the upper storey. The narthex is also two-storied, with another dome
rising in the middle.

The side aisles of the basilica on the ground floor are covered by a series of lowered
domes (fournika) that create a stable infrastructure for the floor of the upper storey, on
which stand the pillars that support the central dome and the four corner domes. A gallery
is created on the upper storey, while the floor above the side aisles and the narthex extends
to the eastern edges of the building, over the prothesis and diakonikon.
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This architectural combination, which goes far back in time to monuments of Early
Christian and Middle Byzantine times, was named "Mistra type" and was applied fully
in this form for the first time at the church of the Hodegetria. According to researchers,
the type resulted from the change in plans when the church was already under construc-
tion, because of the need to add galleries for reasons related to the political leadership of
Mistra.

In its original form the church had two towers/chapels attached to the northern and
southern sides of the narthex and was surrounded by colonnades. During the second half
of the 14th century were added the northeastern and southeastern chapels and a wall was
erected to close off the southern colonnade.

The masonry consists of roughly carved stones with occasional horizontal layers of
brick. On the eastern façade the large seven-sided apse of the sanctuary and the three-
sided apses of the prothesis and the diakonikon are decorated with rows of blind conches.
The external appearance of the church with the multiple domes, the chapels, the colon-
nades and the decoration of the apses is reminiscent of Constantinopolitan architecture
and points to the Byzantine capital as a place of origin of this complicated and imposing
building.

Decoration of the interior (Fig. 3)

Inside the church the marble revetment of the walls on the ground floor, a very expen-
sive decoration used rarely even in Constantinople during this time, shows an obvious
desire for luxurious decoration. The lower parts of the walls of the sanctuary, the main
church and the narthex were dressed with large colourful marble slabs, creating a band of
about 1.30 m. in height. Within this band were set arched frames decorated with painted
figures of standing saints. This decoration has been completely destroyed, but the extant
examples testify the quality and colour variation of the marbles used.

The painted decoration, even though its state of preservation is not complete, also
shows the high craftsmanship of the artists who designed and carried out the iconographie
programme. Many of these wall paintings have been lost forever, while many have suf-
fered considerable damage. Those extant, however, enable us to outline the iconographie
programme and approach the thinking underlying the painted decoration. The complex
architectural type of the church, which resulted in the creation of many different spaces
and surfaces, contributed to the development of more iconographie cycles, not only of
evangelical scenes, but of single figures from the Old and New Testaments as well.
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The sanctuary (Pis 3-9)

In the quarter dome of the apse are depicted the enthroned Virgin with the Child between
two bowing angels. Further down, the Communion of the Apostles - the Metadosis on
the left and the Metalepsis on the right - with Peter and Paul leading respectively. In the
lower part of the apse are depicted in full length the co-officiating hierarchs over two
registers, ten above and six below; an additional four are shown in the arched openings
linking the sanctuary with the prothesis and the diakonikon.

The depictions of the Appearance of Christ before the Eleven Apostles and the Doubt-
ing of Thomas, accompanied by inscriptions with the corresponding evangelical texts are
shown in the upper registers of the sanctuary's side walls, while the Ascension occupies
the whole space of the semicircular vault over the sanctuary.

The main church

Christological cycle (Pis 10-12)

In the upper registers of the building, in the barrel vaults and the corresponding tympana, the
paintings are arranged in the following order: The Annunciation on the eastern pillars, the
Nativity and Presentation of Christ in the Temple on the eastern vault, the Flight to Egypt
on the southern tympanum (on either side of the three-lobed window) and the Baptism and
Transfiguration on the southern vault. The Nativity scene consists of an elaborate depiction
of the theme and illustrates the Sticheron hymn of Christmas; the Flight to Egypt shows the
welcoming by city dwellers in front of the city walls, while the central theme of the Baptism
is surrounded by many descriptive scenes that betray the influence of late antique paintings.

In the western tympanum is the multiple-personage Crucifixion and in the corre-
sponding vault the few surviving sections suggest they are depictions of the Entombment
and Descent into Hell.

The Anastasis with the Angel and the Women at Christ's Tomb occupies the northern
tympanum on either side of the three-lobed window, while the scenes that would have
been depicted in the northern vault, possibly the Raising of Lazarus and the Entry into
Jerusalem, have been entirely destroyed.

Single figures (Pis 13-18)

The depictions of single figures have been distributed into cycles in a predetermined
arrangement. Martyrs and monks are placed on the ground floor, and figures from the Old
Testament as well as the Seventy Apostles are found on the floor above.

186



The martyrs are depicted in bust in the lowered domes (fournika) and in the corre-
sponding tympana on the side aisles of the ground floor. On the lowered domes they are
shown within a medallion and are surrounded by cherubim, while in the tympana they
are in pairs.

Along with the martyrs, there is also the cycle of monastic saints, who are painted full
length and in pairs on the arches of the colonnades and on those linking the columns to the
side walls. They are holding open scrolls with texts related to monastic life.

The cycle of the Old Testament occupies the surface of the four side domes, the apses
and the lowered domes of chambers above the prothesis and the diakonikon. Depicted
in these places are High Priests Melchizedek, Zachariah, Aaron and Moses, all followed
by the title Ο AIKAIOC and holding scrolls of texts referring to the Virgin. In the domes
are painted the Holy Ancestors of Christ: on the summit the Patriarchs Abraham, Isaac,
Jacob and Ruben in bust holding scrolls inscribed with texts from the Genesis, and on
the eight tympana, between the windows of each dome, Patriarchs and Kings holding
closed scrolls.

The Seventy Apostles occupy the remaining space in the upper gallery, the arches sup-
porting the domes and the lower registers of walls. Those figures are portrayed wearing
a chiton and himation and hold a closed scroll, as is common in the representations of
Apostles, but they also bear an homophorion and are blessing the same way Hierarchs do,
while the name of the diocese which they founded and headed is noted next to their names.

It should be noted that the Hodegetria of Mistra is the first monument where the full
cycle of the Seventy Apostles is included and this must be linked to the effort to consoli-
date the Orthodox faith that characterizes the ecclesiastical policy of Andronikos II.

The Narthex (Pis 19-22)

The painted decoration on the ground floor comprises the special subject of this book and
is analyzed in the following pages.

The upper storey of the narthex is organically linked to the upper storeys of the side
aisles, creating a gallery. This is the level where the staircase from the ground floor ends.
On the summit of the central dome the Virgin is represented in bust holding her hands
in de is is and Christ is in front of her blessing with his right hand and holding a closed
scroll in his left. It should be noted that the Virgin is not placed on the longitudinal axis
leading to the sanctuary, but is depicted with a slight deviation to the south; as a result the
faithful coming up the storey would see the Virgin facing him. In the dome's tympanum,
between the windows, there are eight full-length prophets holding inscribed scrolls in
various shapes.
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Below the dome, in the western wall of the area, the scene of the Holy Mandylion is
depicted between two praying angels who are portrayed in bust.

In the northern vault and the corresponding tympanum three scenes from the cycle of
Christ's Passion are depicted: in the vault, the Washing of Feet and the Betrayal by Judas, in
the tympanum the double scene of the Denial of Peter and Christ before Pilate. In the south
vault, which would have contained other scenes of the Passion, nothing has survived.

In the lower register of the northern wall, next to an opening that leads to the north-
western burial chapel, the archangels Michael and Gabriel are shown full-length guarding
the chapel and holding inscribed scrolls.

In the lower registers of the rest of the walls are portrayed full-length monastic saints,
including the local saint and protector of Lacaedemon Saint Nikon in the south wall. On the
upper band of the same wall there is a depiction of the Pentecost, below which there is an
entrance to a square space, which is decorated with figures of standing Apostles in speaking
pose. The symbolic relationship of the Pentecost with the preaching Apostles justifies its
placement in an area outside of the main church and the cycle of the Dodekaorton.

Western chapels (Pis 23-28)

The chapels attached to the sides of the narthex are linked directly with Pachomios, the
abbot and founder of the Brontochion Monastery.

The northwestern one, which extends in height to both floors, was constructed by
Pachomios to incorporate his tomb, and all of the decoration has a funeral nature.

In the conche of the eastern wall, Christ with the inscription Ο CQTHP is depicted
between the Virgin and John the Baptist and is further accompanied by the following
inscription: nPECBEIAIC THC TEKOYCHC CE, X(PICT)E, KAI TOY ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ COY, ΑΠΟ-
CTOAQN, ΠΡΟΦΗΤΩΝ, [ΙΕΡΑΡΧΩΝ, ΟΟΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΝ KAI ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΩΝ ΤΟΝ
ΚΟΙΜΗΘΕΝΤΑ ΔΟΥΛΟΝ] COY ANAIIAYCON.

The decoration of the chapel illustrates this text closely. On each wall are depicted
"choirs" of saints in supplication: Hierarchs on the eastern wall, Prophets and High Priests
on the northern one, Apostles and Martyrs on the western wall, Ascetics and All the Saints
on the southern one. Depictions higher up show the Virgin Mary and Saint John the
Baptist praying to the Pantokrator of the dome.

Pachomios' tomb lies near the western wall and in the arcosolium there was a depic-
tion of the founder who is offering a model of the church to the standing Virgin with the
Child (the painting is almost completely destroyed).

Near the northern wall there is another tomb, which belongs to the despot Theodore

188



I Palaeologos, who died at Mistra in 1407. His double portrait, as despot and monk, and
the related inscription are only partly preserved.

The southwest chapel, which has a low ceiling and is poorly lit because it incorpo-
rates the staircase leading to the floor above, has on its four walls painted copies of the
chrysobulls issued by emperors Andronikos II and Michael IX on behalf of the Monastery
of Hodegetria of Brontochion to grant and confirm its privileges. The first dates to 1312/13
and the last to 1322 and, as their texts reveal, were granted upon request of the monas-
tery's founder Pachomios on account of his virtues and his devotion to the emperor.

In the center of the vaulted ceiling four flying angels hold the mandorla, which sur-
rounded the figure of Christ (no longer extant). Among the angels are four iambic triplets
referring to the decoration of the chapel and the continuous efforts by Pachomios for the
Brontochion monastery.

The founder (PI. 27)

Regarding the founder of the Monastery, Pachomios, there are references to him in the
southwest chapel's chrysobulls, while additional information about his life and activity
can be found in other sources. Based on this evidence, Pachomios' main activities can be
placed between 1290 and 1322.

The first reference to Pachomios is encountered in the founding inscription on the
church of Saints Theodore of Mistra, where he is mentioned as co-founder. He is then
mentioned as sponsor of two manuscripts copied in Mistra: Codex Par. Gr. 708 contain-
ing the homilies of Saint John Chrysostom and a manuscript that contains in two volumes
the Asketika of Ephraim the Syrian, which was found at the Timios Prodromos Monastery
in Serres and is now in the National Library of Greece (no. 2550).

Two funerary epigrams were written for Pachomios by Manuel Philes, which were
quite possibly commissioned by the monastic community following his death.

Unfortunately, the portrait of the founder offering the model of the church to the Vir-
gin, above his tomb in the northwestern chapel, is almost completely destroyed.

From what is mentioned in the chrysobulls, the dedications of the manuscripts and
the poems of Philes, it follows that Pachomios was an indigenous Peloponnese ecclesias-
tical man, who held the office of Great Protosynkellos of the Peloponnese and was appre-
ciated by political and Church authorities. He was active not only in erecting important
religious buildings, but also as a local leader who participated in the efforts of the central
administration for the political, spiritual, and artistic development of the newly built city
of Mistra.
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The name

The naming of the monument as "Monastery of the Virgin Hodegetria of Brontochion"
is recorded in the chrysobulls of the southwestern chapel. Yet, the monument is also
known in bibliography as "Aphendiko" and is recorded as such from the end of the
19th century in the publications of G. Millet, K. Zesios, A. Struck and A. Adamantiou.
On the basis of these publications and photographs, one can conclude that the church
was in ruins, since the central dome had collapsed pulling down the higher sections of
the building.

