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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Η επιλογή µου να ασχοληθώ µε τις τοιχογραφίες του ναού των Αγίων 

Θεοδώρων στον Αρχάγγελο Ρόδου, από όπου και κατάγοµαι, ήταν επιθυµία που 

γεννήθηκε όταν ήρθα σε επαφή µε τη βυζαντινή τέχνη ως φοιτήτρια στο 

Πανεπιστήµιο Κρήτης. Η επιθυµία αυτή άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά όταν η 

Προϊσταµένη της 4ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων κ. Μαρία Μιχαηλίδου µου 

ανέθεσε την καταγραφή των εκκλησιαστικών µνηµείων της υπαίθρου της Ρόδου, την 

οποία και ευχαριστώ θερµά για την παραχώρηση άδειας µελέτης της εκκλησίας. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη βιβλιοθηκονόµο της Βιβλιοθήκης του 

Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αιγαιακών Σπουδών κ. Χρυσούλα Ζουµπά, η οποία µε 

ειλικρινή προθυµία ανταποκρινόταν σε κάθε µου προσπάθειά αναζήτησης της 

βιβλιογραφίας. Ιδιαίτερη ευγνωµοσύνη οφείλω στην υπάλληλο του Ταµείου 

∆ιαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων «Μνηµεία της 

Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου» κ. Μαριρένα Γκιώνη για την ψηφιοποίηση των 

φωτογραφιών του µνηµείου και την υποστήριξή της σε θέµατα τεχνικά.  

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς φίλους και συναδέλφους για την 

ψυχική υποστήριξή και υποµονή τους που επέδειξαν όλο αυτό το χρονικό διάστηµα 

µέχρι την αποπεράτωση της παρούσας εργασίας.-  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων βρίσκεται στην οµώνυµη θέση Άγιοι 

Θεόδωροι, νοτιοδυτικά του οικισµού του Αρχαγγέλου, σε απόσταση 35 χιλιοµέτρων 

από την πόλη της Ρόδου (χάρτ.). Η περιοχή διαθέτει υδάτινες πηγές για την ύδρευση 

του οικισµού και την άρδευση αγροτεµαχίων µε εσπεριδοειδή. Όταν το 1948 ο 

Αναστάσιος Ορλάνδος, µετά την ενσωµάτωση των ∆ωδεκανήσων στην Ελλάδα, 

παρουσίασε τα βυζαντινά και µεταβυζαντινά µνηµεία της πόλης της Ρόδου και της 

υπαίθρου της στο Αρχείον των Βυζαντινών Μνηµείων της Ελλάδος, ο τοιχογραφικός 

διάκοσµος των Αγίων Θεοδώρων καλυπτόταν µε αλλεπάλληλες στρώσεις ασβέστη. 

Οι τοιχογραφίες αποκαλύφθηκαν το 1972, κατά τη διάρκεια στερεωτικών εργασιών 

από την Αρχαιολογική Υπηρεσία ∆ωδεκανήσου (φωτ. 1 – 4), προκειµένου ν’ 

αντιµετωπιστούν οι επικίνδυνες ρηγµατώσεις που προκλήθηκαν από τη διάνοιξη της 

Λεωφόρου Ρόδου – Λίνδου1. 

Ο τοιχογραφικός διάκοσµος των Αγίων Θεοδώρων παρουσιάστηκε για πρώτη 

φορά από τον Ι. Βολανάκη στο Συµπόσιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 

το 19812 και, στη συνέχεια, στη µονογραφία του µε τίτλο: Οι τοιχογραφίες του ναού 

των Αγίων Θεοδώρων Αρχαγγέλου Ρόδου3. Το µεγαλύτερο µέρος του βιβλίου 

αφιερώνεται στην παρουσίαση και περιγραφή των τοιχογραφιών, ενώ γίνεται 

αναφορά στην αρχιτεκτονική και τους τάφους που ερευνήθηκαν εξωτερικά του ναού. 

Στα συµπεράσµατα διατυπώνονται ορισµένες παρατηρήσεις, χρήσιµες 

οµολογουµένως, αναπόδεικτες όµως και ατεκµηρίωτες οι περισσότερες από αυτές4. 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η συστηµατική εικονογραφική και 

τεχνοτροπική ανάλυση του εικονογραφικού προγράµµατος των τοιχογραφιών που 

ανήκουν στο αρχικό στρώµα της ζωγραφικής του µνηµείου, η σύγκρισή τους µε 

γνωστά παραδείγµατα από τα ∆ωδεκάνησα και γενικότερα το βυζαντινό χώρο, καθώς 

και η αναζήτηση της τελικής χρήσης και προορισµού του ναού των Αγίων 

Θεοδώρων. 

                                                 
1 Σε φωτογραφίες που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια των στερεωτικών εργασιών φαίνεται ότι υπήρχε 

λίθινο τόξο στο εσωτερικό του ναού, το οποίο καθαιρέθηκε για να αποκαλυφθεί ο ζωγραφικός 

διάκοσµος της εκκλησίας (φωτ. 4). 
2 Βολονάκης, Άγιοι Θεόδωροι 1981, σ. 10 – 11. 
3 Βολονάκης, Άγιοι Θεόδωροι 1982. 
4 Βολονάκης, Άγιοι Θεόδωροι 1982, σ. 71 – 73. 
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 Οι κατά πολύ µεταγενέστερες τοιχογραφίες του αρκοσολίου στο ανατολικό 

τµήµα του βόρειου τοίχου του κυρίως ναού, οι οποίες καλύπτονται µε νεώτερες 

επιζωγραφήσεις, δεν θα αποτελέσουν αντικείµενο έρευνας προς το παρόν, καθώς δεν 

εντάσσονται στο πλαίσιο των ερωτηµάτων που έχουν τεθεί. 
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (φωτ. 5 – 8, 12) 

 

Ο ναός των Αγίων Θεοδώρων ανήκει στο µονόχωρο καµαροσκέπαστο τύπο 

που απολήγει στα ανατολικά σε αψίδα εσωτερικά ηµικυκλική και εξωτερικά 

τρίπλευρη5 (φωτ. 7). Το µήκος του ναού εξωτερικά χωρίς την κόγχη φθάνει τα 9.60µ. 

και το πλάτος τα 5.40µ. Εσωτερικά έχει µήκος 7.90µ. και πλάτος 3.27µ. Καλύπτεται 

µε ηµικυλινδρική καµάρα, εξωτερικά καλυµµένη µε δίρριχτη σύγχρονη κεραµιδένια 

στέγη. Ο κυρίως ναός δεν διαθέτει παράθυρα, µε αποτέλεσµα να µην φωτίζεται. Το 

µοναδικό άνοιγµα είναι η µικρή φωτιστική θυρίδα 0. 57µ. ύψους και 0.12µ. πλάτους, 

που ανοίγεται στο µέσον της αψίδας του ιερού βήµατος (φωτ. 12). Εξωτερικά οι 

επιφάνειες της εκκλησίας παραµένουν ακόσµητες, µε εξαίρεση το τυφλό αψίδωµα 

που διαµορφώνεται πάνω από την ορθογώνια είσοδο του ναού, στο µέσον της δυτικής 

πλευράς. 

Σήµερα η τοιχοποιία του ναού δεν είναι ορατή, καθώς οι εξωτερικές του 

επιφάνειες καλύπτονται µε επίχρισµα και στρώσεις ασβέστη. Από τις αναστηλωτικές 

εργασίες ωστόσο είναι γνωστό ότι αποτελείται από αργούς λίθους συνδεδεµένους µε 

ασβεστοκονίαµα και κεραµικά αποτµήµατα στους αρµούς. 

Στο µέσον της αψίδας του ιερού και σε επαφή µε αυτήν βρίσκεται η Αγία 

Τράπεζα (ύψος 0.86µ., πλάτος 0.82µ., βάθος 0.68µ.), ασβεστωµένη σήµερα, η οποία 

αποτελείται από έναν µαρµάρινο αµφικιονίσκο παραθύρου, προερχόµενο από 

παλαιοχριστιανικό κτήριο, ακατέργαστους δόµους και µία ορθογώνια πλάκα από 

πάνω. Η πρόθεση (ύψος 0.54µ., πλάτος 0.47µ., βάθος 0. 47µ.) είναι ορθογώνια και 

διαµορφώνεται στο πάχος του βόρειου τοίχου του ιερού βήµατος. Το δάπεδο του 

ιερού είναι υπερυψωµένο κατά 0.19µ. από το δάπεδο του κυρίως ναού. 

Στο ανατολικό άκρο της βόρειας πλευράς του κυρίως ναού, δίπλα στο τέµπλο, 

υπάρχει µία πρόσθετη κατασκευή (ύψους 2.45µ., πλάτους 2.20µ. πάχους 0.21µ.), 

τύπου αρκοσολίου, διαµορφωµένη εσωτερικά σε τόξο και εξωτερικά σε ορθογώνιο, 

χωρίς ωστόσο να τεκµηριώνεται αρχαιολογικά η ύπαρξη τάφου (φωτ. 74). Η 

                                                 
5 Για την αρχιτεκτονική των εκκλησιαστικών µνηµείων στη Ρόδο και την ύπαιθρο του νησιού βλ. 

Ορλάνδος, ΑΒΜΕ, σ. 61 – 112. Η τρίπλευρη εξωτερικά αψίδα απαντάται και σε άλλους ναούς της 

µεσαιωνικής πόλης της Ρόδου και της υπαίθρου. Βλ. Ορλάνδος, ό.π., εικόνες από σ. 62 κ.ε. Για 

παραδείγµατα ναών µε τρίπλευρη εξωτερικά αψίδα στην ηπειρωτική Ελλάδα βλ. Μπούρας, 

Αρχιτεκτονική, εικόνες από σ. 95 έως σ. 187. Για την αρχιτεκτονική και τέχνη γενικότερα ανάµεσα 

στα 1306 – 1356 βλ. Luttrell, Town of Rhodes, σ. 152 – 165. 
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κατασκευή αυτή πιθανώς συνδέεται µε µεταγενέστερη ανακαίνιση του ναού, που δεν 

είναι εύκολο να προσδιοριστεί χρονολογικά µε ακρίβεια, κάλυψε τµήµα του αρχικού 

τοιχογραφικού διακόσµου του ναού και οι επιφάνειές της διακοσµήθηκαν µε σκηνές 

από το βίο και το µαρτύριο των αγίων Θεοδώρων. 

Ένα χαµηλό κτιστό έδρανο (ύψους 0.25µ. και πάχους 0. 32µ.), κάτω ακριβώς 

από την κόκκινη ταινία – πλαίσιο της κατώτερης ζώνης µε τους ολόσωµους αγίους, 

περιτρέχει εσωτερικά τους τοίχους του κυρίως ναού, και το νότιο τοίχο του Ιερού 

(µήκους 1.12µ., ύψους 0.26µ., πάχους 036µ.) κάτω από τη διακοσµητική ταινία, 

αφήνοντας ωστόσο ελεύθερο το τµήµα µπροστά από τη σύνθεση της ∆έησης στο 

νότιο τοίχο και το αρκοσόλιο µε την παράσταση των τιµώµενων αγίων στο βόρειο 

τοίχο του κυρίως ναού.  

Στο δυτικό τµήµα του νότιου και βόρειου τοίχου του κυρίως ναού, σχεδόν στο 

ύψος γένεσης της καµάρας, διακρίνονται οπές διαµέτρου 0.09µ. και βάθους 0.43µ. 

από το στόµιο αγγείου, το οποίο είναι ενσωµατωµένο στην τοιχοποιία για την 

καλύτερη ακουστική του ναού. Ανάλογα αγγεία απαντώνται στους τοίχους των ναών 

της Αγίας Αικατερίνης (Ιλκ Μιχράµπ) στην Παλιά Πόλη της Ρόδου, στον Άγιο 

Γεώργιο τον Βάρδα (1289/90) στην Απολακκιά Ρόδου6 και στον Άγιο Γεώργιο τον 

«Πετρωνιάτη»7 στον Αρχάγγελο Ρόδου. 

Από επιτόπια παρατήρηση, κάτω από το σύγχρονο τέµπλο που διαχωρίζει το 

ιερό βήµα από τον κυρίως ναό, διαπιστώθηκαν δύο τουλάχιστον ορθογώνιες εγκοπές, 

µία στο βόρειο και µία στο νότιο τοίχο, ψηλά, σχεδόν στο ύψος γένεσης της καµάρας, 

από παλιότερο τέµπλο8. Χαµηλότερα, σε ύψος 1.15µ. από το δάπεδο του κυρίως 

ναού, ίχνη από σύγχρονο σοβά υποδηλώνουν την ύπαρξη και άλλων εγκοπών για την 

προσαρµογή τέµπλου, είναι ωστόσο δύσκολο να εξακριβωθεί εάν ανήκουν στο 

αρχικό τέµπλο που µπορεί να διέθετε ο ναός ή σε εκείνο που αντικαταστάθηκε πριν 

έξι χρόνια. 

Σε όλη τη διάρκεια της ιπποτοκρατίας (1309 – 1522) στην ύπαιθρο της Ρόδου 

ο µονόχωρος καµαροσκέπαστος ναός φαίνεται να είναι ο πιο διαδεδοµένος 

                                                 
6 Ορλάνδος, ΑΒΜΕ, σ. 114, 143. 
7 Αδηµοσίευτο. 
8 Στη βόρεια πλευρά η εγκοπή έχει διαστάσεις 0.40µ. βάθος, 0.13µ. ύψος και 0.08µ. πλάτος, ενώ στη 

νότια η εγκοπή έχει βάθος 0.13µ., ύψος 0.09µ. και πλάτος 0.08µ.  
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αρχιτεκτονικός τύπος9. Συνήθως πρόκειται για ναούς µικρών διαστάσεων, κτισµένους 

µε αργούς λίθους και αποτµήµατα κεραµιδιών ή αγγείων ανάµεσα στους αρµούς, 

µικρά ανοίγµατα, και σχεδόν καθόλου επιδράσεις από τη δυτική αρχιτεκτονική σε 

σχέση µε τα µνηµεία που ανεγείρονται στην Παλιά πόλη της Ρόδου (Άγιος Ιωάννης, 

Παναγιά του Μπούργκου, Παναγιά της Νίκης).  