However, the northwestern chapel, in which the tomb and portrait of despot Theodore
(political leader - aphendis - of the Morea), were located, had survived intact. It is then
possible to link the name "Aphendiko" with the despot, whose painted portrait in imperial
dress would have impressed the Mistra inhabitants of the 19th century.

Restoration

Small-scale restoration of the monument was carried out as early as 1895, with greater
and more substantial ones following in 1908. The restoration and restitution of the build-
ing to its original form was completed in 1934 under the supervision of Anastasios Or-
landos. The central dome and vaulted ceilings were reconstructed, new columns were
placed on the ground floor and all structural elements necessary for the safe operation of
the monument were repaired.

The conservation of wall paintings took place gradually. Occasional projects were
carried out in 1908, increasing around 1935, while some took place in 1950. Yet, the
systematic conservation and cleaning of the wall paintings took place between 1969 and
1974 under the supervision of painter and chief-conservator Fotis Zachariou.

This work brought to light unknown paintings on the ground floor of the narthex (the
three miracles of Jesus, healing saints, prophets), the upper storey (three scenes from the
Passion, the Holy Mandylion, the Pentecost), the southern gallery (the Flight to Egypt),
the northwestern chapel (the choirs of the Hierarchs and the Apostles) and the south and
southeastern chapel (scenes from the cycle of the Nativity, scenes from the lives of the
Three Hierarchs).

These works enriched our knowledge of the iconography and enabled us to come to a
better understanding of the meaning of the iconographie programme of the monument.
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THE NARTHEX

The iconographie programme and the condition of preservation
of the wall paintings (Fig. 4)

The area of the narthex is divided into three parts and covered in its central section by a
cross-vault, supported by two arches, and in the side sections by transverse vaults. The
extant wall paintings cover the higher parts, that is, the central cross-vault, the transverse
vaults, the tympana, and the arches, while nothing is preserved of the standing depictions
of saints that decorated the lower parts of the walls, in-between the marble revetment.

The condition of preservation for the wall paintings is not satisfactory in all cases, as
a large part of the ceiling had collapsed and was rebuilt during the reconstruction work
of 1934. Earlier scholars were familiar with the paintings in the eastern tympanum, the
northern transverse vault, and the northern and southern tympana. Restoration work car-
ried out in 1972-1974 revealed wall paintings under a thick layer of salt crystals in the
central cross-vault, the western tympanum, the arches, and the southern transverse vault.
The representations were arranged as follows:

Central cross-vault: Angel in bust in each of the four sections of the cross-vault. The
angel of the western section is partially preserved, so are sections of the wings of other
angels.

Eastern tympanum·. The Virgin Zoodochos Pege with her parents and two flying angels
in small scale.

Western tympanum·. Six figures of healing saints in bust.

Arches: Four full-length prophets in pairs. Their condition of preservation ranges from
mediocre to bad, with great damage observed in certain places.

Northern transverse vault. Western section: Christ and the Samaritan woman - the mira-
cle at Cana. The upper part of the figures is missing. Eastern section: The healing of the
man bora blind - the healing of Peter's mother-in-law.

Northern tympanum: The healing of the man with dropsy. Almost the entire left section
of the scene is missing.

Southern transverse vault: Eastern section: The healing of the paralytic at the pool of
Bethesda - the healing of the woman with an issue of blood. There is great damage in the
upper parts of the figures and lesser in other places. Western section: The healing of the
Lame and Blind in Solomon's temple.

Southern tympanum: Christ among the Doctors. The left part of the scene is missing.
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A. Isolated figures
The angels (Pis 29, 62a)

Of the four angels portrayed in the corresponding sections of the central cross-vault, only
the angel of the western section is extant, and that partially. What survives, is a large
part of the body, the wings, and a section of the nimbus. He is shown frontally holding a
sceptre in his right hand. The other three angels would have been portrayed in a similar
manner, but only parts of their wings are preserved. The reconstruction on paper of the
cross-vault's representations leads to the conclusion that a circular space of 0.95 m. in
diameter is missing from the centre. It is possible this area contained the depiction of a
figure in bust within a medallion, such as the Virgin or Christ or another angel. A similar
shape is seen in the corresponding cross-vault of the narthex in the Pantanassa church at
Mistra, which is known to have been built and decorated after the prototype of the Aphen-
diko. Four angels are depicted in the sections, and another angel is found in the central
circular space. Although these depictions belong to the later decoration of the monument,
it would make sense to claim that the painter of the 17th century, like his predecessor of
the 15th, looked to the Aphendiko church for his prototype.

The Virgin Zoodochos Pege (Pis 30-32α-β, 62β, 63)

The Virgin Zoodochos Pege with her parents Joachim and Anna and two angels is de-
picted in the eastern tympanum, above the entrance to the church.

The Virgin, shown with her hands open in supplication, is seen with Christ in front
of her holding a closed scroll in one hand and raising the other hand in blessing. Below
Christ the ruffled water is painted in light blue tones, giving the impression of bubbling
water gushing from the spring. On the side, Saints Joachim and Anna face the Virgin,
while higher up two miniature flying angels are paying respect. The depiction is accom-
panied by the inscription: Η ΖΩΟ/AOXOC [ΠΗΓΗ],

The iconographie type of the Zoodochos Pege is not recorded before the early 14th
century and its propagation was due to the revival of the orthodox worship of the Virgin
in the similarly named spring with the holy water (hagiasma) in Constantinople.

From the representations of the Virgin of Zoodochos Pege extant today, the oldest is
the one from our monument dating to circa 1315. Other known depictions of this icono-
graphie type dating to the 14th century depict either the Virgin by herself within the basin
(phiale) (in the southern chapel of the Chora Monastery, in the narthex of the church of
Sts Archangels in Lesnovo), or Christ only within the basin in front of the Virgin's breast.
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The extant representations of the two figures within the basin, in the well-known icono-
graphie type that was established with some variations in later years, are dated towards the
end of the century. The most characteristic example of this type can be found in the apse
of the southeastern chapel of the Sts Theodore church in Mistra, which is dated to around
1400. A different iconographie type can be found at the chapel of Ai-Yannakis in Mistra
(1370-1375), with patients depicted around the fountain, an element that points to the great
variety of the iconographie types existing in the 14th century. Furthermore, the Constanti-
nopolitan hagiasma of the Virgin of Vlachernae corresponding to the Zoodochos Pege, also
had depictions of the Virgin in various related iconographie types, since it is most certain
that the original type of Zoodochos Pege itself also derives from the Vlachernae Virgin,
mainly in terms of the frontal representation of the Virgin with hands extended.

In terms of the Aphendiko representation, it should be noted that it is not only the first
extant depiction of the Zoodochos Pege, but that it was painted during the years of the re-
vival of the hagiasma of Constantinople when historic, liturgical, and poetic works were
written by the authors of the era, especially by Nikephoros Kallistos Xanthopoulos.

Xanthopoulos' description of the mosaic depiction in the dome of the hagiasma men-
tions that Christ emerges from his mother's bosom as transparent, lively and bubbling
water. We can therefore formulate the hypothesis that in the Aphendiko depiction the
ruffled water, freely painted underneath Christ, reproduces in symbolism the depiction in
the hagiasma of Constantinople.

Finally, in reference to the depiction of Joachim and Anna flanking Zoodochos Pege,
the following should also be mentioned: The Virgin's parents are often placed in monu-
mental painting near the Virgin, as mediators for the salvation of human beings. In ad-
dition, in Palaeologan monuments the relation of the figures is more obvious (cf. the
churches of Bojana, of Sts Archangels in Lesnovo and the Perivleptos and Pantanassa at
Mistra), while in Aghia Sophia at Trebizord all three are shown in a single composition.
The latest iconographie type is found in a series of portable icons from Mt. Sinai Monas-
tery, and this observation leads to the thought that the iconographie format of Aphendiko
may possibly reproduce an icon of the three figures that would have existed in the church
of the Zoodochos Pege in Constantinople.

The healing saints (Pis 32γ, 33, 34, 64)

The six healing saints are shown approximately down to their waists, and their stance is
not full frontal, but their bodies' slight twist towards the left or the right create certain units
and the depiction acquires cohesion. There are no inscriptions with their names and the
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identification of the depicted saints is based on individual characteristics, the relationships
between them, and the comparison with depictions in other contemporary monuments.

The first saint is an old man, with a bony face and fine features. In his left hand he
is holding a leather case and in his right a medical instrument that ends in a cross. The
saint is identified as Saint Sampson the Xenodochos, who is depicted with other healing
saints in several monuments of the Palaeologan era (Metropolis of Mistra, St Nikolaos
Orphanos, Gracanica, etc.). The second saint, young and beardless, with fine features and
curly blond hair framing his handsome face, is easily identified as Saint Panteleimon. He
is holding a small open box with his left hand and a medical spoon with his right one. The
figure of Saint Panteleimon is especially exalted by the sharp turn of his head towards the
left while his eyes are turned to the viewer.

The two saints depicted in the middle of the semi-circular tympanum, bear a great
resemblance to one another and are identified with the Saints Kosmas and Damianos. In
their left hand they are each holding a case with medical instruments and in the right a
small enchiridion. Kosmas and Damianos are the best-known healing saints, who pro-
vided their medical services without remuneration, and that is why they are the first of the
healing saints to be named Anargyroi. Since it is well-known that there are three brotherly
conjunctions of the Saints Kosmas and Damianos - Romans, Asians and Arabs - from
the detailed observation one can conclude that the portrayed saints are identified with
the Asian brothers, who are commemorated on 1 November, and whose veneration was
mostly widespread in Constantinople.

The saint depicted next to Saint Damianos is elderly, holding a closed gospel, and is
identified with Saint Hermolaos, who was a priest. His inclusion in the circle of the heal-
ing saints is related to Saint Panteleimon, who was his student in medicine and Christian
faith. Furthermore, in most monuments the depiction of Saint Hermolaos is affiliated with
that of Saint Panteleimon.

The last saint in the group is young with short brown hair, and holds a surgical in-
strument in his raised right hand. He is identified with Saint Diomedes, who is mainly
depicted in monuments of the Palaeologan era, as is the first saint in the series, Saint
Sampson the Xenodochos. Furthermore, the two saints are depicted together in St Niko-
laos Orphanos, in Gracanica, and in the Marko Monastery.

From the above one can conclude that the six healing saints of Aphendiko are de-
picted as an iconographie unit and are placed in the semi-circular tympanum in a way that
underlines the relationships amongst them: The left-most, Sampson, with the right-most
Diomedes, Panteleimon with Hermolaos, while in the middle are depicted the best-known
saints, the Anargyroi, Kosmas and Damianos.
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The prophets (Pis 35-38)

The representations of the prophets depicted in the intrados of the arches are much worn.
The heads and upper parts of the figures' bodies are missing, with the exception of a sec-
tion of a prophet's head. There are no inscriptions with the names of those depicted, but
the surviving letters of the inscribed scrolls they are holding lead to the identification of
the figures.

Northern arch - Western section. The prophet is portrayed almost fully fron-
tally and holds a scroll, not towards the side of the central area, like the other three proph-
ets, but towards the opposite one, abutting the western section of the northern transverse
vault. The prophet is identified as Moses, since the text of his scroll originates in Deutero-
nomion and belongs to his prophecies relating to Christ (Deuteronomion 18:15).

Northern arch - Eastern section. The prophet is depicted turned slightly to the
narthex's central area. He is identified as Isaiah, since his scroll inscription is a text from
his prophecies (Isaiah 53:4).

Southern arch - Western section. The prophet's figure retains a part of the head
with a face that shows elderly features with white curly hair and a beard. He is shown
turning towards the central area, but his head is turned in the opposite direction, where
his right hand is pointing. The carefully painted dress of the prophet, the features of the
face, and mostly the inscription on the scroll with text from the Psalms (Psalms 8:3) lead
to his identification as David.

Southern arch - Eastern section. The prophet is depicted turning towards the
central area, while there are few letters surviving from the six-line inscription of the scroll
he is holding in his right hand. The completion of the inscription leads to the identification
as Solomon, since the text belongs to the Proverbs (Proverbs 29:29). Furthermore, the de-
piction of David in the western section of the same arch supports this identification.

B. Gospel scenes

Christ and the Samaritan Woman at the Well (John 4:5-42) (Pis 39-41, 64β-γ)

The representation of the theme in the Aphendiko with the depiction of Christ, two
disciples, the Samaritan woman, and the inhabitants of Sychar follows in general the
iconographie type found in Palaeologan monuments. The only exception is the portrayal
of Christ, who is shown standing. This iconographie type is especially rare since it does
not correspond to the description of the scene form the Gospel, which mentions that
Christ, exhausted from walking, sat by the well, and this type is observed in most repre-
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sentations of this theme. Depictions of Christ standing are found in monuments and minor
arts in the early Christian era, and rarely in the middle Byzantine years (ms. Par. Gr. 27
and the church of the Archangel Michael at Thari on Rhodes Island). The only monument
dating to later Byzantine years is the example of the Aphendiko.

It should be noted that the portrayal of the Samaritan woman, a tall and thin figure
wearing a veil that ties on top of her head, flows down and is tied again at knee height, is
of exquisite artistic quality that endows her with exceptional elegance and grace.

The Miracle at Cana of Galilee (John 2:1-10) (Pis 39, 42, 43, 66α-β)

On the left, Christ, between Peter and the Virgin, is blessing the six stone water jugs
(hydriae); on the right, the governor of the feast is tasting the wine and behind him there
is a servant. Missing from this depiction of the miracle at Cana is the marriage table, a
required iconographie element of Palaeologan monuments, in which particular emphasis
and extent is given to the scene of the banquet.

One cannot exclude the possibility that the banquet scene was compressed into the
upper section of the wall painting that is now completely destroyed. The vertical ar-
rangement of the two scenes - the banquet above, the miracle below - is mainly found in
middle Byzantine monuments and manuscripts and survives in works on the periphery of
Byzantium (Georgia, Armenia), while it is not documented in Palaeologan works under
direct influence by the capital.

The depiction of the miracle at Cana in the Aphendiko, with the portrayal of Christ,
the Virgin, a disciple, the director of the banquet and a servant, bears iconographie resem-
blance to the corresponding scene in the Chora Monastery.

The Healing of the Man with Dropsy (Luke 14:1-6) (Pis 44, 45)

Most of the painted surface in the left section of the scene has been destroyed, taking
with it the representation of one or more disciples who would have been depicted behind
Christ. He is blessing the dropsical man who is balancing on two crutches and is sup-
ported by an elderly man. Behind him the Pharisees and lawyers are depicted as a solid
group of people.

The scene is placed out in the open air, unlike the gospel text, where the miracle takes
place inside the house of one of the prominent Pharisees. In other Palaeologan monu-
ments the presence of the house is implied by the architectural background, while the
scene out in the open air is found only in middle Byzantine illuminated manuscripts.

The position of the representation of the man with dropsy in the northern tympanum
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could possibly be attributed to the intent to make him correspond with the representation
of Christ among the Doctors shown in the southern tympanum, as both of these scenes are
described in the Gospel of Luke.

It should also be noted that below the representation of the man with dropsy is the en-
trance to the funerary chapel of Pachomios, and this proximity leads to another hypothesis,
namely that Pachomios' "secret illness" (άποκρύφους πόνους), mentioned in Philes' epi-
grams (see p. 180-181), was related to the illness of dropsy; in this case the selection of the
specific position for the depiction was intentional in order to link the illness of the deceased
with his funerary chapel.

The Healing of the Man Bom Blind at the Pool of Siloam (John 9:1-38) (Pis 46, 47, 67a)

Christ, accompanied by two of his disciples, places clay on the eyes of the blind man, who is
supporting himself on his crutch with his right hand and has brought his left before his breast.
The same person is depicted again washing his eyes off before a four-lobed fountain with
a bubbling spout (anavryterion). The background of the scene consists of low rocks on the
left, while a high and steep mountain rises on the right. Between them lies a narrow rivulet
with water flowing forcefully downwards. The depiction generally follows the usual icono-
graphie type with some singularities, such as the addition of a bubbling fountain spout in the
four-lobed basin, a classicising element that gives a picturesque touch to the representation.

The most important singularity consists of the lack of architectural features and the
particular emphasis placed on the mountainous landscape in the background of the paint-
ing. This feature is very rare (church of Monreale and ms. Copte 13), but the way that
the mountainous region with the rivulet is arranged, makes the scene comparable to the
depiction of the baptism of Christ and perhaps in this manner expresses the intention to
depict the symbolic relationship of the miracle at the basin of Siloam with the rite of bap-
tism. Finally, the emphasis on the mountainous landscape might intend to create contrast
with the rich architectural background that marks the neighbouring scene.

The Healing of Peter's Mother-in-Law (Matthew 8:14-15, Mark 1:29-31, Luke 4:38-39)
(Pis 46, 48, 49)

In the middle of the scene Christ holds the hand of the ill woman who is sitting up in
bed. Between them stands Peter and two more disciples are depicted behind Christ. The
scene is framed by the complex architectural background consisting of buildings decorated
with red drapery that spreads across them and through their window openings. In the win-
dows of the right-hand building, behind the main figures of the scene, a woman and a
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young man are portrayed in bust watching the events, while above the window of the
building on the left there is a monochrome medallion depicting a male figure in bust. The
portrayal of figures in windows - unusual in depictions of this particular theme - may be
attributed to an intention to enrich the scene with more figures. This presence of figures and
also the "stage-like" background with the buildings, the drapery, and the medallion with
the mask, reveal prototypes of a strong classicising influence.

The Healing of the Paralytic at the Pool of Bethesda (John 5:2-15) (Pis 50, 51, 52, 67β, 68)

The state of preservation of the depiction is mediocre, since the painting surface shows
much damage and the colours are erasable.

Between two disciples, Christ talks with the ill man who is shown sitting up in his
bed. The same man is shown again healed, holding his bed tied onto his back. Further to
the right, there is the four-lobed baptismal font, inside of which are the angel and an ill
man, held up by a man standing outside of the font. The upper part of the scene depicts the
five-arched stoa of Bethesda, where 12-15 figures of patients are shown in small scale.

The depiction includes all the basic elements of the miracle of Bethesda, as described
in verses 2-9 of the gospel text (omitting the conversation of the ill man with the Jews
described in the following verses). In most Palaeologan monuments the events of the
miracle at Bethesda are compressed, while the details of the angel shown above the foun-
tain moving the water with his wand and of the laying patients waiting for him, are mainly
found in middle Byzantine manuscripts. In addition, the depiction of people inside the
stoa is extremely rare and is encountered in very few middle Byzantine manuscripts.

The particularity of the Aphendiko painting is defined by these three details: patients in
the portico (a detail found only in ms. no. 9 of Mytilene), a patient inside the pool with the
help of a man and mainly the angel inside the font, which is an hapax for our painting.

The depiction of the event of the miracle as described exactly in the gospel text, leads
to the obvious hypothesis that the prototype is based on an illustrated middle Byzantine
manuscript. The painter adapted this prototype to the available space, placing emphasis
on the image of the angel who is shown in motion wearing a rose-coloured himation,
which gives the painting a unique artistic quality.

The Healing of the Woman with an Issue of Blood (Matthew 9:20-22, Mark 5:25-34, Luke
8:43-48) (Pis 50, 51, 53-55, 69)

The scene is restricted to the right-hand edge of the eastern section of the southern trans-
verse vault and is rather faded. Accompanied by two disciples, Christ is moving towards
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the right and looks down, addressing the woman with an issue of blood who is depicted
on her knees before him and is touching with her hands, covered by a maphorion, the right
foot of Christ. Across from Christ there is a tall and stout man who is resting his hand
protectively on the shoulder of a child, who is attached to him and gives the impression
of hiding in the man's mantle.

The iconography of the miracle includes two events: in the first one, the ill woman is
portrayed behind Christ touching his garment in order to be healed, whereas in the second
one the same woman, now healed, is kneeling before Christ.

It is most common to find just the illustration of the first episode; sometimes both epi-
sodes are depicted, while it is rare to see the depiction of the second episode alone, as in
the Aphendiko. This incident, which is not described by Matthew, leads to the hypothesis
that the prototype of this depiction was an illuminated manuscript from a section of the
Gospels of Mark or Luke.

The man who is depicted across from Christ might be identified as the leader of the
group of Jews following Christ, while the depiction of the child may possibly relate to the
effort to illustrate more people within the limited space of the scene, adding at the same
time a picturesque nature, in contrast to the seriousness expressed by the pose and mostly
in the face of the kneeling old woman.

Christ among the Doctors (Luke 2:41-52) (Pis 56, 57, 70a)

The representation survives only partially, since the greatest part of the left section of
the scene is completely destroyed. The twelve-year-old Christ is depicted sitting in the
middle of a large semicircular exedra, surrounded by Jewish elders, only three of whom
survive shown sitting in the right-hand section of the exedra. Behind the exedra are vis-
ible the heads of other, probably standing, figures, who may be the audience witnessing
the scene. The same arrangement with the three sitting figures and the others behind the
exedra would have covered the left part of the scene. On the right edge of the wall paint-
ing, beyond the exedra, Christ is depicted embracing the Virgin, behind whom stands Joseph.
In the corresponding left-hand edge the cleaning projects of the 1970s revealed Joseph
and part of the Virgin as they arrive at the temple.

The additional elements that comprise the scene, especially the presence of an audience
and the scene of embrace, both rarely illustrated, are characteristic features of the subject's
iconography in Aphendiko. Furthermore, the figure of Christ seated in the middle of a semi-
circular exedra and the arrangement of the two events of the presence of Christ's parents in
the temple placed at the edge of the painting, create symmetry and balance on the whole.
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Finally, the following should be stressed in relation to the position of the painting
in the southern tympanum of the narthex: Since the iconographie resemblance of Christ
among the Doctors with that of the mid-Pentecost are known, we should note that the
Pentecost is depicted in the corresponding southern tympanum of the narthex roof, thus
giving rise to the hypothesis that the particular placement of the scene aimed at associat-
ing the painting of the ground floor with that of the floor above.

The Healing of the Lame and Blind in Solomons Temple (Matthew 21:14-17)
Pis 58-61, 70ß)

In the middle of the scene is set the Altar covered by a ciborium. In the left side of the
scene, Christ is turned towards the left and extends his right hand towards a group of
patients who are shown in an invocative position. On the same side, behind the low di-
viding wall, there is a group of Jewish Priests observing the scene. The right section also
contains Christ, but in a reversed position, addressing a group of Priests corresponding to
the first group and which is now turned towards him. Below, before a wall correspond-
ing to the wall on the left, there is a group of children; a similar group is depicted on the
foreground, between the two representations of Christ.