Αξίζει ωστόσο να σηµειωθεί ότι η εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων ως προς 

τον κατασκευαστικό τοµέα, συγκριτικά µε άλλους ναούς στο νησί της Ρόδου και στα 

υπόλοιπα νησιά του δωδεκανησιακού συµπλέγµατος, που ανήκουν στον ίδιο 

αρχιτεκτονικό τύπο και χρονολογούνται µε τα τεχνοτροπικά κυρίως στοιχεία του 

ζωγραφικού τους διακόσµου στα χρόνια της ιπποτοκρατίας (1309 – 1522), διαθέτει 

διαστάσεις αρκετά µεγαλύτερες10. Το µέγεθος του ναού υποδηλώνει το φιλόδοξο του 

                                                 
9 Κόλλιας, 2000, σ. 97 – 109. Από τις εικοσιεννέα (29) συνολικά εκκλησίες που βρίσκονται στη 

µεσαιωνική πόλη της Ρόδου και χρονολογούνται στα χρόνια της ιπποτοκρατίας, οι εννιά (9) είναι 

µόνοχωρες καµαροσκέπαστες, δηλ. το ένα τρίτο των εκκλησιαστικών µνηµείων, ενώ οι υπόλοιπες 

ανήκουν σε άλλους αρχιτεκτονικούς τύπους. Στην ύπαιθρο της Ρόδου ο αριθµός των ναών, συνήθως 

µικρών διαστάσεων, που ανήκουν στον απλό µονόχωρο καµαροσκέπαστο τύπο είναι µεγάλος. Οι 

περισσότεροι από αυτούς, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις ή σποραδικές αναφορές ορισµένων σε 

άρθρα ή βιβλία, παραµένουν έως σήµερα αδηµοσίευτοι. Βλ. επίσης Κόλλιας, Κάλυµνος, σ. 40, 

Κόλλιας, Ιχνογράφηµα Τήλου, σ. 34, 36. Στο µονόχωρο καµαροσκέπαστο τύπο ανήκει επίσης η 

πλειονότητα των εκκλησιών που κτίζονται το 13ο αιώνα στα ∆ωδεκάνησα (βλ. Κατσιώτη, 

Επισκόπηση, σ. 271, σχγ. 12). Μεγάλος επίσης είναι ο αριθµός των µικρών ναών στην 

βενετοκρατούµενη Κρήτη, που ανήκουν στο µονόχωρο καµαροσκέπαστο τύπο, απλών ή µε τυφλά 

αψιδώµατα. Βλ. σχετικά: Μπορµπουδάκης, Βυζαντινή τέχνη, σ. 9 – 103. Για τους αρχιτεκτονικούς 

τύπους που επικρατούν στη ∆υτική Κρήτη βλ. Λασσιθιωτάκης, Κυριαρχούντες τύποι, σ. 175 – 201. Η 

πλειονότητα των εκκλησιών στο Νοµό Χανίων ανήκει στο µονόχωρο καµαροσκέπαστο τύπο. Οι 

εξωτερικές τους επιφάνειες, όπως και στους ναούς της ροδιακής υπαίθρου, µένουν ακόσµητες, Για την 

αρχιτεκτονική της περιόδου γενικά βλ. Μπούρας, Αρχιτεκτονική, σ. 191 – 234. Για την αρχιτεκτονική 

της περιόδου στα νησιά του Αιγαίου βλ. Μπούρας, Το Αιγαίο, σ. 123 – 130, ιδιαίτερα σ. 129 – 130. 

Κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική της ηπειρωτικής και 

νησιωτικής Ελλάδας ο µονόχωρος καµαροσκέπαστος τύπος θα γνωρίσει µεγάλη διάδοση. 
10 Από τα δηµοσιευµένα µνηµεία της ίδιας περιόδου στα ∆ωδεκάνησα αναφέρουµε ενδεικτικά: Άγιος 

Ζαχαρίας στο Φοινίκι της Χάλκης, µήκος 5.70µ., πλάτος 3.80µ. (Κατσιώτη, Άγιος Ζαχαρίας, σ. 229), 

Παναγιά ή Ενιαµερίτισσα, µήκος 4.30µ., πλάτος 2.30µ. - 2.75µ., (Σιγάλα, Ενιαµερίτισσα Χάλκης, σ. 

330), Άγιος Νικόλαος ο «Φτωχός», εσωτ. διαστ.: µήκος 4.90µ., πλάτος 2.40µ., (Σιγάλα, Άγιος 

Νικόλαος ο «Φτωχός», σ. 441), Άγιος Νικόλαος στα Μαριτσά Ρόδου, εξωτ. διαστ.: µήκος 4.70µ., 

πλάτος 4.20µ., εσωτ. διαστ.: µήκος 3.85µ., πλάτος 2.72µ., (Βολανάκης,  

Άγιος Νικόλαος στα Μαριτσά Ρόδου, σ. 217), Άγιος Γεώργιος στη θέση Λώρυµα στα Μάσαρη Ρόδου, 
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έργου, που µπορεί να ερµηνευθεί από τις κοινωνικές και οικονοµικές προϋποθέσεις 

των κτητόρων του, οι οποίοι επιθυµούσαν ν’ ανεγείρουν µια εκκλησία ξεχωριστή από 

τις σύγχρονες της, που βρίσκονται εγκατεσπαρµένες στη ροδιακή ύπαιθρο.  

  

                                                                                                                                            
εσωτ. διαστ.: µήκος 5.60µ., πλάτος 3.55µ., (Βολανάκης, Άγιος Γεώργιος στα Μάσαρη Ρόδου, σ. 4). 

Πολύ µικρών διαστάσεων είναι και η εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα Χείλη της Τήλου, χωρίς 

ωστόσο να αναφέρονται οι διαστάσεις της (Κατσιώτη, Τήλος, σ. 327). 
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ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ  

 

Εικονογραφία 

Ο ναός των Αγίων Θεοδώρων διατηρεί σχεδόν ακέραιο το εικονογραφικό του 

πρόγραµµά. Οι τοιχογραφίες διατηρούνται σε σχετικά καλή κατάσταση, παρά την 

αιθάλη που καλύπτει τη ζωγραφική επιφάνεια των τοιχογραφιών κυρίως της καµάρας 

και του ιερού βήµατος, και τις κατά τόπους σηµαντικές απώλειες και φθορές του 

ζωγραφικού στρώµατος, ιδιαίτερα έντονες στα πρόσωπα των µορφών, µάτια, µύτη 

και χείλη. 

Το εικονογραφικό πρόγραµµα του ναού των Αγίων Θεοδώρων αναπτύσσεται, 

σύµφωνα µε το καθιερωµένο σύστηµα στην περίοδο των Παλαιολόγων, σε τρεις 

ζώνες: σκηνές από τον χριστολογικό κύκλο στην καµάρα του κυρίως ναού, στηθάρια 

αγίων σε µετάλλια σε µια στενότερη ζώνη στη γένεση της καµάρας και ολόσωµες 

µορφές αγίων στην κάτω ζώνη. Η διάταξη που ακολουθούν οι ζώνες διακόσµησης 

είναι τυπική και ευρύτατα διαδεδοµένη στους ναούς του 14ου και 15ου αιώνα11. 

 

Ιερό βήµα 

Το τεταρτοσφαίριο της αψίδας του ιερού καταλαµβάνει η παράσταση της 

∆έησης12, µε τις µορφές σε προτοµή, τον Χριστό ανάµεσα στην Παναγία και τον άγιο 
                                                 
11 Η διάταξη αυτή εµφανίζεται ήδη από τον 13ο σε εκκλησίες του ∆εσποτάτου του Μοριά (βλ. 

∆ρανδάκης, Παναγιά Χρυσαφίτισσα, σ. 349 – 350 και Μουτσόπουλος – ∆ηµητροκάλλης, Γεράκι, εικ. 

11, 18, 21, 23 - 40, (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος), εικ. 85 (Άγιος Σώζων), και διαδίδεται σε ναούς 

του 14ου και 15ου αιώνα: Χριστό Βεροίας (1315) (Πελεκανίδης, Καλλιέργης, πίν. Ι∆΄), Άγιο Νικόλαο 

Ορφανό (1310-1320) (Ξυγγόπουλος, Άγιος Νικόλαος Ορφανός, πίν. 81), Άγιο Αθανάσιο Μουζάκη 

Καστοριάς (1384/5) (Πελεκανίδης – Χατζηδάκης, Καστοριά, σ. 109). Για περισσότερα παραδείγµατα 

ναών µε τριµερή διάταξη του εικονογραφικού προγράµµατός τους βλ. ∆εληγιάννη – ∆ωρή, 

Αγριακόνα, σ. 547. Από τα δηµοσιευµένα µνηµεία στα ∆ωδεκάνησα, η τριµερής διάταξη εντοπίζεται 

στην Αγία Άννα στο Βαθύ Καλύµνου (13ος αιώνας) (Αρχοντόπουλος, Αγία Άννα Καλύµνου, σ. 387), 

στην Παναγιά την Ενιαµερίτισσα στη Χάλκη (1367) (Σιγάλα, Ενιαµερίτισσα, σ. 335, 336, εικ. 4, 21, 

23, 30), στον Άγιο Νικόλαο στα Χείλη της Τήλου (γύρω στα 1400), (Κατσιώτη, Τήλος, σ. 327, πίν. 

142, 145). Τριµερή διάταξη έχει και το εικονογραφικό πρόγραµµα του ναού της Αγίας Αναστασίας στο 

Μονόλιθο Ρόδου (Βολανάκης Ι., Α∆ 36 (1981), σ. 420 –421). Για περισσότερα παραδείγµατα µε 

τριµερή διάταξη από τα νησιά της ∆ωδεκανήσου βλ. Σιγάλα, Ενιαµερίτιτσσα Χάλκης, σ. 369. 
12 Η παράσταση της ∆έησης παρατηρείται σε επαρχιακούς ναούς, ειδικότερα στην Καππαδοκία, τη 

Γεωργία (Velmans, L’ image de la Deesis, σ. 47, 100) τη Νότιο Ιταλία, (Walter, Two Notes, σ. 333) 

την Κρήτη (βλ. Καλοκύρης, Βυζαντιναί τοιχογραφίαι Κρήτης, σ. 91 – 93 και 125. Μπορµπουδάκης, 
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Ιωάννη τον Πρόδροµο (φωτ. 9). Τα πρόσωπα και των τριών µορφών της σύνθεσης 

έχουν υποστεί σηµαντικές απώλειες της ζωγραφικής τους επιφάνειας. Στη µέση 

απεικονίζεται ο Χριστός σε προτοµή, µε βυσσινί ορθόσηµο χιτώνα και βαθυγάλαζο 

ιµάτιο, να ευλογεί µε το δεξί και να κρατά µε το αριστερό χέρι κλειστό βιβλίο. Στο 

σταυρό του φωτοστέφανου, που περιβάλλει το κεφάλι του Χριστού, διακρίνεται η 

επιγραφή: Ο ΩΝ13. Στην ίδια περίπου κλίµακα, αριστερά, απεικονίζεται η Παναγία 

ηµίσωµη, δεόµενη, µε γκριζογάλανο χιτώνα και βυσσινί µαφόριο. ∆εξιά 

απεικονίζεται ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδροµος και αυτός ηµίσωµος, σε στάση δέησης, 

µε γκριζόχρωµο χιτώνα και βυσσινί ιµάτιο. Τα φωτοστέφανα και στα τρία πρόσωπα 

της παράστασης αποδίδονται µε ώχρα µέσα σε σκούρο βυσσινί περίγραµµα. 

Η παράσταση της ∆έησης στην αψίδα των εκκλησιών της Ρόδου και 

γενικότερα της ∆ωδεκανήσου, που χρονολογούνται στον 14ο και 15ο αιώνα, είναι 

θέµα τυπικό και σύνηθες, γι’ αυτό και ο αριθµός των παραδειγµάτων στη ροδιακή 

ύπαιθρο και γενικότερα τα ∆ωδεκάνησα είναι πολύ µεγάλος14.  
                                                                                                                                            
Νοµός, 107, Ξυγγόπουλος, Σχεδίασµα, σ. 47, Gallas – Wessel – Borboudakis, Byzantinisches Kreta, 

Λασσιθιωτάκης, Εκκλησίες ∆υτικής Κρήτης, σποραδικά, και του ίδιου, Εκκλησίες ∆υτικής Κρήτης – 

Επιλεγόµενα, σ. 135, Μαδεράκης, ∆έηση, 9 – 110), τα ∆ωδεκάνησα (βλ. σηµ. 12), τη Νάξο (βλ. 

Μαστορόπουλος, Άγνωστες επιγραφές, σ. 124, 126 και Παναγιωτίδη, Άγιος Γεώργιος Λαθρηνός, σ. 

148, σηµ. 35, 36). Για το εικονογραφικό θέµα της ∆έησης βλ.Walter, Two Notes, σ. 311 – 336, όπου 

και η παλιότερη βιβλιογραφία. Ο ίδιος, REB 28 (1970), σ. 161 – 187. Ο ίδιος, REB 38 (1980), σ. 261 – 

269. Μουρίκη, Άγιος Νικόλαος Πλάτσας, σ. 35. Η ίδια, Σπηλιά Πεντέλης, σ. 92 – 93. Μαντάς, 

Εικονογραφικό πρόγραµµα, σ. 96, σηµ. 2, όπου παρατίθεται για το θέµα εκτενής βιβλιογραφία, καθώς 

και Κατσιώτη, Κάλυµνος, σ. 222, σηµ. 10. 
13 Έξοδος Γ΄ 14 «Και είπεν ο Θεός προς Μωυσήν λέγων: εγώ ειµί ο ών . . .». Η επιγραφή ΩΝ 

απαντάται την ίδια περίοδο και στην Παναγιά την Ενιαµερίτισσα στη Χάλκη (1367), στο φωτοστέφανο 

του Χριστού που βρίσκεται στην αγκαλιά της ένθρονης Παναγίας της Οδηγήτριας στο νότιο τοίχο 

δίπλα στο τέµπλο (Σιγάλα, Ενιαµερίτισσα, σ. 362, 373, εικ. 4.23, 21). 
14 Η πρωιµότερη παράσταση ∆έησης σε τεταρτοσφαίριο αψίδας στα ∆ωδεκάνησα, χρονολογηµένη µε 

τεχνοτροπικά κριτήρια στον 11ο αιώνα, εντοπίζεται σε µία εκκλησία αφιερωµένη στον Άγιο Γεώργιο, 

µόλις δύο χιλιόµετρα, νοτιοδυτικά της εκκλησίας των Αγίων Θεοδώρων, στη θέση «Πλακωτό», κοντά 

στον οικισµό της Μαλώνας (Κατσιώτη, Μαλώνα, σ. 107 - 109). Κατά την περίοδο της ιπποτοκρατίας 

στα ∆ωδεκάνησα, απαντάται στο τεταρτοσφαίριο των ναών του Αγίου Φανουρίου (1335/1336) 

(Ορλάνδος, Αρχείον, σ. 165 – 166), της Αγίας Αικατερίνης (Ιλκ – Μιχράµπ) (τέλος 14ου αιώνα) 

(Ορλάνδος, Αρχείον, σ. 143 – 144), της Αγίας Τριάδας (Ντολαπλί Μετζίντ) (1490 – 1510) (Ορλάνδος, 

Αρχείον, σ. 177 – 178) στην Παλιά Πόλη της Ρόδου, στον Άγιο Νικόλαο στην περιοχή Φουντουκλί 

στη ∆ιµυλιά (1497/8) (Ορλάνδος, Αρχείον, σ. 183 – 184 και Αχειµάστου – Ποταµιάνου, Άγιος 

Νικόλαος στο Φουντουκλί Ρόδου, σ. 248), στην Αγία Αναστασία (15ος αιώνας) στη Μονόλιθο Ρόδου 
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Η παράσταση της ∆έησης αντανακλά την ιεραρχία που διέπει τα 

εικονογραφικά προγράµµατα των βυζαντινών ναών. Έτσι, στην περίπτωση του 

µονόχωρου καµαροσκέπαστου ναού των Αγίων Θεοδώρων, ο Χριστός, ως πρώτος 

στην τάξη της ουράνιας ιεραρχίας, καταλαµβάνει τον ιερότερο χώρο, το 

τεταρτοσφαίριο της αψίδας του ιερού βήµατος. Ακολουθούν, δίπλα του, η Παναγία 

και ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδροµος.  

Το περιεχόµενο της ∆έησης στην αψίδα του ιερού είναι αναµφισβήτητα 

πολύσηµο και έχει απασχολήσει από πολύ νωρίς τους µελετητές της βυζαντινής 

τέχνης15. Στενά συνυφασµένο µε τη λειτουργία16 που τελείται στο χώρο του ιερού, 
                                                                                                                                            
(Ορλάνδος, Αρχείον, σ. 212), στην Παναγιά την Καθολική στη Λάρδο (15ος αιώνας) (Ορλάνδος, 

Αρχείον, σ. 213), στον Άγιο Νίκωνα και Άγιο Θεόδωρο Τύρωνα στο χωριό Αρνίθα Ρόδου (14ος – 15ος 

αιώνας) (Ορλάνδος, ∆ύο Βυζαντινά µνηµεία ∆υτικής Κρήτης, σ. 133, σηµ. 10 και Βολανάκης Ι., Α∆ 

34 (1979), Χρονικά, σ. 470), στον Άγιο Νικόλαο στα Μαριτσά (1434/35) (Βολανάκης, Μαριτσά, σ. 