The scene is identified with the events mentioned by Matthew (21:14-17) that took
place inside Solomon's Temple after Christ's triumphal entry into Jerusalem and the ex-
pulsion of the merchants from the temple. Christ healed the arriving patients, while a
group of children chanted "Hossanah to the son of David." The Priests became angry and
addressed themselves to him, who in turn responded by reminding them of the relevant
passage from the Psalms of David.

The healing of the Lame and Blind in the temple is not one of the best-known mir-
acles of Christ, and its depiction is rare. The theme has been located in few manuscripts,
while on monuments the identification of this particular miracle is problematic. In these
cases, only the first verse of the gospel pericope is illustrated (Christ and the patients),
while the full depiction of the theme can only be found in ms. Laur. VI, 23.

At Aphendiko, the scene is clear and thorough and leads to the conclusion that the
prototype was a manuscript with detailed illustration of the theme. After all, the cibo-
rium in the middle, the alternation of groups both inside and outside the sanctuary, the
double depiction of Christ as well as the group of children, resulted in a successful ad-
aptation of the theme to the available surface and helped to convey the symbolic content
of the scene.
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Interpretation of the iconographie programme

I. The Gospel scenes (Fig. 4)

The selection and arrangement of gospel scenes in the narthex of the Aphendiko belong
to an organisational plan of the iconographie programme, whose general principles and
specific aspects we shall try to examine.

As the indicative chart on p. 144 reveals, the placement of the scenes does not fol-
low the order of events in Christ's life, nor does it follow the order in which the gospel
passages are read in the holiday calendar of the Church. The same phenomenon has been
observed in scenes of the Ministry Cycle in Saint Mark of Venice and the Monastery of
Chora in Constantinople.

Yet, despite the apparent disorder, a detailed examination reveals a plan that governs
the order of the scenes in this particular location. Of the nine gospel scenes, four are de-
scribed in the Gospel of John (the Samaritan Woman, the Miracle at Cana, the Blind Born,
the Paralytic), two in that of Luke (the Man with Dropsy, Christ among the Doctors), one
in that of Matthew (the Lame and Blind in the Temple), while two (Peter's Mother-in-
Law, Woman with an Issue of Blood) are referred to equally in all three synoptic Gospels
(Matthew, Mark, Luke).

The scenes described in the Gospel of John prevail in number, but are also placed at
the forefront whenever they are depicted with other scenes: Blind Born/Peter's Mother-
in-Law, Paralytic/Woman with an Issue of Blood. In these groupings one notes an apposi-
tion of the Judaea/Galilee miracles, as well as healings of men and women. It should be
noted that in certain monuments, like the Monreale and the Metropolis of Mistra, there is
a clear distinction between miracles taking place in the Galilee area and those occurring
in the Judaea. At Aphendiko, these miracles have been integrated by juxtaposition.

The two scenes from the Gospel of Luke are placed respectively, in the northern
and southern tympana, and directly across from one another. One should also note that
three of the so-called Sabbath Miracles (Man with Dropsy, Blind Born, Paralytic) are
painted in key positions, but without forming a group as in the Metropolis of Mistra and
St. Euthymios of Thessaloniki. Finally, one should note the apposition of scenes in which
Christ is depicted inside Solomon's Temple (Christ among the Doctors/Lame and Blind
in the Temple).

These observations lead to the conclusion that the programme has been studied in
great detail in order to convey a complex of theological meanings, the main axes of which
are located in the following themes: a) the soteriological importance of the sacrament of
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Baptism which is conveyed through the scenes from the gospel of John, b) the universal
nature of the Christian religion which is expressed through the units of scenes that refer
to different social groups (men-women, Judaea-Galilee) and, c) the allusion to Christ's
Passion, conveyed through the depiction of the Sabbath Miracles and the scenes in the
Temple of Solomon.

The decoration of the narthex, however, also includes single figures - such as prophets,
healing saints, the Virgin Zoodochos Pege - whose depiction belongs to the organisa-
tional plan of the iconographie programme of the narthex.

II. The prophets (Pis 35-38, 65)

The four prophets depicted in the arches are linked with the adjacent gospel scenes, as
revealed by the text on the scrolls they are holding.

Moses with the inscription Προφήτην ύμϊν αναστήσει Κύριος ό Θεός, is found next to the
depiction of Christ meeting the Samaritan Woman, during which reference is made to the
prophetic aspect of Christ. Moreover, this specific passage from Deuteronomion refers to
the explanatory texts (St John the Chrysostom, Theophanes Kerameus, Theophylaktos of
Bulgaria) whose subject matter is this particular gospel passage. It should be restated that
Moses is holding his scroll in a way that faces the gospel scene; this observation leads to
the hypothesis that the painter wanted to stress the notional relationship of the prophecy
with the adjacent gospel scene.

Isaiah is next to the depiction of the Healing of Peter's Mother-in-Law. The text written
on his scroll Αυτός τάς ασθενείας ήμών έλαβε και τάς νόσους έβάστασε refers to the de-
scription of the miracle by Matthew. It should be noted that the above miracle is depicted
with the Healing of the Blind Born at the pool of Siloam, with whom the prophet is as-
sociated according to texts referring to his life. Therefore, Isaiah is associated with both
gospel scenes that are depicted next to him.

David is depicted next to the Healing of the Lame and Blind in the Temple that is de-
scribed in lines 14-16 of chapter 21 of Matthew. The text on the scroll of the prophet (έκ
στόματος νηπίων και θηλαζόντων κατηρτίσω αίνον) is included in line 16 of the above-
mentioned gospel passage and therefore David's association with the adjacent scene is
both direct and easily recognised.

Solomon depicted in the eastern section of the southern arch, is not linked with the adja-
cent gospel scene, but, as is obvious from the inscription on his scroll, Πολλαί θυγατέρες
έποίησαν δύναμιν, σύ δέ ύπέρκεισαι καί ύπερήρας πάσας, which refers to the Virgin Mary,
he is related to the Zoodochos Pege, to whom the prophet is in fact turned. The depiction
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of Solomon in a position immediately visible to anyone entering the narthex, should be
associated with the Zoodochos Pege, which is the most prominent representation in this
space (above the entrance to the main church).

The depiction of prophets near gospel scenes follows the tradition of Byzantine ico-
nography, as is included in the correlation canon of the Old and New Testaments (Concor-
dia veteris et novi testamenti). The particular feature in the Aphendiko depictions is that
prophets are associated with Christ's Ministry Cycle and this association is mainly found
in illustrated manuscripts of the early Christian period (gospels of Sinope, Rossano, Ra-
bula) and occasionally in monumental painting.

The selection of prophets and the scroll texts was determined by the gospel scenes
that were included in the iconographie programme of the narthex, while the placement of
the scenes was influenced partly by the fixed locations of the prophets in the arches.

The above observations lead to the conclusion that both the conception and the ex-
ecution of the iconographie programme are attributed to persons with excellent theologi-
cal knowledge and ability to adapt the chosen themes in the existing space.

III. The formation of the iconographie programme of the narthex and the
liturgical function of the area (Fig. 4)

The study of specific themes and the relationship between them brought up certain
meaningful correlations, which provide the key to understanding the selection and
arrangement of the paintings in the area of the narthex.

There is, however, a central idea about the conception and organisation of the icono-
graphie programme and this is focused on the depiction of the Virgin Zoodochos Pege,
which is placed in a prominent position, immediately visible by anyone entering the
narthex above the entrance to the main church.

The depiction in Aphendiko dates to about 1315, that is, during the reign of An-
dronikos II Palaeologos, who restored the orthodox dogma in the hagiasma of Zoodochos
Pege in Constantinople, which had been turned into the catholic dogma by the Crusaders.
He also expressed special interest in promoting the hagiasma and propagating the cult of
Zoodochos Pege throughout the empire in the framework of his policy for establishing
the orthodox faith.

Nikephoros Kallistos Xanthopoulos (±1256-1335), church author known for his de-
votion to Andronikos II, wrote two works particularly for Zoodochos Pege. The first re-
fers to the history of the hagiasma and the miracles carried out by the active intervention
of the Virgin in the water of the spring. The second is the feast day Service (Akolouthia),
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which is still to this day read in the Greek Orthodox Church on the Friday after Easter,
and had been set specifically during the reign of Andronikos II as the day to celebrate the
Zoodochos Pege.

These works were written during the first two decades of the 14th century and prob-
ably between the years 1306 and 1320. This is exactly the time period when the icono-
graphie type of Zoodochos Pege first appears. The oldest extant depiction, which even
carries the inscription ZQOAOXOC, is that of the Aphendiko.

Andronikos II's relationship with the monument is well known as four chrysobulls
were issued during his reign in support of the Hodegetria of the Brontochion Monastery.
In the chrysobulls there is specific mention of the devotion of Pachomios, founder and ab-
bot of the monastery, to the emperor. It could, therefore, be argued that Pachomios placed
the new iconographie type of the Virgin in a key place of the monument, thus wishing to
honour the veneration of Zoodochos Pege, recently re-established by the emperor.

Further evidence will be presented below that will lead to the conclusion that not only
the specific representation, but also the entire programme of the narthex itself aimed at
honouring the Virgin Zoodochos Pege.

In Xanthopoulos' work, where the founding and miracles of the hagiasma are ex-
plained, frequent mention is made of miracles with patients suffering from afflictions simi-
lar to those Christ heals in the miracles depicted in the Aphendiko. Occasionally there is
also reference made to specific miracles of Christ, while there is an attempt to compare the
water of the spring with that in the pools of Si loam and Bethesda and the well associated
with the Samaritan woman. Similar references to the miracles illustrated in Aphendiko are
also found in the text of the Akolouthia for the feast day. One could therefore conclude that
most of the gospel scenes of Aphendiko are connected to the Zoodochos Pege.

The argument analyzed above does not include the miracle at Cana, Christ among the
Doctors, and the Lame and Blind in the Temple of Solomon.

The miracle at Cana is linked to three more scenes that are described in the Gospel of
John (Samaritan Woman, Blind Born, Paralytic), which have been symbolically associ-
ated to the sacrament of Baptism. But the sacrament of Baptism and the Service of Hagia-
smos have common prayers and designations. Moreover, as a series of studies has proven,
the depiction of the Baptism of Christ, which is found in many monuments on the eastern
wall of the narthex without a direct link to the rest of the iconography, is associated with
the Service of Hagiasmos, since in many of these monuments there is a walled basin of
blessing (phia/e of Hagiasmos) in front of the representation of the Baptism. As is well
known, the Orthodox Church celebrates, on the same day - January 6 - the Baptism of
Christ followed by the Great Hagiasmos.
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Liturgical texts mention that the Service of Hagiasmos was carried out in the narthex
of churches using a phiale or small basin (φιάλης ούσης ή λεκανίου), while the prayers
read out during the service of the Hagiasmos, especially in churches dedicated to the
Virgin Théotokos, commemorate the parents of the Virgin and all the Anargyroi saints as
intercessors.

In the narthex of the Aphendiko there are no indications of a walled or built-in basin,
since the lower sections of the walls and the floor were rebuilt during the restoration of
the monument; but we should note that the Virgin Zoodochos Pege was flanked by her
parents, while in the western tympanum, right across from her, are depicted the six An-
argyroi saints.

The above analysis of the gospel scenes painted in the narthex and their relationship
to the Zoodochos Pege has not included the depictions of Christ among the Doctors and
the healing of the Lame and Blind in the Temple. These two scenes take place within
the Temple of Solomon, which Christ compares to himself, as John writes in his Gospel
(2:21-22). These verses are included in the gospel passage read on the Friday after Easter,
when the Greek Orthodox Church celebrates Zoodochos Pege (John 2:12-22). In this
way, these scenes are directly connected to Zoodochos Pege.

What has been stated so far leads to the conclusion that the narthex of the Aphendiko
was a place where the Service of Hagiasmos was carried out in the prototype of the Con-
stantinopolitan churches dedicated to the Virgin. The Palaeologan reorganisation of the
hagiasma in Constantinople and the texts of Nikephoros Kallistos Xanthopoulos gave an
impetus for the formation of an iconographie programme based on themes related to the
cult of the Zoodochos Pege, whose depiction dominates the area of the narthex.

The approach of the issue on the composition and interpretation of the iconographie
programme of the narthex in the Aphendiko is part of the overall question on the decora-
tion of Byzantine churches. During the Palaeologan period there was a special elaboration
of iconographie cycles that were organised through a very complex system of symbols
and linked to certain liturgical functions of the space. Moreover, in the monumental paint-
ing of this period we observe the development of cycles based on various iconographie
types of the Virgin inspired by ecclesiastical texts, speeches and hymns, as Sirarpie der
Nersessian has noted.

This present study of an unknown iconographie composition, which is centered around
the depiction of the Virgin Zoodochos Pege, inspired by ecclesiastical texts and placed in
a space connected to the Service of Hagiasmos, adds new elements to the relevant issue
and attempts to contribute to the search for other, similar, programmes.
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EPILOGUE

During the first twenty years of the 14th century, the time when Aphendiko was being
built and decorated, Mistra was a developing city.

The dedication of the monastery to Theotokos Hodegetria and the impressive build-
ing of the katholikon, with its composite architecture and exquisite quality of internal
decoration, point to monuments of Constantinople. Moreover, the imperial decrees refer-
ring to the monastery as royal and independent from any local ecclesiastical authority,
constitute well-founded indications of the intentions of the central authority to proceed in
consolidating its rule in the city of Mistra.

The prototype for the church's plan must have been brought from Constantinople.
The details, however, would have been worked out on the spot and adapted to the avail-
able space and the morphology of the ground. The same is true of the iconographie pro-
gramme in the decoration of the interior, the basic principles of which would certainly
have been brought from Constantinople by the artists, to whom the project was assigned,
especially since this concerned the katholikon of a royal monastery. However, the plan-
ning and application of the iconographie programme in the different parts of the church,
in order to create a complex that would express clearly established theological meanings,
would presuppose, in my opinion, the continuous presence of a specially trained person.

The founder and abbot of the monastery, archimandrite Pachomios, would have sure-
ly held the general supervision of the project. Yet, the complicated system of symbolism
and its linking to ecclesiastical texts would have exceeded the limits of the theological
thought and training of a local priest. We may hypothesize that Pachomios, brilliant as he
was, would have sought assistance from other persons in order to ensure the successful
outcome of the great project he had undertaken. The most appropriate person, as far as we
know, living in the city of Mistra at that time, was the well-known and scholarly prelate
Nikephoros Moschopoulos, titular metropolitan of Crete and president of the metropolis
of Lacaedemonia from about 1288 to 1315. As already noted (p. 184), Nikephoros Mos-
chopoulos dedicated to the Hodegetria monastery a valued gospel book he had brought
from Constantinople, where he had lived many years before and after his presidency of
the metropolis of Lacaedemonia, and also during the intermediate period when he as-
sumed diplomatic missions on behalf of the emperor Andronikos II. It could then be
argued that Nikephoros played an active role in planning the iconographie programme
of the church of the Hodegetria, which, through the complexity of theological ideas and
messages conveyed, corresponded to the decision to transplant to Mistra and the greater
area of the Peloponnese the official ecclesiastical policy.
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It is in this ideological framework that the iconographie programme of the narthex
should be placed: it focuses on the veneration of Zoodochos Pege and echoes the emper-
or's interest in the same-named hagiasma of Constantinople, an hagiasma which Nike-
phoros was certainly aware of and possibly so Pachomios himself.

PLATES

1. The church of the Virgin Hodegetria, from the northeast.

2. The church of the Virgin Hodegetria, from the southeast (during the restoration works,
about 1935).

3. Sanctuary. The co-officiating hierarchs.
4a. Saint John Chrysostomos.

4b. Saint Gregory the Theologian.

5. Sanctuary. The Communion of the Apostles (detail).

6. Sanctuary, south wall. The Appearance of Christ before the Eleven Apostles (detail).

7. Sanctuary, north wall. The Doubting of Thomas.

8. The Doubting of Thomas (detail).

9. The Ascension of Christ.

10. The Nativity of Christ.

11. The Baptism of Christ.

12. The Baptism of Christ (detail).

13a. Ground floor, south aisle. Saints Provos and Tarachos.

13b. Ground floor, south aisle. Saint Samonas.

14. Ground floor, south colonnade. A monastic saint.

15a. North upper gallery, chamber above the prothesis. The High Priest Zachariah.

15b. Northeast dome. The Patriarch Abraham.

16. North upper gallery. Four of the Seventy Apostles.

17. South upper gallery. Saint Marc, bishop of Apollonia and Saint Caesar, bishop of Dyr-
rachium.

18. North upper gallery. Saint Timon, bishop of Mediolanum.

19. Gallery above the narthex, the dome. The Virgin with Christ and the prophets.

20. Prophet Joel.

21. An unidentified prophet.

22a. Gallery above the narthex, west wall. The Holy Mandylion.

22b. Gallery above the narthex, north wall. The Denial of Peter and Christ before Pilate.

23. Northwestern chapel. Christ Ο ΟΩΤΗΡ.

24. Northwestern chapel. The choir of Ascetics.

25. Northwestern chapel. The apostle Paul.
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26. Northwestern chapel. Christ Pantokrator.

27a. Northwestern chapel. Pachomios offers the Virgin the model of the church and above, the

choir of angels.
27b. Millet, Mistra, pi. 99.1.

28a. Southwestern chapel. Angels holding the mandorla of Christ.

28b. Southwestern chapel, east wall. Chrysobull of Andronikos II (1312/13).

29a. Narthex, the central cross-vault.

29b. Narthex, the central cross-vault. Angel of the western section.

30. The Virgin Zoodochos Pege with her parents.

31 a. The Virgin Zoodochos Pege (detail).

31b. The Virgin Zoodochos Pege (detail).

32a. Saint Joachim.

32b. Saint Anna.

32c. The healing saints.

33a. Saint Sampson.

33b. Saint Diomedes.

33c. Saints Kosmas and Damianos.

34a. Saint Panteleimon.

34b. Saint Hermolaos.

35a-b. Prohet Moses.

36a-b. Prophet Isaiah.

37a-b. Prophet David.

38a-b. Prophet Solomon.

39. Christ and the Samaritan Woman - The Miracle at Cana.

40. Christ and the Samaritan Woman.

41. Christ and the Samaritan Woman (detail).

42. The Miracle at Cana (detail).

43. The Miracle at Cana (detail).

44. The Healing of the Man with Dropsy.

45. The Healing of the Man with Dropsy (detail).

46. The Healing of the Man Bom Blind - The Healing of Peter's Mother-in-Law.

47. The Healing of the Man Bom Blind.

48. The Healing of Peter's Mother-in-Law (detail).

49. The Healing of Peter's Mother-in-Law (detail).

50. The Healing of the Paralytic at the Pool of Bethesda - The Healing of the Woman with an
Issue of Blood.

51. The Healing of the Paralytic at the Pool of Bethesda - The Healing of the Woman with an
Issue of Blood.

52. The Healing of the Paralytic at the Pool of Bethesda (detail).

53. The Healing of the Woman with an Issue of Blood.
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54. The Healing of the Woman with an Issue of Blood (detail).

55. The Healing of the Woman with an Issue of Blood (detail).
56a. Christ among the Doctors.

56b-c. Christ among the Doctors (left edge): Joseph and the Virgin.

57a. Christ among the Doctors (right side).

57b. Christ among the Doctors (right edge).

58. The Healing of the Lame and Blind in Solomon's Temple.

59. The Healing of the Lame and Blind in Solomon's Temple.

60. The Healing of the Lame and Blind in Solomon's Temple (left side).

61. The Healing of the Lame and Blind in Solomon's Temple (right side).
62a. Mistra, Pantanassa. The central cross-vault in the narthex.

62b. Mistra, Ai-Yiannakis. The Virgin Zoodochos Pege (Millet, Mistra, pi. 107.2).

63a. Mistra, Sts Theodore. The Virgin Zoodochos Pege.

63b. The Virgin Zoodochos Pege (Millet, Mistra, pi. 90.2).

64a. Mistra, Saint Demetrios (metromolitan church). Saint Sampson.

64b. Rome, catacomb of Via Latina. Christ and the Samaritan Woman.

64c. Rhodes, the church of Archangel Michael. Christ and the Samaritan Woman.

65a. The gospel of Sinope (Par. suppl. gr. 1286). The Healing of two Blind Men.

65b. The gospel of Rossano. The Healing of the Man Bom Blind.

66a. Constantinople, monastery of Chora. The Miracle at Cana (detail).

66b. Mount Athos, monastery of Grand Lavra, codex A76. The Miracle at Cana.

67a. Mount Athos, codex Iviron 5. The Healing of the Man Born Blind.

67b. Mount Athos, codex Dionysiou 587. The Healing of the Paralytic at the Pool of Bethesda.

68a. Trier, codex Egberti. The Healing of the Paralytic at the Pool of Bethesda.

68b. The gospel no. 9 of the gymnasium of Mytilene. The Healing of the Paralytic at the Pool
of Bethesda.

69. Padova, Capella degli Scrovegni. The Expulsion of the Merchants from the Temple. Wall

painting by Giotto.

70a. Church of Bojana. Christ among the Doctors.

70b. Florence, Tetraevangelion Laur. VI, 23. The Healing of the Lame and Blind in the Temple.
FIGURES

1. The church of the Hodegetria. Plan of the ground floor.

2. The church of the Hodegetria. Plan of the upper storey.

3. The marble revetment of the ground floor walls. Narthex and main area of church.
Reconstruction by An. Orlandos (Archive of Archaeological Society of Athens).