224 και Βολανάκης Ι., Α∆ 35 (1980), Χρονικά, σ. 577), Άγιος Γεώργιος στα Μαριτσά Ρόδου 

(Βολανάκης Ι., Α∆ 37 (1982), Χρονικά, σ. 402), στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδροµο (1428;) (Βολανάκης 

Ι., Α∆ 33 (1989), Χρονικά, σ. 411), στην Αγία Αγάθη (14ος – 15ος αιώνας) στη Μαλώνα (Βολανάκης 

Ι., Α∆ 33 (1978), Χρονικά, σ. 409), στην Αγία Τριάδα (1407/8) στην Ψίνθο (Κόλλιας Η., Α∆ 30 

(1975), Χρονικά, σ. 375). Στα υπόλοιπα νησιά της ∆ωδεκανήσου, στην Κω: Γοργοεπήκοος στην πόλη 

της Κω και Ταξιάρχες (Άγιοι Ασώµατοι) στο Παλιό Πυλί (Βολανάκης, Χριστιανικά µνηµεία Κω, σ. 

75, 108), στον Άγιο Γεώργιο στη Ζία Ασφενδιού (Βολανάκης Ι., Α∆ 34 (1979), Χρονικά, σ. 468), στον 

Άγιο Νικόλαο το «Φτωχό» (14ος – 15ος αιώνας), (Σιγάλα, Άγιος Νικόλαος ο «Φτωχός», σ. 443 – 444, 

σηµ. 24), στην Τήλο: στο ναό της Σωτήρας (15ος αιώνας) στο Μικρό χωριό (Κόλλιας, Ιχνογράφηµα 

Τήλου, σ. 17), στο Σωτήρα στη Μεσαριά (14ος – 15ος αιώνας) (Κόλλιας, Ιχνογράφηµα Τήλου, σ. 20 και 

Μουζάκη, Εκκλησίες Τήλου, σ. 157), στην Αγία Τριάδα (Κόλλιας, Ιχνογράφηµα Τήλου, σ. 31), στη 

Λέρο: στην Παναγιά τη Γουρλοµάτα (Μιχαηλίδου Μ., Α∆ 45 (1990) Χρονικά, σ. 519), στη Σύµη: στον 

Άγιο Προκόπιο, (Βολανάκης Ι., Α∆ 32 (1977) Χρονικά, σ. 387. Ο ίδιος, Α∆ 36 (1981), σ. 431), στη 

Νίσυρο: στην Αγία Τριάδα στα Νικειά (Βολανάκης Ι., Α∆ 39 (1984) Χρονικά, σ. 346), στην Κάλυµνο: 

στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο (Θεολογάκι) στο Βαθύ (Κόλλιας, Κάλυµνος, σ. 41) και στις εκκλησίες 

Τιµίου Σταυρού, Αγίου Γεωργίου – Αγίας Άννας, Αναλήψεως και Προδρόµου στο Κάστρο Χώρας 

Καλύµνου (Βολανάκης, Κάλυµνος, σ. 120, 95, 107, 85) και στη Χάλκη: στον Άγιο Ζαχαρία στο 

Φοινίκι (δεύτερο µισό 14ου αιώνα) (Κατσιώτη, Άγιος Ζαχαρίας, σ. 231 – 232). Στην Παναγιά την 

Ενιαµερίτισσα (1367) στη Χάλκη απεικονίστηκε στο µέτωπο της αψίδας και όχι στο τεταρτοσφαίριο 

(Σιγάλα, Ενιαµερίτισσα Χάλκης, σ. 337 – 338). Βλ. επίσης Κατσιώτη, Κάλυµνος, σ. 222, σηµ. 10, 

όπου γίνεται αναφορά σε παραδείγµατα από την Κάλυµνο. Η αναφορά των παραπάνω παραδειγµάτων 

είναι ενδεικτική και στηρίζεται σε αναφορές στο Αρχαιολογικό ∆ελτίο, σε άρθρα ή µονογραφίες. Τα 

παραδείγµατα είναι πολύ περισσότερα και αδηµοσίευτα. 
15 Βλ. παραπάνω. 
16 Βλ. Μουρίκη, Σπηλιά Πεντέλης, σ. 92 – 93. Η ίδια, Πλάτσα, σ. 35. 
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αποτελεί την εικαστική απόδοση της Ευχής της Προθέσεως ή Προσκοµιδής, κατά την 

οποία αποδίδονται ευχαριστίες στον Κύριο και προσφωνούνται επικλήσεις στην 

Παναγία, τον Πρόδροµο, τους αγγέλους και σε διάφορες τάξεις αγίων για την άφεση 

των αµαρτιών17 και κατ’ επέκταση τη σωτηρία της ψυχής των κτητόρων του ναού 

(επ’ ελπίδι αναστάσεως ζωής αιωνίου)18. Κατ’ αυτήν την έννοια ενέχει και 

εσχατολογικό χαρακτήρα και είναι στενά συνδεδεµένο µε την επιθυµία του κτήτορα, 

ο οποίος, µε την επιλογή της σύνθεσης της ∆έησης, αποβλέπει στη σωτηρία της 

ψυχής του. Εµπεριέχει επίσης την ιδέα της µεσιτείας των δεόµενων µορφών της 

Παναγίας και του Ιωάννη προς τον Χριστό για τη σωτηρία των ανθρώπων, αλλά και 

την ιδέα της µαρτυρίας του ενανθρωπισµένου Λόγου από τους µεσιτευόµενους, αφού 

οι δύο αυτές µορφές είναι οι σηµαντικότεροι µάρτυρες που αναγνώρισαν πρώτοι στο 

πρόσωπό Του τη θεία φύση Του. Παράλληλα, µε την παρουσία τους στη σύνθεση της 

∆έησης, προβάλλεται το δόγµα της Θείας Ενσάρκωσης, αφού αυτοί έζησαν κοντά 

στο Χριστό ως µέλη της επίγειας οικογένειάς του.  

Η παρουσία της επιγραφής ΩΝ στο ένσταυρο φωτοστέφανο του Χριστού, η 

οποία αποτελεί µια σηµαντική εικονογραφική λεπτοµέρεια, που την ίδια σχεδόν 

περίοδο στα ∆ωδεκάνησα εµφανίζεται στην Παναγιά την Ενιαµερίτισσα στη Χάλκη 

(1367)19, µπορεί να συσχετιστεί µε τις ησυχαστικές αντιλήψεις για το τριαδικό δόγµα, 

που επικρατούν τον 14ο αιώνα20. 

Ανάµεσα στη ∆έηση και την αµέσως επόµενη ζώνη, στον ηµικύλινδρο της 

αψίδας µε την παράσταση των συλλειτουργούντων ιεραρχών, παρεµβάλλεται 

διακοσµητική ταινία πλάτους 16εκ. από καρδιόσχηµα µοτίβα που περικλείουν 

ανθέµια (φωτ. 9).  

                                                 
17 Τρεµπέλας, σ. 2 – 3. Μικρόν Ιερατικόν, Α΄, σ. 73 – 79. 
18 Μικρόν Ιερατικόν, Α΄, σ. 77. 
19 Η επιγραφή ΩΝ αναγράφεται στο φωτοστέφανο του Χριστού, που βρίσκεται στην αγκαλιά της 

ένθρονης Παναγιάς της Οδηγήτριας στο νότιο τοίχο, δίπλα στο τέµπλο (Σιγάλα , Ενιαµερίτισσα, σ. 

362, 373, εικ. 4.23, 21).  
20 Constantinides, Olympiotissa, σ. 349, 378, εικ. 10. Η Παναγιά Ολυµπιώτισσα αποτελεί το παλιότερο 

έως τώρα γνωστό παράδειγµα (τέλος 13ου αιώνα), στο οποίο η παράσταση του Χριστού Παντοκράτορα 

στον τρούλλο συνοδεύεται από την επιγραφή ο ΩΝ.  
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Στον ηµικύλινδρο της αψίδας του Ιερού βήµατος εικονίζονται έξι 

συλλειτουργούντες ολόσωµοι ιεράρχες21 µε λευκά στιχάρια, που κοσµούνται µε 

κατακόρυφα σήµατα, τους ποταµούς, στενά κατάκοσµα κροσσωτά επιτραχήλια, 

λευκά πολυσταύρια φαιλόνια µε βυσσινί ισοσκελείς σταυρούς µέσα σε γαµµάδια 

ένσταυρα ωµοφόρια, επιγονάτια και φωτοστέφανα σε χρώµα ώχρας (φωτ. 10 – 11). 

Κρατούν ανεπτυγµένα ενεπίγραφα λειτουργικά ειλητά και, ελαφρώς σκυµµένοι, είναι 

στραµµένοι κατά τα τρία τέταρτα προς το κέντρο της αψίδας, εκεί όπου ανοίγεται η 

φωτιστική θυρίδα, στη θέση δηλαδή που κανονικά θα υπήρχε η παράσταση του 

Μελισµού22. Το θέµα των συλλειτουργούντων ιεραρχών, που απαντά στον 

ηµικύλινδρο της αψίδας του ιερού από τα τέλη του 12ου, επικρατεί µέσα στο δεύτερο 

µισό του 13ο αιώνα και αποτελεί τυπικό θέµα για τον 14ο και 15ο αιώνα, είναι 

άρρηκτα συνδεδεµένο µε το µυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που τελείται στο χώρο 

αυτό. ∆υστυχώς οι συλλειτουργούντες ιεράρχες στον ηµικύλινδρο της αψίδας και 

τους τοίχους του ιερού έχουν υποστεί σηµαντική φθορά, µε απώλειες του ζωγραφικού 

στρώµατος ιδιαίτερα έντονες στα πρόσωπα και στους ιεράρχες του νότιου ηµιχωρίου.  

Ξεκινώντας από βόρεια, απεικονίζεται αδιάγνωστος ιεράρχης, ο οποίος κρατεί 

ειλητό µε την ακόλουθη επιγραφή: «Επίφα-/νον ∆έ-/σποτα το/ πρόσωπον/Σου 

επί/τους δού-/λους Σου». Η ευχή αποτελεί παραλλαγή της ευχής των κατηχουµένων 

που διαβάζεται πριν την Αναφορά, σύµφωνα µε τη Λειτουργία του Ιωάννη του 

Χρυσοστόµου. Ακολουθεί ιεράρχης23, ο οποίος ταυτίστηκε µε τον άγιο Γρηγόριο τον 

Θεολόγο24, στο ειλητό του οποίου αναγράφεται η επιγραφή: «Ευχαρι-/στούµεν/Σοι 

Κ(ύρι)ε ο/Θ(εό)ς των δυ-/νάµε-/ων», που προέρχεται από την πρώτη ευχή των 

πιστών, σύµφωνα µε τη Λειτουργία του Ιωάννη του Χρυσοστόµου «Ευχαριστούµεν 

σοι, Κύριε, ο Θεός των ∆υνάµεων, τω καταξιώσαντι ηµάς παραστήναι και νυν τω 
                                                 
21 ∆ιονύσιος εκ Φουρνά, σ. 154, 219, 291. Για τη θέση των ιεραρχών βλ. Χατζηδάκη, Ωρωπός, σ. 91 – 

99. Για τα εικονογραφικά χαρακτηριστικά των ιεραρχών βλ. Χατζηδάκης, Εκ του Ελπίου του 

Ρωµαίου, σ. 393 – 414 και ∆ρανδάκη, Εικονογραφία τριών Ιεραρχών, σ. 7 – 11, 12 – 13. Για το 

πολυσταύριο φαιλόνιο βλ. Papas, Geschichte der Messgewander, σ. 112 – 115, και Μουρίκη, Σπηλιά 

Πεντέλης, σ. 74 και 90, όπου και βιβλιογραφία. Mouriki, Pammakaristos, εικ. 62 και 66, και σ. 60, 

όπου γίνεται λόγος για τα ενδύµατα των ιεραρχών. 
22 Παναγιωτίδη, Παρατηρήσεις, στην εικονογραφία των αψίδων, σ. 67. Walter, Eucharistic scenes, σ. 

207. 
23 Οι επιγραφές µε τα ονόµατα των ιεραρχών σήµερα δεν διακρίνονται. Για τα ονόµατα των ιεραρχών 

βλ. Βολονάκης, Άγιοι Θεόδωροι 1982, σ. 20 – 25. 
24 Βλ. Βολονάκης, Άγιοι Θεόδωροι 1982, σ. 21. 
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αγίω σου θυσιαστηρίω»25. Στο ειλητό του επόµενου ιεράρχη, του αγίου Ιωάννη του 

Χρυσοστόµου26, αναγράφεται η αρχή της δεύτερης ευχής των πιστών από τη 

Λειτουργία του: «Πάλιν/[και πολλ]-/ά[κις Σοι/προσπίπτοµεν]»27. Το ειλητό του 

τέταρτου ιεράρχη δίπλα στην Τράπεζα, ο οποίος, σύµφωνα µε την επιγραφή, είναι ο 

Μέγας Βασίλειος, έχει καταστραφεί28. Ο πέµπτος ιεράρχης είναι αδιάγνωστος και η 

επιγραφή που αναγραφόταν στο ειλητό του είναι εξίτηλη. Αδιάγνωστη είναι και η 

µορφή του τελευταίου ιεράρχη, στο ειλητό του οποίου σώζεται η ευχή από τη 

Λειτουργία του Ιωάννη του Χρυσοστόµου, που διαβάζεται µετά την απαγγελία του 

συµβόλου της πίστεως: «Άξι[ο]ν/και δίκαι-/ον Σε/υµνείν,/ Σε αινείν,/Σοι 

ευ[χαρι/στείν]»29.  

Στο βόρειο τοίχο του ιερού, από δυτικά προς ανατολικά, απεικονίζεται 

αδιάγνωστη µορφή ολόσωµου ιεράρχη, στραµµένου προς το κέντρο της κόγχης του 

ιερού, µε πολυσταύριο φαιλόνιο, ένσταυρο ωµοφόριο και επιγονάτιο (φωτ. 13). Στο 

ειλητό που κρατεί αναγράφεται η αρχή από την ευχή της Προθέσεως, που περιέχεται 

στη Λειτουργία του αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόµου, Μεγάλου Βασιλείου και 

Ιακώβου: «Ο Θ(εό)ς ο Θ(εό)ς/ηµών/ο τον ουρά-/νιον άρ-/τον την [τρο-]φήν του 

πα(ν)-/τός κόσ[µου)]»30. ∆ίπλα από τον ιεράρχη, πάνω από την κόγχη της πρόθεσης, 

απεικονίζεται µορφή διακόνου, πιθανώς του αγίου Στεφάνου, από την οσφύ και πάνω 

                                                 
25 Τρεµπέλας σ. 65. Μικρόν Ιερατικόν, Α΄, σ. 99. 
26 Βλ. Βολονάκης, Άγιοι Θεόδωροι 1982, σ. 21. 
27 Τρεµπέλας, σ. 57. Μικρόν Ιερατικόν, Α΄, σ. 100. Σύµφωνα µε την Ερµηνεία του ∆ιονυσίου 

(∆ιονύσιος εκ Φουρνά, σ. 154), η ευχή αναγράφεται στο ειλητό του αγίου Αθανασίου. 
28 Χατζηδάκη, Ελπίου του Ρωµαίου, σ. 412 – 413. Για την ταύτιση του ιεράρχη µε τον Μέγα Βασίλειο 

βλ. Βολονάκης, Άγιοι Θεόδωροι 1982, σ. 21. Οι ιεράρχες Μέγας Βασίλειος και Ιωάννης ο 

Χρυσόστοµος, ακολουθώντας το γενικό κανόνα, εικονίζονται να λειτουργούν ακριβώς δίπλα από την 

Αγία Τράπεζα. 
29 Τρεµπέλας, σ. 60 – 61. Μικρόν Ιερατικόν, Α΄, σ. 110. 
30 Μικρόν Ιερατικόν, Α΄, σ. 79 και Μικρόν Ιερατικόν, Β΄, σ. 88. Τρεµπέλας, σ. 17. Σύµφωνα µε την 

Ερµηνεία του ∆ιονυσίου (∆ιονύσιος εκ Φουρνά, σ. 154), η ευχή αναγράφεται στο ειλητό του αγίου 

Ιωάννη του Χρυστοστόµου. Από τα δηµοσιευµένα τοιχογραφηµένα σύνολα στα ∆ωδεκάνησα, η ίδια 

ευχή απαντάται στο ειλητό του αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόµου στην Παναγιά την Ενιαµερίτισσα 

(1367) (Σιγάλα, Ενιαµερίτισσα, σ. 339, εικ. 5) και στο ειλητό του αγίου Νικολάου στον Άγιο Ζαχαρία 

στο Φοινίκι  στη Χάλκη (δεύτερο µισό 14ου αιώνα) (Κατσιώτη, Άγιος Ζαχαρίας, σ. 233, σηµ. 10). Για 

την ίδια ευχή βλ. επίσης Μουρίκη, Πλάτσα, σ. 25. Λασσιθιωτάκης, Εκκλησίες της ∆υτικής Κρήτης 

1970, σ. 144. 
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µε λευκό στιχάριο και οράριο (φωτ. 13, 14). Στο αριστερό χέρι κρατά λιβανωτίδα31, 

και στο δεξιό θυµιατό. Το πρόσωπο του διακόνου δεν διατηρείται. 

 Στο τύµπανο της κόγχης της Πρόθεσης, που διαµορφώνεται στο πάχος του 

βόρειου τοίχου του ιερού, απεικονίζεται κόκκινος σταυρός µε µαύρα περιγράµµατα 

και δύο οριζόντιες κεραίες σε λευκό βάθος (φωτ. 15). ∆εξιά και αριστερά του 

σταυρού αναγράφονται µεγαλογράµµατα µαύρα γράµµατα: «Ι(ησού)ς Χ(ριστό)ς/ Ν(ι) 

Κ(ά)/Φ(ως) Χ(ριστού)/Φ(αίνει) Π(άσι)»32. Σε κόκκινο χρώµα είναι ζωγραφισµένος 

και ο ελικοειδής βλαστός, που ξεκινά από τη βάση του σταυρού και ανεβαίνει 

συµµετρικά στις δύο πλευρές του. Το µοτίβο του διακοσµητικού σταυρού µε δύο ή 

τρεις εγκάρσιες κεραίες, ελικοειδή βλαστό και επιγραφές είναι τυπικό κατά τη µέση 

και ύστερη βυζαντινή περίοδο33. 

 Στο νότιο τοίχο του ιερού απεικονίζονται άλλες δύο µορφές ολόσωµων 

ιεραρχών, αδιάγνωστων, στραµµένων προς το κέντρο της κόγχης του ιερού (φωτ. 16). 

Το ειλητό του πρώτου από δυτικά δεν διατηρείται. Ο επόµενος ιεράρχης, µε 

πολυσταύριο φαιλόνιο και ωµοφόριο, κρατά ειλητό µε την ευχή της Αναφοράς, 

σύµφωνα µε τη Λειτουργία του Ιωάννη του Χρυσοστόµου: «Μετά/τούτων κ(αι)/ηµείς 

των/µακαρί-/ων δυνά-/µεων»34. Είναι αξιοσηµείωτο ότι όλες οι ευχές που 

αναγράφονται στα ειλητάρια των ιεραρχών προέρχονται από τη Λειτουργία του 

Ιωάννη του Χρυσοστόµου, η οποία είναι η εκτενέστερη και τελείται τις περισσότερες 

µέρες του χρόνου. Στο περιεχόµενο των ευχών που αναγράφονται στα ειλητάρια 

τονίζεται η έννοια της προσευχής και της ευχαριστίας προς τον Κύριον. 

Στο µέτωπο της αψίδας του ιερού35 µέσα σε διακοσµητική ταινία εικονίζεται 

το Άγιο Μανδήλιο36, η παράσταση της κεφαλής του Χριστού πάνω σε ύφασµα. Το 

                                                 
31 ∆ιονύσιος εκ Φουρνά, σ. 152 και 157. Πάλλας, Μελετήµατα λειτουργικά αρχαιολογικά, σ. 161 κ.ε. 
32 Talbot – Rice, Hagia Sophia at Trebizond, σ. 115, εικ. 77, (1238 – 1263). Η ρήση αυτή προέρχεται 

από τη Λειτουργία των προηγιασµένων. Η ίδια συντοµογραφία απαντάται και στον Άγιο Νικόλαο τον 

Ορφανό (1310 – 1320) (Τσιτουρίδου, Άγιος Νικόλαος Ορφανός, σ. 218, σηµ. 63, πίν. 108). Στα 

∆ωδεκάνησα εντοπίζεται στην Παναγιά την Ενιαµερίτισσα στη Χάλκη (1367) (Σιγάλα, Ενιαµερίτισσα, 

σ. 343, εικ. 6). 
33 Τσιτουρίδου, Άγιος Νικόλαος Ορφανός, σ. 218. 
34 Μικρόν Ιερατικόν, Α΄, σ. 111. Σύµφωνα µε την Ερµηνεία του ∆ιονυσίου (∆ιονύσιος εκ Φουρνά, σ. 

154), η ευχή αναγράφεται στο ειλητό του αγίου Ιωάννη του Ελεήµονος. 
35 Το µέτωπο της αψίδας είναι η πιο συνηθισµένη, κατά την παλαιολόγεια περίοδο, θέση για την 

απεικόνιση του Αγίου Μανδηλίου (Σωτηρίου, Ταξιάρχες ∆εσφίνης, σ. 194). Από τα δηµοσιευµένα 
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Άγιο Μανδήλιο είναι το ορατό σύµβολο της Ενσάρκωσης, της σταυρικής θυσίας 

αλλά και της Θείας Ευχαριστίας, που συνιστά «το πιο αδιάσειστο, απτό, τεκµήριο της 

θείας ενανθρώπισης» και αντιπροσωπεύει τον ίδιο τον Χριστό37.  

Στο ανατολικό τµήµα της καµάρας που καλύπτει το χώρο του ιερού, 

ξετυλίγεται η σκηνή της Ανάληψης38, η οποία, από τη µεσοβυζαντινή περίοδο, 

απεικονίζεται σταθερά στη θέση αυτή. (Μάρκος 16: 19 – 20, Λουκάς 24: 50 – 53, 

Πράξεις Αποστόλων 1: 9 – 11, Απόκρυφο Νικοδήµου). 

 Η σκηνή έχει υποστεί κατά τόπους φθορές και απώλειες (φωτ. 17, 18). Στο 

κέντρο της παράστασης εικονίζεται ο Χριστός µε κόκκινο χιτώνα και ιµάτιο, 

καθισµένος σε τόξο, µέσα σε κυκλική δόξα µε γαλάζιο βάθος, που υποβαστάζουν 

τέσσερις ιπτάµενοι άγγελοι µε κόκκινα ενδύµατα, να ευλογεί µε το δεξί χέρι και να 

κρατεί τυλιγµένο ειλητάριο στο αριστερό39 (φωτ. 19). Η θέση των χεριών του 

Χριστού στην παράσταση δεν είναι πολύ συχνή κατά τον 13ο και 14ο αιώνα, αλλά 

επικρατεί σε µνηµεία που χρονολογούνται πριν από τον 13ο αιώνα40. Στο ένσταυρο 

φωτοστέφανο, που περιβάλλει το κεφάλι του Χριστού, αναγράφεται η ίδια επιγραφή 

«Ο ΩΝ», που συνοδεύει και την ηµίσωµη απεικόνιση του Χριστού στη σύνθεση της 

                                                                                                                                            
µνηµεία στα ∆ωδεκάνησα την ίδια περίοδο, το Μανδήλιο κατέχει το µέτωπο της αψίδας στον ναό του 

Αγίου Νικολάου στα Χείλη της Τήλου (τέλος 14ου αιώνα) (Κατσιώτη, Τήλος, σ. 327).  
36 Για το συµβολισµό και το ρόλο του Αγίου Μανδηλίου βλ. Grabar, La Sainte, σ. 16 – 32, Weitzmann, 

The Mandylion, σ. 163 – 184, Weitzmann, Studies, σ. 224 – 246, Τσιγαρίδας, Τοιχογραφίες, σ. 216, 

258. 
37 Παπαδάκη – Oekland, Άγιο Μανδήλιο, σ. 283 κ.ε. Βλ. επίσης Ασπρά – Βαρδαβάκη – Εµµανουήλ, 

Παντάνασσα, σ. 149 – 151, όπου περιγράφονται οι εικονογραφικοί τύποι του αγίου Μανδηλίου. 
38 Dewald, The Iconography of the Ascension, σ. 277 – 319. Ξυγγόπουλος, Ανάληψη, σ. 32 κ. ε. 

Παναγιωτίδη, Η Ανάληψη στον τρούλλο της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης, σ. 69 κ.ε. Γκιολές, Η 

Ανάληψις του Χριστού. Βαραλής, Εικόνα µε παράσταση Ανάληψης, σ. 161 – 178. Η Ανάληψη 

καταλαµβάνει την καµάρα πάνω από το ιερό βήµα των µονόχωρων καµαροσκέπαστων ναών ήδη από 

τα τέλη του 10ου αιώνα. Το πρωιµοτέρο παράδειγµα αποτελεί ο ναός του Αγίου Παντελεήµονα 

Μπουλαριών (991/2) της Μέσα Μάνης (∆ρανδάκης, Άγιος Παντελεήµων Μπουλαριών, σ. 437 κ.ε.). 
39 Για τη στάση του Χριστού στην Ανάληψη βλ. Γκιολές, Η Ανάληψις του Χριστού, σ. 284 και 

Kalopissi – Verti, Kirche der Hagia Sophia, σ. 109. 
40 Τσιτουρίδου, Άγιος Νικόλαος Ορφανός, σ. 104, όπου αναφέρονται παραδείγµατα πριν από τον 13ο 

αιώνα. 
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∆έησης στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας και συσχετίζεται µε τις ησυχαστικές 

αντιλήψεις της περιόδου41. 

 Στο µέσον της βόρειας πλευράς εικονίζεται η Παναγία όρθια, ολόσωµη, 

µετωπική, µε σκούρο γαλάζιο χιτώνα και βυσσινί µαφόριο, δεόµενη µε τα χέρια 

ανοιχτά στο ύψος των ώµων και τις παλάµες προς τα έξω σε ένδειξη κατάνυξης, να 

κοιτάζει προς τον θεατή και να πλαισιώνεται δεξιά και αριστερά από όµιλο 

αποστόλων, οι οποίοι αποδίδονται σε ποικίλες στάσεις, εκφράσεις και χειρονοµίες, 

που χαρακτηρίζουν τις παλαιολόγειες απεικονίσεις της σκηνής (φωτ. 20). Πάνω από 

το κίτρινο φωτοστέφανο µε σκούρο βυσσινί περίγραµµα, διακρίνεται η επιγραφή 

ΜΗ(ΤΗΡ). Στα ενδύµατα των αποστόλων κυριαρχεί ο συνδυασµός του 

γαλαζοπράσινου για το χιτώνα και ώχρας ή βυσσινί – ροζ για τα ιµάτια.  

Η παρουσία της Παναγίας στη σκηνή, που συνηθίζεται ήδη από τη 

παλαιοχριστιανική εποχή, δεν βασίζεται στα ευαγγέλια, ούτε στις πράξεις των 

Αποστόλων, αλλά αναφέρεται στα υµνολογικά κείµενα που είναι αφιερωµένα στην 

Ανάληψη42. Με την αυστηρή µετωπική της στάση, που έρχεται σε αντίθεση µε τη 

στάση των αποστόλων, υπογραµµίζεται ο ρόλος της Παναγίας ως µάρτυρα της 

Θεοφάνειας παράστασης, όπως και στην Ενσάρκωση.  

Στο µέσον της βόρειας πλευράς της καµάρας εικονίζεται ολόσωµος ένας 

άγγελος43 µε λευκά ενδύµατα να έχει ελαφρά γερµένο το κεφάλι στο δεξιό ώµο, 

µαλλιά που σχηµατίζουν βόστρυχο και κίτρινο φωτοστέφανο (φωτ. 21, 22). Με το 

δεξί χέρι υψωµένο στο ύψος του στήθους δείχνει στους αποστόλους τον 

αναλαµβανόµενο Χριστό, ενώ µε το αριστερό κρατεί σκήπτρο. Πλαισιώνεται δεξιά 

και αριστερά, όπως και η Παναγία, από οµάδα αποστόλων σε ποικίλες στάσεις. Στο 

δεξιό όµιλο διακρίνεται ο απόστολος Παύλος. Στο βάθος απεικονίζονται 

σχηµατοποιηµένοι βράχοι, που υποδηλώνουν το όρος των Ελαιών, όπου 

διαδραµατίστηκε η σκηνή. 

                                                 
41 Παπαµαστοράκης, Ο διάκοσµος του τρούλου, σ. 292 – 293, 296, πίν. 26α, 101, 119. Constantinides, 

Panagia Olympiotissa, σ. 349, 378. 
42 Για το ρόλο της Παναγίας στην Ανάληψη βλ. Γκιολές, Η Ανάληψις του Χριστού, σ. 304 –314. 

Kalopissi – Verti, Kirche der Hagia Sophia, σ. 110. Weitzmann, Treasury of Icons, σ. 30. Μουρίκη, Οι 

τοιχογραφίες του Σωτήρα, σ. 31. 
43 Συνήθως η εικονογραφία της σκηνής περιλαµβάνει δύο αγγέλους. Για παραδείγµατα µε έναν άγγελο 

βλ. Wessel, Himmelfart, στ. 1246. Γεωργοπούλου – Βέρρα, Ο Σωτήρας στο Πυργί και η Αγία Θέκλα, 

σ. 33. Εµµανουήλ, Άγιος ∆ηµήτριος στο Μακρυχώρι, σ. 77. 
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Η Ανάληψη είναι µια κατεξοχήν Θεοφάνεια παράσταση και συνδυάζεται µε 

την παράσταση της ∆έησης στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας. Στην απεικόνιση της 

Ανάληψης πάνω από το ιερό βήµα, πέρα από την άνοδο του Χριστού στον ουρανό 

µπροστά στα µάτια των έκπληκτων µαθητών του, εµπεριέχονται και εσχατολογικές 

αναφορές. Στη Λειτουργία, κατά την ευχή του καθαγιασµού των Τιµίων δώρων, 

γίνεται λόγος και για την ανάληψη του Χριστού στον ουρανό και για τη ∆ευτέρα 

Παρουσία του στη γη44.  

Κυρίως ναός  

Στις πλευρές της καµάρας του κυρίως ναού διατάσσονται µε απόλυτη 

χρονολογική σειρά δέκα συνθέσεις, πέντε σε κάθε σκέλος της, µέσα σε ισάριθµα 

ορθογώνια διάχωρα, τα οποία πλαισιώνει κόκκινο πλαίσιο - ταινία, µε παραστάσεις 

από τον χριστολογικό κύκλο, χωρίς να προβάλλεται ιδιαίτερα κάποια σκηνή. Ο 

κύκλος, ξεκινώντας από το ανατολικό άκρο της νότιας πλευράς της καµάρας, και 

κάνοντας το κύκλο µέσα στο ναό, σύµφωνα µε την κίνηση των δεικτών του 

ρολογιού45, ανοίγει µε τη σκηνή του Ευαγγελισµού. Ακολουθούν η Γέννηση, η 

Υπαπαντή, η Βάπτιση, η Μεταµόρφωση και συνεχίζεται στο δυτικό άκρο της βόρειας 

πλευράς µε την Ανάσταση του Λαζάρου, την Βαϊοφόρο, την Σταύρωση, την Εις Άδου 

Κάθοδο και την Πεντηκοστή. Ο κύκλος του ∆ωδεκαόρτου ολοκληρώνεται µε την 

παράσταση της Κοίµησης της Θεοτόκου, που εικονίζεται στην καθιερωµένη θέση 

της, στο τύµπανο του δυτικού τοίχου, πάνω από την είσοδο46. 