4. Narthex. Perspective view.
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

AAA Αρχαιολογικά Ά νάλεκτα έξ Ά θηνών

ΑΒΜΕ Άρχεΐον τών Βυζαντινών Μνημείων τής 'Ελλάδος

ΑΔ Αρχαιολογικόν Δελτίον

ΑΕ Αρχαιολογική Έφημερϊς

ΑΧΑΕ Δελτίον τής Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

ΕΕΒΣ Έπετηρϊς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών

ΘΗΕ Θρησκευτική καϊ Ηθική 'Εγκυκλοπαίδεια

ΙΕΕ 'Ιστορία τοΰ 'Ελληνικού "Εθνους

ΚρητΧρον Κρητικά Χρονικά

ΑακΣπουδ Αακωνικαϊ Σπουδαϊ

NE Νέος Έλληνομνήμων

ΠΑΕ Πρακτικά τής έν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας

AnBoll Analecta Bollandiana

ArtB Art Bulletin

BCH Bulletin de Correspondance Hellénique

BHG Bibliotheca Haghiographica Graeca

DACL Dictionnaire d'Archéologie Chrétienne et de Liturgie

CahArch Cahiers Archéologiques

CIEB Congrès International des Études Byzantines

DOP Dumbarton Oaks Papers

Ε Ο Echos d Orient

HUS Harvard Ukrainian Studies

GBA Gazette des Beaux Arts

JOB Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik

MarbJbK Marburger Jahrbuch für Kunstgeschichte

LChrl Lexikon der Christlichen Ikonographie

ODB Oxford Dictionary of Byzantium

PG Patrologia cursus completus. Series Graeca

PLP Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit

RAC Revue de l 'Art Chrétien

RbK Reallexikon zur Byzantinischen Kunst
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REB Revue des Etudes Byzantines

RSBN Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici

Τ M Travaux et Mémoires

VizVrem Vizantijskij Vremennik

ZRVI Zbornik Radova Vizantoloskog Instituta
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Νίκαια, ναός Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, 56, 58, 59

Ξανθόπουλος Νικηφόρος Κάλλιστος, συγγραφέας,
48, 55, 162, 164, 165, 166, 167

Όμορφη 'Εκκλησιά (Αττικής), 91, 95
Όσιος Λουκάς, μονή, 61, 72

Padova, Capeila degli Scrovegni, 128
Παλαιολόγοι, 63

Ανδρόνικος Άσάν, «κεφαλή» τής Πελοποννή-
σου, 33

Ανδρόνικος Β', 24, 29, 30, 33, 49, 162, 164,
165, 166, 173, 176, 178
Δημήτριος, υίός Ανδρονίκου Β' (τάφος στή
μονή τής Χώρας), 49
Θεόδωρος Α', δεσπότης Μορέως, 28, 37
Μιχαήλ Η', 24, 176, 179
Μιχαήλ Θ", 29
Πάρος, Καταπολιανή (παρεκκλήσιο Άγίου Νικολά-
ου), 16

Πάτμος, μονή Άγίου Ιωάννου του Θεολόγου (πα-
ρεκκλήσιο «τής Παναγίας»), 81, 104, 106,
150,152
Parenzo, Βασιλική, 66
Παρίσι

Bibliothèque Nationale, 85

Μουσείο Cluny, 84
Μουσείο Λούβρου, 85
Παχυμέρης Γεώργιος, ιστορικός, 176
Παχώμιος, κτήτωρ καί ήγούμενος τής μονής Όδη-
γητρίας τοΰ Βροντοχίου, 15, 27-28, 29-35, 102,
173, 177, 178, 179, 180-183
Pec, ναός Παναγίας 'Οδηγήτριας, 49, 54, 57, 58
Πελοπόννησος, 33, 175, 177
Πεντηκοστάριον, 159, 167
Πλανούδης Μάξιμος, λόγιος, 178
Prilep, ναός Αγίου Νικολάου, 68
Prizren, Bogorodica Ljeviska, 58
Προκόπιος, ιστορικός, 53
Psaca, Άγιος Νικόλαος, 50, 54, 58
Pskov, μονή Mirozh, 81, 104, 106, 111, 112, 152
Πρωτοσύγκελλος, μέγας πρωτοσύγκελλος, 15, 31,
32, 33,34, 177

Ραβέννα

Αγιος Άπολλινάριος ό Νέος, 81, 85, 89, 105,
125, 126

Άγιος Μιχαήλ in Africisco, 66

Museo Archiépiscopale (καθέδρα Μαξιμια-

νοΰ), 84

Ravanica, ναός Αναλήψεως, 51, 54, 58, 105, 106,

107, 118, 152
Ρόδος, ναός τοΰ Ταξιάρχη Μιχαήλ στό Θάρι, 86
Ρωμανός Γ' Αργυρός, 53
Ρώμη

ναός Άγίων Κοσμά καί Δαμιανοΰ, 66
κατακόμβες (βλ. Κατακόμβες)

Salerno, Museo Diocesano (antependium), 122
San Giovanni in Fonte, Βαπτιστήριο (Νάπολη), 81,

85, 89, 151, 153
Sant'Angelo in Formis, 106
Σαρκοφάγοι, 89, 105, 124, 126, 153
Σέρβια

Βασιλική, 67
ναός Προδρόμου, 67, 169
Σέρρες, μονή Προδρόμου, 31, 82, 83, 84, 99, 100,
119, 120, 122, 152, 169
Σικελία
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Cappella Palatina, 61, 67, 71, 73
Martorana, 61, 67, 71, 73, 76, 113
Monreale, 61, 67, 71, 73, 76, 81, 91, 98, 100,
101,104,107,108,112, 113,119,124,126,127,
131, 132, 133, 134, 141, 143, 146, 149, 150
Σινά, μονή, 59, 71

Sopocani, ναός Αγίας Τριάδος, 64, 68, 82, 83, 84,

105, 106, 118, 131, 132, 133, 134, 150, 152
Staro Nagoricino, ναός Αγίου Γεωργίου, 68, 84, 99,
100, 124, 152

Τραπεζοΰς, ναός Αγίας Σοφίας, 57, 59, 91, 104,

106, 107, 111, 112, 113, 131, 132, 133, 134,
135, 149, 170
Τεργέστη, Μουσείο, 107, 108

Φιλής Μανουήλ, 31-33, 48, 52, 63, 102, 165, 180-
181

Χίος, Νέα Μονή, 56, 59
Ψευδοκωδηνός, 53
Zica, ναός Αναλήψεως, 68

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ααρών, 23

Άββακούμ, προφήτης, 25
Αβραάμ, 23

Αγγελος-οι, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 40, 42, 43,
45-46, 47, 49, 51, 56, 57, 58, 59, 105, 115,
117, 119, 120, 121, 122, 123
Αγγελος Μεγάλης Βουλής, 46
Αγιο Μανδήλιο, 25, 40, 177
Άγιος-οι, 18, 28, 41, 43, 67, 69, 177
Αγιοι Πάντες, 28

Αθανάσιος Αλεξανδρείας , ιεράρχης, 19
Ανάληψη του Χρίστου, 20
Άνανίας, έπίσκοπος Δαμασκού, 24
Ανάργυροι, άγιοι (βλ. και ιαματικοί άγιοι), 60, 65,

66, 68,71,75, 171, 172, 174
Ανάσταση του Χρίστου (βλ. και Είς Άδου Κάθο-
δος), 22

Ανδρέας, άπόστολος, 109, 110, 111

Ανίκητος, άγιος, 72, 73

Άννα, άγία, 42, 43, 47, 50, 56, 57, 59, 106

Αννας, άρχιερέας, 26

Απιστία του Θωμά, 20

Απόστολος-οι, 20, 24, 26, 27, 28, 39, 40, 81, 84,

128, 177
Αρνηση του Πέτρου, 26, 40
Αρχάγγελος-οι, 20, 177 (βλ. και Μιχαήλ, Γαβριήλ)
Αρχιερείς (Παλαιάς Διαθήκης), 23, 28

Άρχιτρίκλινος, 87, 88, 90, 92, 93, 95, 96
Ασκητές, 26, 27, 28

Βάίοφόρος (βλ. και Είσοδος του Χρίστου στα Ιερο-
σόλυμα), 22, 78, 128
Βάκχος, άγιος, 22

Βάπτιση του Χρίστου, 21, 108, 109, 168, 169, 170

Βαρθολομαίος, άπόστολος, 27

Βασίλειος ό Μέγας, 19

Βασιλείς (Παλαιάς Διαθήκης), 23

Βικέντιος, άγιος, 22

Βίκτωρ, άγιος, 22

Βίος Τριών 'Ιεραρχών, 39

Γαβριήλ, άρχάγγελος, 26-27, 40, 102, 159

Γάμος έν Κανά (βλ. Θαΰμα στήν Κανά)

Γέννηση του Χρίστου, 20, 21

Γρηγόριος ό Θεολόγος, 19

Γρηγόριος ό Νύσσης, 20

Γρηγόριος της Μεγάλης Αρμενίας, ιεράρχης, 20

Δαβίδ, 42, 78, 79, 158, 160, 161

Δαμιανός, άγιος, 42, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71,

72, 73,75, 172
Δέηση, 27, 28

Δημόσιος βίος του Χρίστου, 134, 135, 149
Διδασκαλία του Χρίστου, 134
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Διδάσκαλοι, Ιουδαίοι άρχιερεΐς, 129,130, 131,132,

133, 135, 149
Διομήδης, άγιος, 42, 60, 72, 73, 74, 75, 172
Δωδεκαετής "Ιησούς (βλ. Ίησοΰς Δωδεκαετής)
Δωδεκάορτο, 20, 22, 27

Έβδομήκοντα Απόστολοι, 22, 23, 24, 177
Έγερση του Λαζάρου, 22
Εις 'Άδου Κάθοδος, 21

Είσοδος του Χρίστου στά'Ιεροσόλυμα, 140 (βλ. και
Βάΐοφόρος),

Εκδίωξη των εμπόρων άπό τον Ναό, 128, 138, 140
'Εμφάνιση του Χρίστου στους Ένδεκα Αποστό-
λους, 20
Ενταφιασμός του Χρίστου, 21
Ερμογένης, άγιος, 22

Έρμόλαος, άγιος, 42, 63, 70, 71, 72, 73, 75, 172
Εύαγγελισμός, 20, 40, 79, 158, 159
Εΰγραφος, άγιος, 22

Ζαχαρίας, άρχιερεύς, 23
Ζαχαρίας, προφήτης, 25

'Ησαΐας, προφήτης, 25,42, 77, 154, 157, 158, 160, 161
Θαλέλαιος, άγιος, 72, 73

Θαύματα του Χρίστου, 40, 134, 145, 149, 160, 161,
166

Θαΰμα στήν Κανά, 42, 43, 44, 87-96, 134,
144, 145, 146, 147, 149, 151, 152, 153, 154,
155, 157, 168

Θαύματα Εαλιλαίας, 87, 110, 114, 144, 146,
147, 155

Θαύματα'Ιουδαίας, 144, 146, 147, 155
Θαύματα Σαββάτου, 97, 101, 103, 116, 144,
147-148, 155

Θεραπεία της αίμορροούσης, 40, 42, 44, 123-
129, 144, 145, 146, 147, 152, 167
Θεραπεία της πεθεράς του Πέτρου, 42, 43, 44,
80, 94, 95, 109-114, 144, 145, 146, 147, 152,
154, 157-158, 167

Θεραπεία του έκ γενετής τυφλοΰ, 42, 43, 44,
102-109, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,

151, 152, 154, 157-158, 160, 166, 167, 168
Θεραπεία του Παραλυτικού τής Βηθεσδά, 40,
42, 44, 94, 114-123, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 152, 154, 159, 167, 168
Θεραπεία του ύδρωπικοΰ, 42, 43, 44, 96-102,
144, 145, 146, 147, 148, 167
Θεραπεία των χωλών και τυφλών στο Ιερό,
40, 42, 45, 94, 99, 136-143, 144, 145, 146,
148-149, 158, 173
Θεοδότη, άγία, 65, 66, 69
Θεοτόκος (βλ. Παναγία)

Θεοπάτορες, 43, 50, 56, 57, 58, 59, 171, 172, 174

Ίάειρος, 124, 125, 127, 128
Ιακώβ, 23

'Ιάκωβος, μαθητής του Χριστού, 80, 109, 112
Ιάκωβος ό Άδελφόθεος, 21, 24
'Ιαματικοί άγιοι, 40, 43, 59-75
Ιεράρχες, 19, 20, 24, 28, 39, 40, 57, 58
Ίησοΰς Δωδεκαετής, 39, 42, 43, 45, 99, 100, 129-

137, 144, 145, 146, 148, 149, 168, 172
Ίουδαιος-οι, 26, 98, 101, 105, 116, 117, 118, 120,

121, 124, 127, 130, 141, 147, 148
'Ισαάκ, 23

Ιωάννης, μαθητής τοΰ Χριστού, 22, 26, 92, 102,

103, 107, 109, 112, 115
'Ιωάννης ό Ανάργυρος, 60, 72, 73
'Ιωάννης ό Πρόδρομος, 27
'Ιωάννης ό Χρυσόστομος, 19
'Ιωακείμ, άγιος, 42, 47, 50, 56, 57
Ίωήλ, προφήτης, 25
'Ιωσήφ, 21, 130, 131, 132, 133, 134