   

Ο Ευαγγελισµός (Λουκάς 1:26 – 38). 

Από την πρώτη σκηνή των Μεγάλων Εορτών, τον Ευαγγελισµό47, δεν 

διατηρείται το µεσαίο τµήµα της παράστασης. Έχουν χαθεί όλο το πάνω µέρος του 
                                                 
44 Ξυγγόπουλος, Ανάληψη, σ. 42 – 44. Γκιολές, Η Ανάληψις του Χριστού, σ. 203. 
45 Με την κίνηση των δεικτών του ρολογιού εκτυλίσσονται οι σκηνές του ∆ωδεκαόρτου στα τρία 

ψηφιδωτά σύνολα του 11ου αιώνα: του Οσίου Λουκά στη Βοιωτία (Diez – Demus, Byzantine Mosaics, 

σ. 47), της Νέας Μονής στη Χίο (Μουρίκη, Νέα Μονή Χίου, σ. 54 – 55, 132 πίν. 14, 142) και της 

Μονής ∆αφνίου (Millet, Daphni, σ. 78, 90 – 91, πίν. ΧΙΙ.1 και Diez – Demus, ό.π. (σηµ. 40), σ. 48 – 

49, πίν. ΙΧ). 
46 Τα παραδείγµατα των µνηµείων µε την Κοίµηση της Θεοτόκου στο δυτικό τοίχο στη ροδιακή 

ύπαιθρο είναι πάρα πολλά και αδηµοσίευτα.  
47 Για την εικονογραφία της σκηνής του Ευαγγελισµού βλ. Millet, Recherches, σ. 67 – 92. Βαραλής, 

∆ΑΧΕ ΙΘ΄(1996 – 1997), σ. 201 – 219. Robb, ArtB 18 (1936), σ. 480 – 526. Hadermann – Misguich, 

Kurbinovo, σ. 96 – 105, εικ. 36 – 37. Shiller, Ikonographie, I, σ. 44 κ.ε.  
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σώµατος της Παναγίας, καθώς και το πρόσωπο του αρχαγγέλου Γαβριήλ (φωτ. 23). 

Αριστερά ο αρχάγγελος Γαβριήλ, µε γκρίζο χιτώνα και βυσσινί ιµάτιο, στρέφεται 

προς τα δεξιά, εκεί όπου βρίσκεται η Παναγία, προβάλλοντας το αριστερό πόδι και 

σηκώνοντας το δεξί. Απλώνει το δεξί του χέρι σε χειρονοµία λόγου ή ευλογίας. ∆εξιά 

η Παναγία, µε βυσσινί µαφόριο πάνω από γκρίζο χιτώνα, απεικονίζεται καθισµένη σε 

ξύλινο κάθισµα, πατώντας σε υποπόδιο.  

Στο βάθος, αριστερά και δεξιά της σύνθεσης, διακρίνονται ψηλά, διώροφα 

αρχιτεκτονήµατα µε δίρριχτη στέγη και τοξωτά ανοίγµατα. Τα δύο κτήρια συνδέονται 

µε ύφασµα σε κόκκινο χρώµα, που σχηµατίζει ηµικύκλιο, για να υποδηλωθεί ότι η 

σκηνή εκτυλίσσεται σε εσωτερικό χώρο. Τα αρχιτεκτονικά στοιχεία της σκηνής 

υποδηλώνουν τον τόπο όπου διαδραµατίστηκε το γεγονός, σύµφωνα µε το Ευαγγέλιο 

του Λουκά, στο σπίτι της Παναγίας στη Ναζαρέτ ή ακόµη την ίδια την πόλη48. Ψηλά 

επάνω, ανάµεσα στα δύο κτήρια, ξεπροβάλλει το ηµικύκλιο του ουρανού, 

αποδοσµένο µε βαθύ γαλάζιο χρώµα, από το οποίο ξεκινούν τρεις ακτίνες, που 

αποδίδονται επίσης µε βαθύ γαλάζιο χρώµα. Πρόκειται για την εικαστική απόδοση 

της πίστης ότι στην Ενσάρκωση συµµετείχαν και τα τρία πρόσωπα της Αγίας 

Τριάδας49.  

Ο εικονογραφικός τύπος µε την Παναγία σε καθιστή θέση φαίνεται να 

επικρατεί περισσότερο από τον 12ο αιώνα και µετά50. Κατά την ύστερη βυζαντινή 

περίοδο, η στάση της καθιστής Παναγίας απαντά στον Άγιο Βλάσιο στη Βέροια 

(αρχές 14ου αιώνα), στο καθολικό και στον κοιµητηριακό ναό της µονής Χελανδαρίου 

(1320 – 1321)51, στην Παντάνασσα στο Μυστρά ((γύρω στα 1430)52, καθώς και στο 

παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο κελλί του Αγίου Προκοπίου 

(δεύτερο τέταρτο 15ου αιώνα)53.  

 Η παράσταση της σκηνής του Ευαγγελισµού σε ενιαίο πίνακα παραπέµπει σε 

µεσοβυζαντινά πρότυπα, αφού κατά την υστεροβυζαντινή µνηµειακή ζωγραφική 

                                                 
48 Hadermann – Misguich, Kurbinovo, σ. 101. 
49 Kitzinger, Descent, σ. 115. 
50 Hadermann – Misguich, Kurbinovo, σ. 99 – 100. 
51 Παπαζώτος, Βέροια, πίν. 40. Millet, Athos, πίν. 65.2, Djuric, Peinture de Chilandar, εικ. 31. 

Σύµφωνα µε τον Millet, κατά τον 14ο και 15ο αιώνα ο εικονογραφικός τύπος της όρθιας Παναγίας είναι 

πιο συχνός (Recherches, σ. 77 κ.ε.). 
52 Ασπρά – Βαρδαβάκη – Εµµανουήλ, Παντάνασσα, σ. 91. κ.ε. , εικ. 39. 
53 Τσιγαρίδας, Τοιχογραφίες, σ. 104, εικ. 56α-β και Τσιγαρίδας, Παρεκκλήσι, σ. 177, εικ. 2 – 3. 
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διασπάται σε δύο διάχωρα54. Είναι πολύ πιθανόν η επιλογή αυτή να συντελέστηκε 

κάτω από την επίδραση της θείας Λειτουργίας και των επιµέρους ακολουθιών, όπως 

εκείνη της Προσκοµιδής ή ακόµη από ενδεχόµενη επιθυµία των κτητόρων του ναού, 

που συνεργάστηκαν µε τον αγιογράφο για την πραγµατοποίηση της αγιογράφησής 

του. 

Από τις σκηνές του ∆ωδεκαόρτου ο Ευαγγελισµός της Θεοτόκου, 

περισσότερο από κάθε άλλη σκηνή, παραπέµπει στην Ενσάρκωση και αποτελεί την 

απαρχή του έργου της Θείας Οικονοµίας. Με τον Χαιρετισµό της Παναγίας δόθηκε η 

δυνατότητα στους πιστούς να επιτύχουν τη σωτηρία τους.  

 

Η Γέννηση (Ματθαίος 2: 1 – 12, Λουκάς 2: 1 – 20, απόκρυφο Ευαγγέλιο 

Ψευδοµατθαίου ΧΙΙΙ: 6, ΧΙΙΙ – ΧΙV, Πρωτοευαγγέλιο ΧΧΙ, ΧΙΧ, ΧΧ). 

Η επόµενη παράσταση µετά τον Ευαγγελισµό, είναι η Γέννηση55, που 

διατηρείται σε αρκετά εξίτηλη κατάσταση, ιδιαίτερα το κάτω µέρος, και µε 

σηµαντικές φθορές (φωτ. 24, 25).  

Στο κέντρο της παράστασης, µπροστά από τους σχηµατοποιηµένους βράχους 

του σπηλαίου, αποδοσµένους σε γκρίζο – πράσινο, απεικονίζεται η Παναγία, γύρω 

από την οποία αναπτύσσονται τα δευτερεύοντα επεισόδια: των «αινούντων» αγγέλων 

πάνω αριστερά, του ευαγγελισµού των ποιµένων πάνω δεξιά, της προσκύνησης των 

µάγων αριστερά, στη µέση της παράστασης, τον Ιωσήφ να συνδιαλέγεται µε έναν από 

τους βοσκούς κάτω αριστερά, το σπαργανωµένο Θείο Βρέφος δεξιά, στο βάθος του 

σπηλαίου, και τέλος του λουτρού κάτω δεξιά. Η παράθεση των δευτερευόντων 

επεισοδίων σε κυκλική διάταξη γύρω από την κεντρική µορφή της σκηνής, που είναι 

η Παναγία, ακολουθεί την εικονογραφική παράδοση της µεσοβυζαντινής 

ζωγραφικής, η οποία συνεχίζεται και στην ύστερη βυζαντινή περίοδο56. 

                                                 
54 Βαραλής, ∆ΑΧΕ ΙΘ΄ (1996 – 1997), σ. 217. 
55 Για την εικονογραφία της σκηνής βλ. Millet, Recherches, σ. 93 – 169. Καλοκύρης, Γέννησις. 

Ristow, Geburt Christi. Ristow, Reallexikon, II, στ. 637 κ. ε. Lafontaine – Dosogne, Iconography, σ. 

208 – 218. Hadermann – Misguich, Kurbinovo, σ. 109 – 118, εικ. 44, 46, 47. Shiller, Ikonographie, I, 

σ. 69 κ.ε. 
56 Όπως στον Άγιο Νικόλαο τον Ορφανό (1310 – 1320) (Ξυγγόπουλος, Άγιος Νικόλαος Ορφανός, εικ. 

7) και το παρεκκλήσι του Αγίου ∆ηµητρίου της µονής Ξενοφώντος (τρίτο τέταρτο 14ου αιώνα) 

(Τσιγαρίδας, Τοιχογραφίες, εικ. 41, 43). 
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Στο εσωτερικό του σπηλαίου57 η Παναγία, µε βαθυγάλαζο χιτώνα 

περιτυλιγµένο µε σκούρο βυσσινί µαφόριο, ξαπλωµένη διαγώνια της σύνθεσης, 

υποστηρίζοντας µε το δεξί χέρι το κεφάλι, αποστρέφει το βλέµµα από το 

σπαργανωµένο Βρέφος στη φάτνη58 και κοιτάζει τους µάγους που έρχονται µε τα 

πόδια από τα αριστερά. 

 Το θέµα της ανακεκλιµένης Παναγίας, που αποµακρύνει το βλέµµα από το 

νεογέννητο Χριστό, απαντάται σε µνηµεία του όψιµου 13ου και των αρχών του 14ου 

αιώνα: στο καθολικό της Μονής Βατοπεδίου (1312)59, στο Χριστό στη Βέροια 

(1314/5)60, στους Αγίους Αποστόλους στη Θεσσαλονίκη (1310 – 1314)61, στη Μονή 

Χώρας στην Κωνσταντινούπολη (1315 – 1320)62, στο ναό του κράλη Μιλούτιν στη 

Studenica (1313/14)63, στον Άγιο ∆ηµήτριο του Pec (α΄ µισό 14ου αιώνα), στον Άγιο 

Νικήτα στο Cucer (γύρω στα 1321)64. Στα ∆ωδεκάνησα το θέµα της αποστρέφουσας 

Θεοτόκου, την ίδια περίοδο, απαντάται στην Αγία Αικατερίνη στην Παλιά Πόλη της 

Ρόδου65 και στην Παναγιά την Ενιαµερίτισσα στη Χάλκη (1367)66. 

 Πάνω από το νεογέννητο Βρέφος διακρίνεται µία δέσµη φωτός, 

υποδηλώνοντας την παρουσία του άστρου της Βηθλεέµ67. Πίσω από τη φάτνη 

εικονίζονται δύο ζώα, δεξιά το υποζύγιο και αριστερά το βόδι.  

Πάνω αριστερά εικονίζονται πέντε άγγελοι µε γκριζογάλανους χιτώνες και 

βυσσινί ιµάτια στραµµένοι προς τα δεξιά, πάνω ψηλά στο κέντρο της παράστασης, 

εκεί από όπου εκπορεύεται η δέσµη φωτός, να αινούν τον Θεό. Πάνω δεξιά 

εικονίζεται ένας άγγελος από την οσφύ και πάνω µε γκριζογάλανο χιτώνα και βυσσινί 

ιµάτιο να στρέφεται προς τα δεξιά, έχοντας υψωµένο το δεξί χέρι σε στάση οµιλίας. 

∆εξιά του αγγέλου εικονίζεται νεαρός βοσκός από την οσφύ και πάνω µε κίτρινο 

                                                 
57 Για το συµβολισµό του σπηλαίου βλ. Kalopissi – Verti, Kirche der Hagia Sophia, σ. 96 – 97. 
58 Χαραλαµπίδης, Φάτνη, σ. 629 – 646. 
59 Millet, Athos, πί. 82, 2. 
60 Πελεκανίδης, Καλλιέργης, πίν. Γ΄ και 16. 
61 Ξυγγόπουλος, Άγιοι απόστολοι, πίν. 11. 
62 Underwood, Kariye Djami, ΙΙ, πίν. 116. 
63Millet – Frolow, III, πίν. 62. 1. 
64 Millet – Frolow, III, πίν. 36. 1. 
65 Ορλάνδος, Αρχείον, σ. 145. Αρχοντόπουλος, Αγία Αικατερίνη, σ. 65 – 70. 
66 Σιγάλα, Ενιαµερίτισσα, σ. 344 – 347, εικ. 11. 
67 Καλοκύρης, Το άστρο της Βηθλεέµ, σ. 36, 86. 
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ένδυµα και λευκό πλατύγυρο καπέλο, ανασηκωµένο προς τα πάνω68. Κινείται προς τα 

αριστερά της παράστασης, έχοντας το δεξί χέρι στηριγµένο σε ραβδί και το αριστερό 

υψωµένο σε στάση οµιλίας, σε αντιστοιχία µε το δεξί χέρι του αγγέλου, ενώ 

παράλληλα στρέφει το κεφάλι προς τον άγγελο, µε τον οποίο φαίνεται να 

συνδιαλέγεται.  

Αριστερά, στο µέσον της παράστασης, διακρίνεται ολόσωµος, µε βυσσινί 

ιµάτιο, ένας από τους τρεις αρχικά µάγους που θα εικονίζονταν σ’ αυτή τη θέση. 

Κρατώντας στα χέρια δώρα, κατευθύνεται πεζός προς το κέντρο της σκηνής, εκεί 

όπου εικονίζεται η Παναγία. Από το δεύτερο µάγο διατηρείται µόνο το κάτω µέρος 

του ενδύµατός του, ενώ ο τρίτος δεν σώζεται. Οι πεζοί µάγοι εµφανίζονται συνήθως 

σε παραστάσεις του 11ου και 12ου αιώνα69, αλλά εξακολουθούν να είναι παρόντες και 

κατά τον πρώιµο 14ο αιώνα70.  

Κάτω αριστερά, στο πρώτο επίπεδο της σύνθεσης, εικονίζεται ο Ιωσήφ µε 

λευκό χιτώνα και κίτρινο ιµάτιο, καθισµένος σε βράχο, να έχει ακουµπήσει το 

αριστερό χέρι στο πηγούνι και το δεξί στα γόνατα. Στρέφει το βλέµµα στον θεατή, 

αποστρέφοντάς το από τα δρώµενα που διαδραµατίζονται γύρω του. Η όλη στάση και 

έκφρασή του φανερώνουν την περισυλλογή και τη µελαγχολική του διάθεση (Λουκάς 

Β΄ 15 – 18). ∆εξιά του Ιωσήφ εικονίζεται ένας γέρος βοσκός µε κίτρινη µηλωτή. 

Στηρίζεται και µε τα δύο χέρια σε ραβδί και στρέφεται προς τον Ιωσήφ. Το 

σύµπλεγµα του µελαγχολικού Ιωσήφ και του ηλικιωµένου βοσκού απαντάται σε 

µνηµεία που χρονολογούνται από τα µέσα του 13ου αιώνα έως και το τέλος του 14ου – 

αρχές του 15ου αιώνα71. 

                                                 
68 Ανάλογο καπέλο φορά και ο βοσκός στην παράσταση της Γέννησης στον Άγιο Νικόλαο στα Χείλη 

της Τήλου, δυτικής προελεύσεως (Κατσιώτη, Τήλος, σ. 329, πίν. 141β). 
69 Millet, Recherches, σ. 136. Μαυροπούλου – Τσιούµη, Κουµπελίδικη, σ. 46, Τσιγαρίδας, Μονή 

Λατόµου, σ. 42 – 43, µε εκτενή αναφορά σε παραδείγµατα µέχρι τον 13ο αιώνα. 
70 Στο ναό του κράλη Μιλούτιν στη Studenica (1313/14) (Millet, Frollow, Yougoslavie, III, πίν. 36.1), 

στον Άγιο Νικήτα στο Cucer (1310 – 1320) (Hamman – Mac Lean, Hallensleben, Die 

Monumentalmalerei in Serbien, εικ. 228), στο Χριστό στη Βέροια (1314/5) (Πελεκανίδης, Καλλιέργης, 

εικ. 16), στους Ταξιάρχες στη ∆εσφίνα (1333) (Σωτηρίου, Ταξιάρχες ∆εσφίνης, σ. 180, πίν. 47), στον 

Οξύλιθο Ευβοίας (1302/3) (Εµµανουήλ, Άγιος ∆ηµήτριος στο Μακρυχώρι, σ. 116, πίν. 40, σηµ. 443). 
71 Στο παρεκκλήσι του Αγίου ∆ηµητρίου της µονής Ξενοφώντος (τρίτο τέταρτο 14ου αιώνα) 

(Τσιγαρίδας, Τοιχογραφίες, σ. 85 – 86, εικ. 41, 43), στην Αγία Φωτεινή στη Βέροια (τέλος 14ου αρχές 

15ου αιώνα) (Τσιγαρίδας, Τοιχογραφίες, σ. 161, εικ. 89), αλλά και σε πρωιµότερα µνηµεία, όπως στην 

Παναγιά Κουµπελίδικη Καστοριάς (1260 – 1280) (Μαυροπούλου – Τσιούµη, Κουµπελίδικη, σ. 47 – 
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Το επεισόδιο του λουτρού, που είναι γνωστό ήδη από την παλαιοχριστιανική 

εποχή72 και σπάνια απουσιάζει από τη σκηνή της Γέννησης του Χριστού, 

καταλαµβάνει το κάτω αριστερό µισό της σύνθεσης. Αριστερά της ηµισφαιρικής 

κολυµβήθρας, που στηρίζεται σε κυλινδρική βάση, εικονίζεται η µαία µε λευκό 

κεφαλόδεσµο και σκούρο βυσσινί χιτώνα, καθισµένη σε κιβωτιόσχηµο σκίµποδο, να 

κρατεί στα γόνατά της γυµνό το Βρέφος73, το οποίο φαίνεται να στρέφει το βλέµµα 

προς το θεατή. ∆εξιά της κολυµβήθρας, η Σαλώµη, νεαρή, όρθια γυναίκα µε µακρύ 

κόκκινο χιτώνα, που αφήνει τα χέρια ακάλυπτα, χύνει νερό στη λεκάνη από άωτο 

αγγείο, που κρατά στα χέρια της. Το επεισόδιο του λουτρού πιστεύεται ότι 

συµβολίζει την Ενσάρκωση και το Μυστήριο του Βαπτίσµατος74.  

 

Η Υπαπαντή (Λουκάς 2:22-40). 

Ακολουθεί η παράσταση της Υπαπαντής75 µε τις µορφές χωρισµένες σε δύο 

οµάδες, όπως συνηθίζεται από τη µεσοβυζαντινή περίοδο76. Η παράσταση έχει 

υποστεί απώλειες και φθορές. Σε αρκετά εξίτηλη κατάσταση διατηρούνται οι µορφές 

της προφήτισσας Άννας και του Ιωσήφ (φωτ. 26).  

∆εξιά εικονίζεται ο Συµεών, που κρατά στην αγκαλιά του το µικρό Χριστό, µε 

την προφήτισσα Άννα και αριστερά η Παναγία µε τον Ιωσήφ. Ο Συµεών, µε ανοιχτό 

βυσσινί - ροζ ιµάτιο, που καλύπτει τα χέρια, µακριά άσπρα µαλλιά και γένια, 

εικονίζεται σε στάση τριών τετάρτων, τη στιγµή που µε τρυφερότητα ακουµπά το 

                                                                                                                                            
51, πίν. 7), στους Αγίους Αποστόλους Θεσσαλονίκης (1310 – 1314) (Ξυγγόπουλος, Άγιοι Απόστολοι, 

πίν. 13.2), στον Άγιο Νικήτα στο Cucer των Σκοπίων (γύρω στα 1321) (Μαυροπούλου – Τσιούµη, 

Τοιχογραφίες, σ. 49 -51) στην Περίβλεπτο στο Μυστρά (1360 - 70) (Αχειµάστου – Ποταµιάνου, 

Βυζαντινές τοιχογραφίες, εικ. 151 και Χατζηδάκης, Μυστράς, εικ. 46). 
72 Lafontaine – Dosogne, Iconography, σ. 211, εικ. 37 – 41.  
73 Σιγάλα, Ενιαµερίτισσα Χάλκης, σ. 346, σηµ. 101, όπου παρατίθενται παραδείγµατα για τον τρόπο 

εµφάνισης του Βρέφους. 
74 Ristow, Reallexikon II, στηλ. 649. 
75 Για την εικονογραφία της σκηνής βλ. Ξυγγόπουλος, Υπαπαντή, σ. 328 – 339. Shorr, ArtB XXVIII 

(1946), σ. 17 – 32. Wessel, RBK I (1966), στ. 1134 – 1145. Maguire, DOS 34 – 35 (1980 – 1981), σ. 

260 – 269. Boyd, DOP 29 (1974), σ. 294 – 296. Μουρίκη, Νέα Μονή Χίου, σ. 132. Hadermann – 

Misguich, Kurbinovo, σ. 118 – 122, εικ. 48. Shiller, Ikonographie, I, σ. 100 κ.ε. 
76 Μουρίκη, Νέα Μονή Χίου, σ. 133.  
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µάγουλο του στο κεφάλι του Θείου Βρέφους77. Ο Χριστός εικονίζεται σε βρεφική 

ηλικία µε άσπρο ένδυµα και έχει στραµµένο το βλέµµα στο θεατή. 

Πίσω από τον Συµεών, η προφήτισσα Άννα σε προφίλ µε κίτρινο ένδυµα έχει 

το δεξί χέρι υψωµένο σε στάση ευλογίας, ενώ µε το αριστερό κρατά ανοιχτό 

ενεπίγραφο ειλητάριο µε τη γνωστή προφητεία: «Τούτο τω/βρέφ-/ος ουρα-/[νόν] 

κα[ι]/γην ε[στερέωσεν]»78. Σύµφωνα µε το κείµενο του Λουκά (Λουκά: 2:3), η 

προφήτισσα Άννα, κόρη του Φανουήλ, προανήγγειλε τη θεία καταγωγή του 

βρέφους79. Η επιγραφή στο ειλητάριο της Άννας απαντάται στα περισσότερα 

παραδείγµατα ήδη από τον 12ο αιώνα80. 

Αριστερά του βωµού η Παναγία, µε λευκό χιτώνα και βυσσινί µαφόριο, σε 

στάση τριών τετάρτων, έχει στραµµένο το βλέµµα προς τα δεξιά, εκεί που στέκονται 

ο Συµεών µε τον Χριστό στην αγκαλιά. Το αριστερό χέρι της καλύπτεται από το 

µαφόριο, ενώ το δεξί είναι ελαφρά υπερυψωµένο σε χειρονοµία οµιλίας. Πίσω από 

την Παναγία ο Ιωσήφ, µε γαλαζοπράσινο χιτώνα και κίτρινο ιµάτιο, που καλύπτει και 

τα δύο χέρια, στρέφεται προς το κέντρο της σύνθεσης, κρατώντας στα χέρια του δύο 

νεογέννητα περιστέρια81. Πίσω από τις µορφές, στο κέντρο της παράστασης, 

εικονίζεται η Αγία Τράπεζα, καλυπτόµενη µε επιπεδόστεγο κιβώριο, στο κέντρο του 

οποίου, υψώνεται µικρή πυραµίδα, πλαισιωµένη από ψηλά οικοδοµήµατα, σύµφωνα 

µε την παλαιολόγεια αντίληψη της περιόδου82. 
                                                 
77Αντίστοιχα παραδείγµατα απαντώνται στον Άγιο Γεώργιο τον Βάρδα στην Απολακκιά Ρόδου 

(1289/1290) (βλ. Ορλάνδος, Αρχείον, σ. 121 – 122), καθώς και σε άλλα αδηµοσίευτα µνηµεία στην 

ύπαιθρο της Ρόδου (στον Άγιο Νικόλαο στο Φουντουκλί της ∆ιµυλιάς (1497/98), στον Άγιο Γεώργιο 

στα Μάσαρη (τέλος 14ου αιώνα). 
78 ∆ιονύσιος εκ Φουρνά, σ. 87. Αρχοντόπουλος, Αγία Άννα στην Κάλυµνο, σηµ. 16. Μουρίκη, Νέα 

Μονή Χίου, σ. 133, σηµ. 11. 
79 Μουρίκη, Νέα Μονή Χίου, σ. 133. 
80 Hadermann – Misguich, Kurbinovo, σ. 120. 
81 Σύµφωνα µε το χωρίο του Λουκά 2, 24: «Και δούναι θυσίαν κατά τον ειρηµένον εν νόµω Κυρίου, 

ζεύγος τρυγόνων ή δύο νεοσσούς περιστεριών». 
82 Η µορφή του κιβωρίου µε την µικρή πυραµίδα πάνω στην επίπεδη στέγη απαντάται σε τοιχογραφίες 

του 14ου και 15ου αιώνα: στη Μονή της Χώρας (1315 – 1320) (Underwood, kariye Djami, πίν. 126), 

στο Ivanovo (δεύτερο µισό 14ου αιώνα) (Velmans, Ivanovo, εικ. 9, πίν. III), στο Μυστρά, στην 

Παντάνασσσα, (γύρω στα 1430) (Millet, Mistra, πίν. 140.1), στη Λακωνία στο ναό των Ταξιαρχών 

στην Αγριακόνα (τέλος 14ου αιώνα) (∆εληγιάννη – ∆ωρή, Αγριακόνα, σ. 564 – 565, σηµ. 99, όπου 

αναφέρονται τα σχετικά παραδείγµατα,) και στην Κρήτη στον Άγιο Ιωάννη στις Μαργαρίτες 

Μυλοποτάµου, (1383) (Gallas – Wessel – Borboudakis, Byzantinisches kreta, σ. 123 – 124, εικ. 72). 
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Η παράσταση ανήκει στον τύπο Ε΄, σύµφωνα µε την κατάταξη του 

Ξυγγόπουλου, ο οποίος επικρατεί κατά την ύστερη βυζαντινή περίοδο83. Στον τύπο Ε΄ 

ανήκει η παράσταση της Υπαπαντής που εικονίζεται στο ναό της Αγίας Αικατερίνης 

στην Παλιά Πόλη της Ρόδου84, στην Παναγιά την Ενιαµερίτισσα στη Χάλκη (1367)85 

και στον Άγιο Νικόλαο στα Χείλη στην Τήλο86. Η αυστηρά συµµετρική διάταξη της 

σκηνής απαντάται και στο Μυστρά87. 

 

Η Βάπτιση (Ματθαίος 3: 13 – 17, Μάρκος 1: 21 – 22, Ιωάννης 1: 29 – 34, Ψαλµοί 

17: 17, 113 (114): 3, 5).  

∆υτικά της Υπαπαντή βρίσκεται η παράσταση της Βάπτισης88, σε αρκετά 

εξίτηλη κατάσταση διατήρησης (φωτ. 27). ∆ιακρίνονται τα περιγράµµατα των 

µορφών και µε µεγάλη δυσκολία οι λεπτοµέρειες της παράστασης. Στο κέντρο της 

σύνθεσης εικονίζεται ο Χριστός ολόσωµος, γυµνός, στραµµένος προς τα αριστερά µε 

τα πόδια σφιχτά ενωµένα και ελαφρώς λυγισµένα σε αιδήµονα στάση. Έχει το δεξί 

χέρι προτεταµένο, ενώ µε το αριστερό κρύβει το φύλο. Πάνω από το κεφάλι του 

Χριστού εικονίζεται το Άγιο Πνεύµα µε µορφή Περιστεράς.  

Στην αριστερή όχθη του Ιορδάνη ποταµού εικονίζεται ο Ιωάννης σε 

µεγαλύτερη κλίµακα από τον Χριστό, µε γκριζογάλανη µηλωτή και κίτρινο ιµάτιο89 

από πάνω, στραµµένος προς τα δεξιά, προβάλλοντας το δεξί πόδι και ευλογώντας µε 

το δεξί χέρι τον Χριστό90. Στην απέναντι όχθη του ποταµού διακρίνονται τρεις 

                                                 
83 Ξυγγόπουλος, Υπαπαντή, σ. 328 – 339. Χατζηδάκης, Εικόνες Πάτµου, σ. 49. 
84 Αρχοντόπουλος, Αγία Αικατερίνη, σ. 71 – 73. 
85 Σιγάλα, Ενιαµερίτισσα Χάλκης, σ. 347 – 348, εικ. 12. 
86 Κατσιώτη, Άγιος Νικόλαος, σ. 328 – 329, πίν. 141γ. 
87 Millet, Mistra, πίν. 66.1 και 117.1. 
88 Για την εικονογραφία της σκηνής βλ. ∆ιονύσιος εκ Φουρνά, σ. 88 – 89. Millet, Recherches, σ. 170 – 

215. Hadermann – Misguisch, Kurbinovo, σ. 123 – 130, εικ. 53 – 54. Walter, Baptism, σ. 9 – 12. 

Μουρίκη, Νέα Μονή Χίου, σ. 134 κ.ε. 
89 Millet, Recherches, σ. 182 – 183. Η ενδυµασία του Ιωάννη του Προδρόµου µε τη µηλωτή και το 

ιµάτιο απαντάται από τον 13ο αιώνα και επικρατεί από τον 14ο αιώνα και µετά. 
90 Βλ. Πρωτάτο (περ. 1290) (Αχειµάστου – Ποταµιάνου, Βυζαντινές τοιχογραφίες, εικ. 101), Άγιο 

Νικόλαο Ορφανό, (1310 – 1320) ( Ξυγγόπουλος, Άγιος Νικόλαος Ορφανός , εικ. 17), Χριστό Βέροιας 

(1314/15) (Πελεκανίδης, Καλλιέργης, πίν. Ε΄), Άγιο Αθανάσιο Μουζάκη στην Καστοριά (1384/5) 

(Πελεκανίδης – Χατζηδάκης, Καστοριά, πίν. 112), Περίβλεπτο Μυστρά (1360 – 1370) (Αχειµάστου – 

Ποταµιάνου, Βυζαντινές τοιχογραφίες, εικ. 151).  
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άγγελοι - από τους οποίους ο τρίτος στο βάθος είναι κατεστραµµένος- σεβίζοντες µε 

βυσσινί ενδύµατα, που καλύπτουν τα χέρια. Την κεντρική µορφή του Χριστού 

πλαισιώνει κοκκινωπό βραχώδες τοπίο, πάνω στο οποίο προβάλλουν αριστερά ο 

Ιωάννης και δεξιά οι τρεις άγγελοι. Ψηλά επάνω, στο µέσον της σκηνής, µόλις που 

διαφαίνεται το ηµικύκλιο του ουρανού, πιθανώς ανάλογο µε αυτό που εµφανίζεται 

και στη σκηνή του Ευαγγελισµού.  