Καϊάφας, άρχιερέας, 26

Καίσαρ, επίσκοπος Δυρραχίου, 24

Κλήμης Ρώμης, ιεράρχης, 20

Κοίμηση τής Θεοτόκου, 113

Κοινωνία τών Αποστόλων, 20

Κορνήλιος ό Έκατόνταρχος, άγιος, 22

Κοσμάς, άγιος, 42, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 72,

73, 75, 172
Κύκλοι

Γεννήσεως τοΰ Χριστοΰ, 39
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Ευχαριστιακός, 19-20, 176
Θεομητορικός, 149, 160
Μεμονωμένων μορφών, 22, 43, 45, 162, 176,
177

Παθών τοΰ Χριστοΰ, 25-26, 177
Χριστολογικός, 20-22, 160, 176
Κύρος, άγιος, 60, 72, 73
Κωνσταντίνος καί Ελένη, άγιοι, 28

Λέων Κατάνης, ιεράρχης, 19
Λέων Ρώμης, ιεράρχης, 20

Μάρκος (εύαγγελιστής), έπίσκοπος Αλεξανδρείας,
24

Μάρκος, έπίσκοπος Απολλωνίας, 24
Μάρτυρες, 22, 28,39, 177
Μελισμός, 20
Μελχισεδέκ, 23
Μεσοπεντηκοστή, 128, 135
Μετάδοση - Μετάληψη τών Αποστόλων, 20, 143,
148

Μεταμόρφωση τοΰ Χριστοΰ, 21
Μιχαήλ, άρχάγγελος, 26-27, 40, 102
Μοναχός-οί, 22-23, 26, 27, 28, 40, 177
Μυστικός Δείπνος, 39, 95
Μωυσής, 23, 42, 76, 156, 157, 161, 167

Νάρκισσος, έπίσκοπος Αθηνών, 24
Νίκων ό Μετανοείτε, 27
Νιπτήρ, 26, 40

Πάθη τοΰ Χριστού, 25-26, 40, 101, 148, 155, 160
Παλλαδία, 69

Παναγία (βλ. καί Θεοτόκος), 22, 23, 46, 56, 58, 59,
87, 88, 90, 95, 96, 130, 131, 132, 133, 134,
158, 159, 177
Αχειροποίητος, 50
Βλαχερνίτισσα, 53, 55

Βρεφοκρατούσα, 19, 28, 32, 56, 57, 58, 71, 79,
159

Δεξιοκρατούσα, 58
Ένθρονη, 19, 20,57,58,69
'Επίσκεψις, 53

Ζωοδόχος Πηγή, 42, 43, 47-59, 159, 161, 162,
163, 164, 165, 166, 167, 170, 171, 172, 173,
174, 177, 179
Νικοποιός, 53
Οδηγήτρια, 58
Πλατυτέρα, 57
Παντελεήμων, άγιος, 42, 63-64, 68, 70, 71, 72, 73,
75, 172

Πατριάρχες (Παλαιάς Διαθήκης), 23

Παΰλος, άπόστολος, 20, 28

Πεντηκοστή, 22, 27, 40, 135, 177

Πέτρος, άπόστολος, 20, 26, 79, 80, 86, 87, 92, 102,

103, 107, 109-114, 115, 123, 127, 157
Πιλάτος (Κρίση τοΰ Πιλάτου), 26
Πρόβος, άγιος, 22
Προδοσία τοΰ 'Ιούδα, 26, 40
Προπάτορες, 23, 28
Προσκύνηση τών Μάγων, 21
Προφήτες, 25, 28, 40, 44, 75-79, 156-161, 162,
177

Ρουβείμ, 23

Σαμαρείτες, 80, 81, 82, 83, 86, 94, 156
Σαμαρεΐτις (βλ. Συνάντηση τοΰ Χριστού μέ τή Σα-
μαρείτιδα)

Σαμψών ό Ξενοδόχος, άγιος, 42, 60, 61, 62, 63, 72,

73,74, 75, 172
Σέργιος, άγιος, 22
Σίλβεστρος Ρώμης, ιεράρχης, 20
Σίμων, άπόστολος, 27
Σιράχ, προφήτης, 160
Σολομών, 42, 78-79, 158-159, 161, 167
Σολομώντος, ναός, 138, 148, 149, 155, 168, 173
Σοφονίας, προφήτης, 25
Σταύρωση τοΰ Χριστοΰ, 21
Στάχυς, έπίσκοπος Βυζαντίου, 24
Στέφανος, άγιος, 24

Στιχηρό τών Χριστουγέννων, 21 (βλ. καί "Υμνος

τών Χριστουγέννων)
Συνάντηση τοΰ Χριστοΰ μέ τή Σαμαρείτιδα, 42,43,
44, 79-87, 94, 144, 145, 146, 147, 149, 150,
151, 152, 153, 154, 156, 157, 161, 167, 168
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Τάραχος, άγιος, 22
Τυχικός, επίσκοπος Καρχηδόνος, 24
Τίμων, επίσκοπος Μεδιολάνων, 24
Τρύφων, άγιος, 72, 73

"Υμνος τών Χριστουγέννων (βλ. καί Στιχηρό τών

Χριστουγέννων), 21,79
'Υπαπαντή, 21

Φαρισαΐοι, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 148

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

'Άγιον Όρος

Διονυσίου 65 (ψαλτήριο), 79, 159
Διονυσίου 587 (εύαγγελιστάριο), 82, 83, 119,
128, 131, 132, 133, 134, 152
'Ιβήρων 5 (τετραευάγγελο), 81, 82, 83, 91, 95,
98, 100, 104, 106, 107, 108, 112, 113, 118, 119,
125, 126

Λαύρας Α76 (τετραευάγγελο), 93-94, 95
Λαύρας Β25 (ψαλτήριο), 113
Παντοκράτορος 61 (ψαλτήριο), 87
Αθήνα, 'Εθνική Βιβλιοθήκη

άριθ. 93 (Ομιλίες 'Ιωάννου τοΰ Χρυσοστό-
μου), 81

άριθ. 2550 (Ασκητικά Έφραίμ τοΰ Σύρου), 30-
31,33

Βατικανό, Biblioteca Apostolica
gr. 1208 (Πραξαπόστολος), 24
gr. 1613 (μηνολόγιο Βασιλείου Β'), 66
syr. 559 (εύαγγελιστάριο), 93, 119, 125
Βερολίνο, Staatsbibliothek (Preussischer Kultur-
besitz)

gr. Qu. 66 (τετραευάγγελο), 104, 106, 118
Βιέννη, Österreichische Nationalbibliothek

gr. 103 (κώδικας μέ έργα Νικηφόρου Καλλί-
στου Ξανθοπούλου), 164
gr. 154 (τετραευάγγελο), 119, 120
Λονδίνο, British Museum Library

Add. 7170 (εύαγγελιστάριο - συριακό), 93,
119, 125

Φιλόλογος, έπίσκοπος Σινώπης, 24
Φυγή εις Αϊγυπτον, 21, 40
Φώτιος, άγιος, 72, 73

Χριστός, 29, 46
Αμνός, 20
Παντοκράτωρ, 28
Πολυέλαιος, 69
Σωτήρ, 27, 28

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ

Add. 19352 (ψαλτήριο), 87
Add. 39627 (εύαγγέλιο τοΰ τσάρου τών Βουλγά-
ρων'Ιωάννη Αλεξάνδρου, τετραευάγγελο), 120
Los Angeles, University of California, Recearch Li-
brary

Arm. ms. 1 (U.C.L.A. gospel), 93
Μόναχο, Staatsbibliothek

cod. slav. 4 (σερβικό ψαλτήριο), 51
Μόσχα, 'Ιστορικό Μουσείο

gr. 129 (ψαλτήριο Χλουντόφ), 86
syn. gr. 225 (εύαγγέλιο τοΰ Νικηφόρου Μο-
σχοπούλου), 15, 34, 178
Μυτιλήνη, Γυμνάσιο

άριθ. 9 (τετραευάγγελο), 118, 119, 120, 122
Νέα Υόρκη, Morgan Library

άριθ. 639 (εύαγγελιστάριο), 119, 120
άριθ. 692 (εύαγγελιστάριο), 118, 119,120, 122
Νυρεμβέργη, Germanisches Nationalmuseum, Bi-
bliothek

κώδικας Echternach, 122
Πάρμα, Biblioteca Palatina

άριθ. 5 (τετραευάγγελο), 90, 94, 95
Παρίσι, Bibliothèque Nationale

copt. 13 (τετραευάγγελο), 108, 119, 121, 122,
125, 128, 132, 133

gr. 54 (τετραευάγγελο), 81, 112, 113, 125, 126
gr. 74 (τετραευάγγελο), 82, 83, 90, 97, 98, 100,
104, 106, 107, 111, 118, 119, 120, 122, 125,
127, 131, 132, 133, 140, 143, 152
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gr. 115 (τετραευάγγελο), 111, 125, 139, 143
gr. 139 (ψαλτήριο), 113
gr. 510 ('Ομιλίες Γρηγορίου του Ναζιανζη-
νοϋ), 81, 83, 97, 104, 105, 111, 125, 126, 132,
133, 134, 151

gr. 708 ('Ομιλίες 'Ιωάννου του Χρυσοστόμου),
30, 32

gr. 923 ('Ιερά Παράλληλα 'Ιωάννου Δαμα-
σκηνού), 111

suppl. gr. 27 (εύαγγελιστάριο), 85
suppl. gr. 1286 (ευαγγέλιο της Σινώπης), 160
suppl. gr. 1335 (ψαλτήριο), 113
Παρίσι, Institut Catholique

copte 1 (τετραευάγγελο), 125
Πετρούπολη, Κρατική Βιβλιοθήκη

gr. 21 (εύαγγελιστάριο), 90, 93, 94

gr. 105 (τετραευάγγελο), 81,91,98, 100, 111, 125

Rossano, Museo Diocesano di Arte Sacra

Εύαγγέλιο τοΰ Rossano (τετραευάγγελο), 104,
105, 106, 160
Ρώμη, Biblioteca Casanatense

724 Β I 13 (λειτουργικό είλητό), 96, 154
Σικάγο, University Library

Chicago 2400 (τετραευάγγελο) - (Rockefeier
McCormick New Testament), 91, 111, 125
Trier, Stadtbibliothek

άριθ. 24 (κώδικας Egberti), 106, 121, 122
Φλωρεντία, Biblioteca Laurenziana

Plut. I 56 (εύαγγέλιο τοΰ Ραμπουλά), 85, 89,
161

Plut. VI, 23 (τετραευάγγελο), 77, 82, 83, 90,
98, 100, 104, 106, 107, 111, 119, 120, 125,
126, 129, 131, 132, 133, 140-141, 143, 152,
157, 161
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ΠΙΝΑΚΕΣ





ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Ό ναος τής 'Οδηγήτριας. Αποψη άπο βορειοανατολικά.



ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Ό ναός της 'Οδηγήτριας άπό νοτιοανατολικά (φωτογράφηση κατά τις εργασίες αναστηλώσεως, περ. 1935).



ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Ιερό. Ol συλλειτουργοϋντες Ιεράρχες.



ΠΙΝΑΚΑΣ 4

α. Ό άγιος 'Ιωάννης ό Χρυσόστομος.

β. Ό άγιος Γρηγόριος ô Θεολόγος.



ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Ιερό. Ή Κοινωνία των Αποστόλων (λεπτομέρεια).



ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Ιερό, νότιος τοίχος. Ή εμφάνιση τοΰ Χρίστου στους Ένδεκα Αποστόλους.



ΠΙΝΑΚΑΣ 7

Ιερό, βόρειος τοίχος. Ή Απιστία τοΰ Θωμά.