 Στο κάτω µέρος της παράστασης, κάτω από τα πόδια του Χριστού και 

αριστερά, µόλις που διακρίνεται µία γεροντική µορφή αποδοσµένη σε µικρή κλίµακα, 

η οποία αποτελεί την προσωποποίηση του ποταµού Ιορδάνη91. Λίγο πιο πάνω 

διακρίνονται τρία (;) ψάρια, τα οποία σχηµατίζουν το σύµβολο του σταυρού. 

Ο Χριστός εµφανίζεται γυµνός τον 14ο αιώνα στην Περίβλεπτο του Μυστρά92, 

στους Αγίους Αποστόλους στη Θεσσαλονίκη93 και στη µονή Παµµακαρίστου στην 

Κωνσταντινούπολη94. Στα ∆ωδεκάνησα, από τα δηµοσιευµένα τοιχογραφηµένα 

σύνολα της ίδιας περιόδου, ο Χριστός παρουσιάζεται γυµνός στην Παναγιά την 

Ενιαµερίτισσα (1367) στη Χάλκη95 και στον Άγιο Νικόλαο στα Χείλη της Τήλου 

(τέλος 14ου αιώνα)96. Ο αριθµός των τριών αγγέλων συνηθίζεται από τον 12ο αιώνα 

και έχει θεωρηθεί ως προεικόνιση της τριπλής ιεραρχίας του αγγελικού κόσµου97.  

Η Βάπτιση είναι µία από τις πιο σηµαντικές χριστολογικές σκηνές, που 

συµβολίζει τη θεοφάνεια παρουσία και ταυτόχρονα αποτελεί τον τύπο και το πρότυπο 

κάθε χριστιανικής βάπτισης. Ο Ιωάννης (3. 4 – 5) τη χαρακτηρίζει ως αναγέννηση και 

ο Παύλος την παραβάλλει µε το θάνατο και την ανάσταση του Χριστού (Ρωµ. 6. 4 

κ.ε.). Πολλές φορές η σκηνή της Βάπτισης συσχετίζεται και µε εχατολογικές 

έννοιες98. 

Η σκηνή χαρακτηρίζεται από αυστηρή συµµετρία και τη συµµετοχή των 

απαραίτητων προσώπων, του Χριστού, του Ιωάννη και των τριών αγγέλων.  

 

                                                 
91 Μουρίκη, Νέα Μονή Χίου, σ. 136, σηµ. 10. 
92 Αχειµάστου – Ποταµιάνου, Βυζαντινές τοιχογραφίες, εικ. 151. 
93 Ξυγγόπουλος, Άγιοι Απόστολοι Θεσσαλονίκης, πίν. 15. 
94 Mouriki, Pammakaristos, σ. 64, πίν. V, εικ. 50 – 51. 
95 Σιγάλα, Ενιαµερίτισσα, σ. 348 – 351, εικ. 13. 
96 Κατσιώτη, Τήλος, πίν. 142. 
97 Millet, Recherches, σ. 178 – 179. Hadermann – Misguich, Kurbinovo, σ. 129. 
98 Ασπρά – Βαρδαβάκη – Εµµανουήλ, Παντάνασσα, σ. 107 –108, σηµ. 69, εικ. 43. 
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Η Μεταµόρφωση (Ματθαίος 17: 1 – 13, Μάρκος 9: 2 – 9, Λουκάς 9: 28 – 

36). 

Στο δυτικό άκρο της νότιας πλευράς της καµάρας εικονίζεται η 

Μεταµόρφωση99. Το πάνω µέρος της παράστασης έχει υποστεί φθορές, µε 

αποτέλεσµα να µην διατηρούνται το κεφάλι του Χριστού, τµήµα του κεφαλιού του 

Μωυσή και το άνω µέρος του σώµατος του Προφήτη Ηλία (φωτ. 28).  

Στο κέντρο της παράστασης, στην κορυφή του όρους Θαβώρ, ο Χριστός 

όρθιος, µετωπικός, λευκοντυµένος, µέσα σε ελλειπτική δόξα, γαλάζια στο κέντρο και 

γκριζοπράσινη στην περιφέρεια, ευλογεί µε το δεξιό χέρι, ενώ στο αριστερό κρατά 

ίσως ειλητάριο κλειστό, πλαισιωµένος από τον Μωυσή και τον Ηλία, που 

τοποθετούνται στις παρακείµενες κορυφές του όρους. Από το σώµα του Χριστού 

εκπέµπονται οξύληκτες δέσµες φωτός, που κατευθύνονται στους προφήτες και 

αποστόλους. Ο Μωυσής, µε βαθυγάλαζο χιτώνα και βυσσινί ιµάτιο, εικονίζεται 

ελαφρά σκυµµένος, στραµµένος προς τον Χριστό, προβάλλοντας το αριστερό πόδι 

και κρατώντας τις πλάκες του νόµου ως εκπρόσωπός του. Ο Προφήτης Ηλίας, µε 

κίτρινο ένδυµα, σκύβει και αυτός προς τον Χριστό, πιθανώς σε στάση δέησης.  

Στο κάτω µέρος της παράστασης εικονίζονται έντροµοι από τη πρωτόγνωρη 

φωνή που ακούστηκε από τη νεφέλη «Ούτος εστί ο Υιός µου …» οι τρεις απόστολοι, 

Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης100. Ο απόστολος Πέτρος, κάτω αριστερά, εικονίζεται 

πεσµένος µε τα γόνατα στο έδαφος και γυρισµένα τα νώτα προς το κέντρο της 

παράστασης. Το ιµάτιό του ανεµίζει µε ορµή προς το σηµείο της δόξας. Η έκφραση 

του προσώπου του, λόγω της εξίτηλης κατάστασης, δεν διακρίνεται. Οι άλλοι δύο 

απόστολοι, Ιάκωβος και Ιωάννης, εικονίζονται µε βυσσινί - ροζ ενδύµατα τη στιγµή 

που κατακρηµνίζονται από τα βράχια, µε το κεφάλι προς το έδαφος και τα πόδια 

ψηλά101. Ανάµεσα στους αποστόλους, πάνω στα γκριζοπράσινα σχηµατοποιηµένα 

βράχια, εικονίζονται σχηµατοποιηµένα δέντρα και φυτά. 

                                                 
99 Για την εικονογραφία της σκηνής βλ. ∆ιονύσιος εκ Φουρνά, σ. 97. Μουρίκη, Νέα Μονή Χίου, σ. 

139 κ. ε. Millet, Recherches, σ. 216 – 231. Hadermann – Misguich, Kurbinovo, σ. 142 – 147, εικ. 66. 

Weitzmann, Metamorphosis Icon, σ. 418 κ. ε. Shiller, Ikonographie, I, σ. 155 κ.ε. 
100 Ξυγγόπουλος, Άγιοι Απόστολοι, σ. 18 – 22. 
101 Σωτηρίου, Ταξιάρχες ∆εσφίνης, σ. 186. Τον 13ο αιώνα σε ανεστραµµένη στάση εικονίζεται µόνο 

ένας από τους δύο µαθητές (πρβλ. Ξυγγόπουλος, Άγιος Νικόλαος Ορφανός, εικ. 19). Τον 14ο σε 

ανεστραµµένη στάση, µε το κεφάλι προς τα κάτω και τα πόδια ψηλά, απεικονίζεται και ο δεύτερος 
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Η Μεταµόρφωση είναι µία από τις πιο σηµαντικές παραστάσεις του 

χριστολογικού κύκλου, που διακρίνεται για τον έντονο συµβολισµό της. Είναι µία 

από τις θεοφάνειες παραστάσεις που προεικονίζει παράλληλα και τον Χριστό της 

∆ευτέρας Παρουσίας102. 

  

Η Έγερση του Λαζάρου (Ιωάννης 12: 1 και 12: 9) 

 Στο δυτικό τµήµα της βόρειας πλευράς της καµάρας εικονίζεται η παράσταση 

της Έγερσης του Λαζάρου103, από την οποία όµως το δεξιό τµήµα έχει χαθεί (φωτ. 

29). Στο αριστερό τµήµα της παράστασης, µπροστά από ένα ψηλό, σχηµατοποιηµένο, 

βραχώδες κοκκινωπό τοπίο, που κοσµείται µε σχηµατοποιηµένα φυτά και άνθη, 

εικονίζεται ο Χριστός µε βυσσινί χιτώνα και βαθυγάλαζο ιµάτιο, στραµµένος µε 

ανάλαφρη κίνηση προς τα δεξιά, έχοντας υψωµένο το δεξί χέρι σε χειρονοµία λόγου 

ή ευλογίας. Η θέση του αριστερού χεριού δεν διακρίνεται πιθανώς κρατούσε κλειστό 

ειλητάριο. Συνοδεύεται από µια µικρή οµάδα αποστόλων που ακολουθούν πίσω του. 

Στα ενδύµατά τους κυριαρχεί το βαθυγάλαζο για το χιτώνα και το βυσσινί ή κίτρινο 

για τα ιµάτια. Κάτω δεξιά µια γυναικεία µορφή, πεσµένη στο έδαφος πρηνηδόν, µε τα 

χέρια καλυµµένα από το µαφόριό της, δέεται στραµµένη προς τα δεξιά, εκεί όπου 

στέκεται ο Χριστός. Πρόκειται για µια από τις αδελφές του Λαζάρου, τη Μαρία ή τη 

Μάρθα104. Στο βάθος, πίσω από το βραχώδες τοπίο, διακρίνεται τµήµα από τα τείχη 

της Ιερουσαλήµ. ∆εξιά, στο τµήµα της παράστασης που δεν σώζεται, θα 

απεικονιζόταν ο Λάζαρος. Η σκηνή χαρακτηρίζεται από τη συµµετοχή των τελείως 

απαραίτητων προσώπων. 

 Η Έγερση του Λαζάρου, συνδεδεµένη µε τον κύκλο του Πάσχα, παριστάνεται 

περισσότερο από κάθε άλλο θαύµα του Χριστού σχεδόν ανελλιπώς στη ζωγραφική 

τέχνη από τον 3ο αιώνα και µετά105. Από τα έως τώρα ωστόσο δηµοσιευµένα 

τοιχογραφηµένα σύνολα της ύστερης περιόδου στα ∆ωδεκάνησα, η σκηνή της 

Έγερσης του Λαζάρου δεν είναι γνωστή.  

                                                                                                                                            
µαθητής, όπως στη µονή Χιλανδαρίου και Βατοπεδίου (Millet, Athos, πίν. 67 και 84). Βλ. επίσης 

Κατσιώτη, Τήλος, εικ. 142 και 143. 
102 Shiller, Ikonographie, I, σ. 155. 
103 Για την εικονογραφία της σκηνής βλ. Millet, Recherches, σ. 232 – 253. Hadermann – Misguich, 

Kurbinovo, σ. 130 – 135, εικ. 57. 
104 Πελεκανίδης, Καλλιέργης, σ. 38, πίν. Στ΄. 
105 Shiller, Ikonographie, I, σ. 189. Hadermann – Misguich, Kurbinovo, σ. 132 κ.ε. 
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 Η Βαϊοφόρος (Ματθαίος 21: 1 – 9, Λουκάς 19: 29 – 40, Μάρκος 11: 1 – 10, 

Ιωάννης 12: 12 – 15) 

Οι µορφές από την παράσταση της Βαϊοφόρου106 είναι αρκετά εξίτηλες, ενώ 

το κάτω αριστερό µέρος της έχει απολεσθεί (φωτ. 30, 31). Ο Χριστός, µε βυσσινί 

ορθόσηµο χιτώνα και βαθυγάλαζο ιµάτιο, έχοντας ελαφρά σκυµµένο το κεφάλι, 

καθισµένος πλάγια πάνω σε λευκό υποζύγιο, που σκύβει να φάει ένα κλαδί, 

εικονίζεται τη στιγµή που πλησιάζει από αριστερά την πόλη της Ιερουσαλήµ στα 

δεξιά. Πάνω από το κεφάλι του Χριστού µε λευκά γράµµατα υπάρχει η επιγραφή «ΙC 

ΧC». Πίσω από τον Χριστό ακολουθούν τρεις µορφές από τους αποστόλους, αρκετά 

εξίτηλες. Στο βάθος εικονίζεται σχηµατοποιηµένο βραχώδες βυσσινί τοπίο, που 

υποδηλώνει το όρος των Ελαιών. Στα δεξιά της παράστασης, µπροστά στις πύλες των 

τειχών της Ιερουσαλήµ, στέκεται µία οµάδα από τρεις Εβραίους, που υποδέχεται τον 

Χριστό, καθώς φτάνει στην πόλη. Από τους Εβραίους ξεχωρίζει στην πρώτη σειρά η 

καλύτερα διατηρηµένη µορφή ενός γέροντα µε µακριά γένια, κίτρινο χιτώνα, ανοιχτό 

βυσσινί – ροζ ιµάτιο, που αφήνει ακάλυπτα τα χέρια σε χειρονοµία υποδοχής, και 

βαθυγάλαζη καλύπτρα στο κεφάλι. Οι άλλες δύο µορφές είναι πολύ εξίτηλες.  

Κάτω δεξιά, µπροστά από τα πόδια των Εβραίων, σε εξίτηλη κατάσταση 

διατήρησης, εικονίζεται ένα παιδί τη στιγµή που στρώνει ένα ύφασµα, για να πατήσει 

ο Χριστός. Στο βάθος δεξιά εικονίζεται γραφικά η Ιερουσαλήµ µε τα ψηλά τείχη, που 

καταλήγουν σε επάλξεις, και τα δηµόσια κτήρια. Ανάµεσα στα οικοδοµήµατα µε 

αµφικλινή στέγη που εικονίζονται, ξεπροβάλλει ένα κυκλικό κτήριο µε τρούλλο, που 

υποδηλώνει, όπως συνηθίζεται στην παλαιολόγεια περίοδο, το ναό του Παναγίου 

Τάφου, προεικονίζοντας το θάνατο του Χριστού107. Ανάµεσα στον Χριστό και την 

Ιερουσαλήµ εικονίζεται σε βαθυγάλαζο βάθος ένα σχηµατοποιηµένο δέντρο, πάνω 

στα κλαδιά του οποίου διακρίνεται ανεβασµένο ένα παιδί να κόβει βάγια. Τα 

ρωπογραφικά στοιχεία της παράστασης, όπως είναι τα παιδιά, υπαγορεύονται από τα 

ίδια τα κείµενα, από τα οποία εξαρτάται και η εικονογραφία, και συνοδεύουν τη 

σκηνή και στη µεσοβυζαντινή περίοδο108. 

                                                 
106 Για την εικονογραφία της σκηνής βλ. Millet, Recherches, σ. 255 –284. Hadermann – Misguich, 

Kurbinovo, σ. 135 –142, εικ. 61. Shiller, Ikonographie, I, σ. 28 κ.ε. 
107 Ξυγγόπουλος, Άγιοι Απόστολοι Θεσσαλονίκης, σ. 26. 
108 Millet, Recherches, σ. 280 κ.ε. 
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Σε αντίθεση µε το πλήθος των µορφών που απαντάται αυτήν την περίοδο109, ο 

περιορισµένος αριθµός των προσώπων, αποστόλων και Εβραίων, και οι ελάχιστες 

γραφικές λεπτοµέρειες ταιριάζουν στο λιτό εικονογραφικό σχήµα, όπως 

διαµορφώθηκε στη µεσοβυζαντινή περίοδο110.  