ΠΙΝΑΚΑΣ 8

Ή Απιστία τοΰ Θωμά (λεπτομέρεια).



ΠΙΝΑΚΑΣ 9

Ή Ανάληψη τοΰ Χριστοί.



ΠΙΝΑΚΑΣ 10

Ή Γέννηση τοΰ Χρίστου.



ΠΙΝΑΚΑΣ 248

Ή Βάπτιση τοϋ Χριστοΰ.



ΠΙΝΑΚΑΣ 12

Ή Βάπτιση τοΰ Χριστοΰ (λεπτομέρεια).



ΠΙΝΑΚΑΣ 13

β. Ισόγειο, νότιο κλίτος. Ό άγιος Σαμωνάς.



ΠΙΝΑΚΑΣ 14

'Ισόγειο, νότια κιονοστοιχία. Άγιος μοναχός.



ΠΙΝΑΚΑΣ 15
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α. Βόρειο ύπερωο. Χώρος πάνυ) άπό την πρόθεση. Ό Δίκαιος Ζαχαρίας.

β. Βορειοανατολικός τροϋλλος. Ό πατριάρχης Αβραάμ.



ΠΙΝΑΚΑΣ 16

Βόρειο υπερώο. Τέσσερις άπό τους Έβδομήκοντα Άποστόλους.



ΠΙΝΑΚΑΣ 17

Νότιο υπερώο. Ό άγιος Μάρκος, επίσκοπος Απολλωνίας, και ό άγιος Καίσαρ, επίσκοπος Δυρραχίου.



ΠΙΝΑΚΑΣ 18

Βόρειο ύπερωο. Ό άγιος Τίμων, επίσκοπος Μεδιολάνων.



ΠΙΝΑΚΑΣ 19

Όροφος νάρθηκα. Τροϋλλος. Ή Θεοτόκος με τον Χριστό και προφήτες.



ΠΙΝΑΚΑΣ 20

Ό προφήτης Ίωήλ.



ΠΙΝΑΚΑΣ 21

Άδίάγνωστος προφήτης.



ΠΙΝΑΚΑΣ 22

β. Όροφος νάρθηκα. Βόρειος τοίχος. Ή Αρνηση τοϋ Πέτρου και ή Κρίση τοΰ Πιλάτου.



ΠΙΝΑΚΑΣ 23

Βορειοδυτικό παρεκκλήσιο. Ό Χριστός Σωτήρ.



ΠΙΝΑΚΑΣ 24

Βορειοδυτικό παρεκκλήσιο. Ό «χορός» τών μοναχών-άσκητών.



ΠΙΝΑΚΑΣ 25

Βορειοδυτικά παρεκκλήσιο. Ό απόστολος Παϋλος.



ΠΙΝΑΚΑΣ 26

Βορειοδυτικά παρεκκλήσιο. Ό Χρίστος Παντοκράτωρ.



ΠΙΝΑΚΑΣ 27

Βορειοδυτικό παρεκκλήσιο: α. Ό Παχώμιος προσφέρει στην Παναγία το ομοίωμα τοϋ ναοϋ της 'Οδηγήτριας
καΐ χορός άγγέλο)ν. β. Σχέδιο Millet (Mistra, πίν. 99.1).



ΠΙΝΑΚΑΣ 28

α. Νοτιοδυτικά παρεκκλήσιο. Αγγελοι που κρατούν τή δόξα τοϋ Χρίστου.
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β. Νοτιοδυτικό παρεκκλήσιο. Ανατολικός τοίχος. Χρυσόβουλλο τοϋ Άνδρονίκου Β' (1312-1313).



ΠΙΝΑΚΑΣ 29

α. Νάρθηκας. Το κεντρικό σταυροθόλιο.

β. Νάρθηκας. Κεντρικό σταυροθόλιο. Αγγελος στό δυτικό διάχωρο.



ΠΙΝΑΚΑΣ 30

Ή Παναγία Ζωοδόχος Πηγή με τους θεοπάτορες.



ΠΙΝΑΚΑΣ 31

α-β. Ή Παναγία Ζωοδόχος Πηγή (λεπτομέρειες).



ΠΙΝΑΚΑΣ 32

γ. Ol άγιοι Ανάργυροι.



ΠΙΝΑΚΑΣ 33

γ. Ol άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός.



ΠΙΝΑΚΑΣ 34

α. Ό άγιος Παντελεήμων.

β. Ό άγιος Έρμόλαος.



ΠΙΝΑΚΑΣ 35
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α-β. Ό προφήτης Μωυσής.



ΠΙΝΑΚΑΣ 36

α-β. Ό προφήτης Ησαΐας.



ΠΙΝΑΚΑΣ 37

α-β. Ό προφήτης Δαβίδ.



ΠΙΝΑΚΑΣ 38

α-β. Ό προφήτης Σολομών.



ΠΙΝΑΚΑΣ 39

Ή Συνάντηση τοϋ Χριστοΰ με τή Σαμαρείτιδα και το Θαϋμα στήν Κανά.



ΠΙΝΑΚΑΣ 40

Ή Συνάντηση τοϋ Χριστοϋ με τη Σαμαρειτιδα.



ΠΙΝΑΚΑΣ 41

Ή Συνάντηση τοΰ Χρίστου με τή Σαμαρείτιδα (λεπτομέρεια).



ΠΙΝΑΚΑΣ 42

Το Θαΰμα στήν Κανά (λεπτομέρεια).



ΠΙΝΑΚΑΣ 43

Το Θαϋμα στήν Κανά (λεπτομέρεια).



ΠΙΝΑΚΑΣ 44

Ή Θεραπεία τοϋ ύδρωπικοϋ.



ΠΙΝΑΚΑΣ 45

Ή Θεραπεία τοϋ ΰδρωπικοϋ (λεπτομέρεια).



ΠΙΝΑΚΑΣ 46

Ή Θεραπεία τοΰ έκ γενετής τυφλοΰ και ή Θεραπεία τής πεθεράς τοΰ Πε'τρου.



ΠΙΝΑΚΑΣ 48

Ή Θεραπεία της πεθεράς τοΰ Πέτρου (λεπτομέρεια).



ΠΙΝΑΚΑΣ 49

Ή Θεραπεία τής πεθεράς τοϋ Πέτρου (λεπτομέρεια).



ΠΙΝΑΚΑΣ 50



ΠΙΝΑΚΑΣ 51

Ή Θεραπεία τοΰ παραλυτικοί τής Βηθεσδά και ή Θεραπεία τής αίμορροούσης.



ΠΙΝΑΚΑΣ 52

Ή Θεραπεία τοΰ παραλυτικού της Βηθεσδα (λεπτομέρεια).



ΠΙΝΑΚΑΣ 53

Ή Θεραπεία τής αίμορροοΰσης.



ΠΙΝΑΚΑΣ 54

Ή Θεραπεία τής αΐμορροοΰσης (λεπτομε'ρεια).



ΠΙΝΑΚΑΣ 55

Ή Θεραπεία τής αίμορροοΐίσης (λεπτομέρεια).



ΠΙΝΑΚΑΣ 56

β-γ. Ό Ίησοϋς Δωδεκαετής στον Ναό. Αριστερό άκρο.



ΠΙΝΑΚΑΣ 57



ΠΙΝΑΚΑΣ 58

Ή Θεραπεία των χωλών και τυφλών στο Ιερό.



ΠΙΝΑΚΑΣ 59

Ή Θεραπεία τών χωλών καί τυφλών στο Ιερό.



ΠΙΝΑΚΑΣ 60

Ή Θεραπεία των χωλων και τυφλών στο Ιερό. Αριστερό τμήμα.



ΠΙΝΑΚΑΣ 61

Ή Θεραπεία των χωλών και τυφλών στο Ιερό. Δεξιό τμήμα.



ΠΙΝΑΚΑΣ 62

α. Μυστράς, Παντάνασσα. Νάρθηκας. Τό κεντρικό σταυροθόλιο.



ΠΙΝΑΚΑΣ 63



ΠΙΝΑΚΑΣ 64

β. Ρώμη, κατακόμβη της Via Latina. Ή Συνάντηση τοΰ Χρίστου με
τή Σαμαρείτιδα.

γ. Ρόδος, ναός τοΰ Ταξιάρχη Μιχαήλ στο Θάρι.
Ή Συνάντηση τοΰ Χρίστου με τή Σαμαρείτιδα.



ΠΙΝΑΚΑΣ 65

β. Το ευαγγέλιο τοϋ Rossano. Ή Θεραπεία τοϋ έκ γενετής τυφλοΰ.



ΠΙΝΑΚΑΣ 66

α. Κωνσταντινούπολη, μονή τής Χώρας. Το Θαΰμα στήν Κανά
(λεπτομέρεια).
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β. "Αγιον Όρος, μονή Μεγίστης Λαύρας. Χειρόγραφο Α76. Τό Θαΰμα στήν Κανά.



ΠΙΝΑΚΑΣ 67

α. 'Άγιον Όρος. Χειρόγραφο 'Ιβήρων 5. Ή Θεραπεία τοΰ εκ γενετής τυφλοϋ.

Αγιον Όρος. Χειρόγραφο Διονυσίου 587. Ή Θεραπεία τοΰ παραλυτικοϋ της Βηθεσδα.



ΠΙΝΑΚΑΣ 68

α. Trier, κώδικας Egberti. Ή Θεραπεία τοϋ παραλυτικοϋ τής Βηθεσδά.

β. Ευαγγέλιο άριθ. 9 τοΰ Γυμνασίου τής Μυτιλήνης. Ή Θεραπεία τοϋ παραλυτικοϋ τής Βηθεσδά.



ΠΙΝΑΚΑΣ 69

Padova, Capeila degli Scrovegni. Ή Εκδίωξη των έμπορων άπό τον Ναό (τοιχογραφία Giotto).



ΠΙΝΑΚΑΣ 70

α. Ναός της Bojana. Ό Χρίστος Δωδεκαετής στον Ναό.
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β. Φλωρεντία. Χειρόγραφο Laur. VI, 23. Ή Θεραπεία των χωλών και τυφλών στο Ιερό.



ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ

Όλες οί φωτογραφίες των τοιχογραφιών τοΰ νάρθηκα και πολλές που άναφέρονται στο πρώτο κεφάλαιο τοΰ
βιβλίου αποτελούν λήψεις τοΰ εργαστηρίου «Φωτογραφία» τών Ινώς Ίωαννίδου καΐ Λενιώς Μπαρτζιώτη.
Οί υπόλοιπες φωτογραφίες τοΰ μνημείου άποτελοϋν λήψεις της 5ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και
της συγγραφέως.

Οί φωτογραφίες τών Πινάκων 2 καΙ 68β προέρχονται από τά φωτογραφικά άρχεια τοΰ Μουσείου Μπενάκη
και τοΰ Βυζαντινοΰ Μουσείου αντίστοιχα.

Οί άπεικονιζόμενες σκηνές στο τμήμα τοΰ συγκριτικοΰ ύλικοΰ έχουν δημοσιευθεί στις μελέτες που άναφέρονται
στις άντίστοιχες υποσημειώσεις τοΰ κειμένου.

Σχέδια

1-2. Πέτρος Κουφόπουλος και Μαρίνα Μυριανθέως Κουφοποΰλου, αρχιτέκτονες.

3. Αρχείο Αρχαιολογικής Εταιρείας.

4. Γιώτα Ζαχοποΰλου, άρχιτέκτων.

29α, 35α, 36β, 37α, 38β. Νέστορας Παπανικολόπουλος, Γιάννης Γιαρμενίτης, Μανόλια Σκουλοΰδη, ζωγράφοι.
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