Η Σταύρωση (Ματθαίος 27: 33 – 56, Μάρκος 15: 22 – 41, Λουκάς 23: 33 – 

49, Ιωάννης 19: 17 – 37) 

 Παρόλο που η σκηνή της Σταύρωσης111 έχει υποστεί µεγάλη ζηµιά, φαίνεται 

να ακολουθεί ένα λιτό εικονογραφικό σχήµα για την εποχή (φωτ. 32). Τα πρόσωπα 

των µορφών, καθώς και το κάτω µέρος της παράστασης, δεν διατηρούνται. Στο 

κέντρο της σκηνής εικονίζεται ο Χριστός µε περίζωµα πάνω στο σταυρό, γέρνοντας 

το κεφάλι προς το δεξιό ώµο. Το σώµα του διαγράφει µια ελαφριά καµπύλη προς τα 

αριστερά, µεταφέροντας ελάχιστα τον κεντρικό κάθετο άξονα του σταυρού, ενώ τα 

χεριά σχηµατίζουν ισοσκελές τρίγωνο µε την οριζόντια κεραία του σταυρού. 

Αριστερά εικονίζεται η Παναγία µε γκριζογάλανο χιτώνα και βυσσινί ιµάτιο και δεξιά 

ο Ιωάννης µε βαθυγάλαζο χιτώνα και βυσσινί ιµάτιο. Πίσω από την Παναγία µόλις 

που διακρίνεται το φωτοστέφανο µίας γυναικείας µορφής (Μαγδαληνή ή Μαρία του 

Κλωπά) από τον όµιλο των Μυροφόρων, ενώ πίσω από τον Ιωάννη διακρίνεται ο 

εκατόνταρχος Λογγίνος. Στο βάθος της παράστασης είναι ορατά τα τείχη της 

Ιερουσαλήµ. Το καµπτόµενο σώµα του Χριστού πάνω στο σταυρό συνάδει µε τα 

                                                 
109 Χατζηδάκης, Μυστράς, εικ. 51. 
110 Millet, Recherches, σ. 256 κ.ε. και 261. Ο περιορισµένος αριθµός προσώπων στη σκηνή της 

Βαϊοφόρου απαντάται σε µνηµεία της µεσοβυζαντινής περιόδου: Kurbinovo: (Hadermann – Misguich, 

Kurbinovo, εικ. 61), Καστοριά: Άγιοι Ανάργυροι (γύρω στα 1180) (Hadermann – Misguich, 

Kurbinovo, εικ. 62), αλλά και σε µνηµεία της πρώτης περιόδου της υστεροβυζαντινής τέχνης: Αθήνα: 

Όµορφη Εκκλησιά (τέλος 13ου αιώνα) (Βασιλάκη – Καρακατσάνη, Όµορφη εκκλησιά, πίν. 25), 

Πελοπόννησο: Άγιο Νικόλαο στην Πλάτσα (1337/38) (Μουρίκη, Πλάτσα, εικ. 63. ), Βέροια: Χριστός, 

(1314/15) (Πελεκανίδης, Καλλιέργης, πίν. 21), Εύβοια: στον Άγιο ∆ηµήτριο στο Μακρυχώρι 

(1302/1303) και στην Κοίµηση της Θεοτόκου στον Οξύλιθο (αρχές 14ου αιώνα) (Εµµανουήλ, Άγιος 

∆ηµήτριος στο Μακρυχώρι, πίν. 14 και 43). Στο νησί της Ρόδου ο ολιγάριθµος αριθµός των προσώπων 

απαντάται στην εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης στην Παλιά Πόλη (τελευταίο τέταρτο 14ου αιώνα) 

(Αρχοντόπουλος, Αγία Αικατερίνη, σ. 81 – 86). 
111 Για την εικονογραφία της σκηνής βλ. Millet, Recherches, σ. 396 – 400. Hadermann – Misguich, 

Kurbinovo, σ. 147 – 152, εικ. 68. 
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παραδείγµατα της µεσοβυζαντινής περιόδου. Ο αριθµός των προσώπων στη 

Σταύρωση, όπως και στη Βαϊοφόρο, είναι περιορισµένος112.  

Το λιτό εικονογραφικό σχήµα της σκηνής αντανακλά τάσεις της 

εικονογραφίας της σκηνής που κυριαρχούν στη µεσοβυζαντινή ζωγραφική113, οι 

οποίες εξακολουθούν να υφίστανται και στην περίοδο των Παλαιολόγων. 

Αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα του λιτού εικονογραφικού σχήµατος της σκηνής 

της Σταύρωσης κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο είναι η Σταύρωση στο ναό του 

Χριστού στη Βέροια (1315)114, στο παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο 

κελλί του Αγίου Προκοπίου (δεύτερο τέταρτο 15ου αιώνα)115 και στο ναό των 

Εισοδίων της Θεοτόκου στο Σκλαβεροχώρι της Κρήτης (τέλος 14ου αιώνα)116.  

 

  Η Κάθοδος στον Άδη (απόκρυφο ευαγγέλιο Νικοδήµου) 

Η παράσταση βασίζεται στο λεγόµενο Ευαγγέλιο του Νικοδήµου και 

εικονογραφεί την Ανάσταση στον τύπο της Καθόδου του Χριστού στον Άδη117 (φωτ. 

33). Στο κέντρο της σύνθεσης ο Χριστός, µε λευκά ενδύµατα, περιβάλλεται από 

ελλειπτική δόξα και στρέφεται από αριστερά προς τα δεξιά, για να σηκώσει µε το 

αριστερό του χέρι τον Αδάµ, ο οποίος βγαίνει µέσα από τη σαρκοφάγο118. Πίσω από 

                                                 
112 Ανάλογες παραστάσεις µε λίγα πρόσωπα απαντούν και σε άλλα µνηµεία στα ∆ωδεκάνησα: Αγία 

Αικατερίνη (τελευταίο τέταρτο 14ου αιώνα) (Αρχοντόπουλος, Αγία Αικατερίνη, σ. 86 – 93) 

(Ορλάνδος, ΑΒΜΕ, σ. 147 – 148), Άγιος Φανούριος (τρίτο στρώµα, πρώτο µισό 15ου αιώνα) 

(Ορλάνδος, ΑΒΜΕ, σ. 166 – 167, εικ. 132 )στην Παλιά Πόλη της Ρόδου, Παναγιά η Ενιαµερίτισσα 

(1367) (Σιγάλα, Ενιαµερίτισσα, σ. 351 – 353, εικ. 14) και Άγιος Ζαχαρίας στο Φοινίκι της Χάλκης 

(δεύτερο µισό 14ου αιώνα) (Κατσιώτη, Άγιος Ζαχαρίας, σ. 236 – 237, πίν. 107β). Βλ. επίσης, 

Κατσιώτη, Κάλυµνος, σ. 252 - 253, σηµ. 125, όπου γίνεται εκτενής αναφορά σε περισσότερα 

παραδείγµατα από τα ∆ωδεκάνησα. 
113 Βλ. τη Σταύρωση στον Άγιο Γεώργιο στο Κουρµπίνοβο (1191), τους Αγίους Αναργύρους στην 

Καστοριά (γύρω στα 1180) (Hadermann – Misguish, Kurbinovo, σ. 147 – 152, εικ. 68 – 69) και το 

τετραευάγγελο της Πάρµας (δεύτερο µισό 11ου αιώνα) (Γαλάβαρης, Ζωγραφική, εικ. 111). 
114 Πελεκανίδης, Καλλιέργης, πίν. Θ΄.  
115 Τσιγαρίδας, Παρεκκλήσι, σ. 177 – 183, εικ. 4. 
116 Μπορµπουδάκης, Παρατηρήσεις, σ. 391, πίν. 199. βλ. επίσης Χατζηδάκης, Εικόνες, εικ. 202. 
117 Για την εικονογραφία της σκηνής βλ. Ξυγγόπουλος, Βυζαντινά εικονογραφικά γλυπτά, σ. 256 κ. ε.  

Κartsonis, Anastasis, Lucchesi – Palli, Anastasis, στ. 142 – 148. Millet, Mistra, πίν. 116.3. 

Ξυγγόπουλος, ΕΕΒΣ ΙΖ΄ (1945), σ. 113 - 129. ∆ελληγιάννη – ∆ωρή, Παλαιολόγεια εικονογραφία, σ. 

399 κ.ε. Κατσιώτη, Κάλυµνος, σ. 228, σηµ. 32, όπου και εκτενής βιβλιογραφία. 
118 Κartsonis, Anastasis, σ. 8 – 9.  
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τον Αδάµ εικονίζεται η Εύα και µία ακόµη µορφή, πιθανώς ο Άβελ119. Αριστερά 

εικονίζονται οι προφητάνακτες ∆αβίδ και Σολοµών, µε στέµµατα στα κεφάλια, και 

πίσω τους ακολουθεί ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδροµος, ο οποίος, κατά τη µαρτυρία του 

ίδιου του Χριστού (Ματθ. ΙΑ, 11 – 13), είναι ο τελευταίος και µεγαλύτερος των 

προφητών, ενώ, σύµφωνα µε το απόκρυφο ευαγγέλιο του Νικοδήµου, κήρυσσε την 

κάθοδο του Χριστού στον Άδη και την ανάσταση των δικαίων. Κάτω αριστερά 

εικονίζεται ανοικτή σαρκοφάγος, στο µέσον της οποίας υπάρχουν οι µοχλοί του Άδη, 

που συνέτριψε ο Χριστός. Στο βάθος διακρίνεται σχηµατοποιηµένο ψηλό, βραχώδες 

τοπίο µε φυτά αποδοµένα σχηµατικά. 

Ο εικονογραφικός τύπος της παράστασης στους Αγίους Θεοδώρους 

παρουσιάζει µια λιτότητα στα εικονογραφικά στοιχεία, που παρατηρείται σε µνηµεία 

της µεσοβυζαντινής περιόδου (Νέα Μονή Χίου120, µονή Οσίου Λουκά121 

Kurbinovo122). Στις απεικονίσεις της παλαιολόγειας περιόδου παρουσιάζονται 

δευτερεύοντα θέµατα, όπως είναι οι άγγελοι, η προσωποποίηση του αλυσσοδεµένου 

Άδη και άλλα, που δεν απαντούν στους Αγίους Θεοδώρους.  

Η Ανάσταση στους Αγίους Θεοδώρους, κυρίως µε βάση τη στάση του 

Χριστού, φαίνεται ότι ακολουθεί τον παλαιότερο και πιο διαδεδοµένο εικονογραφικό 

τύπο και τον πρώτο από τους δύο βασικούς τύπους της σύνθεσης που επικρατούν 

κατά τους 13ο και 14ο αιώνα, σύµφωνα µε τον οποίο ο Χριστός, στραµµένος δεξιά ή 

αριστερά, κρατά συνήθως µε το ένα χέρι το διπλό σταυρό της Ανάστασης και µε το 

άλλο σύρει τον Αδάµ από τη σαρκοφάγο123. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτού του 

εικονογραφικού τύπου είναι η παράσταση στους Αγίους Απόστόλους Θεσσαλονίκης 

(1310 – 1314)124. Στη Ρόδο απαντάται στην Αγία Αικατερίνη στην Παλιά Πόλη125. Το 

ελλειπτικό σχήµα της δόξας, η οποία καθιερώνεται µετά τα µέσα του 13ου αιώνα126, 

                                                 
119 Hadermann – Misguich, Kurbinovo, σ. 166. Η µορφή του Άβελ παρουσιάζεται συχνά σε 

παραστάσεις που χρονολογούνται από τον 13ο αιώνα και έπειτα. 
120 Μουρίκη, Νέα Μονή, εικ. 48, 180. 
121 Diez – Demus, Byzantine Mosaics, πίν. 14. 
122 Hadermann – Misguich, Kurbinovo, εικ. 79. 
123 Κartsonis, Anastasis, σ. 8 – 9. Τσιτουρίδου, Άγιος Νικόλαος Ορφανός, σ. 101 – 102. 
124 Ξυγγόπουλος, Άγιοι Απόστολοι, πίν. 28. 
125 Ορλάνδος, Αρχείον, σ. 148 – 149, εικ. 122. 
126 Hadermann – Misguich, Kurbinovo, σ. 165. 
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συνηθίζεται τον 14ο αιώνα και έπειτα127, ενώ η απεικόνιση των ∆αβίδ και Σολοµώντα 

έχει συσχετισθεί µε την ανάγκη να δηλωθεί η καταγωγή του Χριστού από το βασιλικό 

οίκο του ∆αβίδ, ενώ ταυτόχρονα επιβεβαιώνει την ενανθρώπιση του Θείου Λόγου128. 

 

Η Πεντηκοστή (Πράξεις Απόστολων 2: 1 – 14) 

 Τη διακόσµηση της καµάρας του κυρίως ναού κλείνει η σκηνή της 

Πεντηκοστής129, η οποία απεικονίζεται στο βορειοανατολικό άκρο της βόρειας 

πλευράς της, απέναντι από την παράσταση της Γέννησης. Η παράσταση έχει υποστεί 

αρκετές απώλειες και φθορές (φωτ. 34, 35). 

 Στο κέντρο της παράστασης, κάτω από πεταλοειδές τόξο, σχηµατιζόµενο από 

τετραπλή ταινία, σε βαθυγάλαζο βάθος εικονίζεται µια µορφή µετωπική µέχρι 

οσφύος, µε κόκκινα αυτοκρατορικά ενδύµατα και στέµµα στο κεφάλι, η οποία κρατά 

µέσα σε απλωµένο λευκό ύφασµα κλειστούς κυλίνδρους, που συµβολίζουν τις φυλές 

του Ισραήλ. Πρόκειται για την προσωποποίηση του Κόσµου. Οι απόστολοι 

εικονίζονται καθισµένοι σε ηµικυκλική διάταξη να συνδιαλέγονται µεταξύ τους µε 

ποικίλες εκφράσεις ή µε στραµµένο το κεφάλι ο ένας στον άλλο και να κρατούν στα 

δεξιά τους και µε τα δύο χέρια κλειστό ευαγγέλιο. Ο απόστολος που κάθεται δεξιά 

της κορυφαίας µορφής µε το κατεστραµµένο πρόσωπο, µπορεί να ταυτιστεί από τα 

φυσιογνωµικά χαρακτηριστικά του µε τον Παύλο130. Στα ενδύµατα των αποστόλων 

κυριαρχεί το βαθυγάλαζο για τους χιτώνες και το βυσσινί χρώµα για τα ιµάτια. Το 

Άγιο Πνεύµα, το οποίο θα απεικονιζόταν επάνω ψηλά, στο κέντρο της παράστασης, 

δεν διατηρείται. Πίσω µόλις που διακρίνονται οικοδοµήµατα.  

Η σκηνή της Πεντηκοστής131 περιλαµβάνεται µάλλον σπάνια στο 

εικονογραφικό πρόγραµµα των ναών του 14ου αιώνα στη Ρόδο και τα υπόλοιπα νησιά 
                                                 
127 Ξυγγόπουλος, Άγιοι Απόστολοι, πίν. 28. 
128 Κartsonis, Anastasis, σ. 198, 199. Ασπρά – Βαρδαβάκη – Εµµανουήλ, Παντάνασσα, σ. 132, εικ. 52. 
129 Για την εικονογραφία της Πεντηκοστής βλ. Millet, Recherches, σ. 18. Grabar, Schema de la 

Pentecote, σ. 223 – 239. Hadermann – Misguich, Kurbinovo, σ. 175 – 181, εικ. 88. Μουρίκη, Νέα 

Μονή Χίου, σ. 206 κ.ε. ∆ρανδάκης, Αρτός Ρεθύµνης, σ. 139 – 143, πίν. ΙΓ΄, εικ. 2. Βλ. επίσης την 

Πεντηκοστή στην Περίβλεπτο (1360 –1370) (Ασπρά – Βαρδαβάκη – Εµµανουήλ, Παντάνασσα, εικ. 

62) και στην Παντάνασσα του Μυστρά (1430) (Ασπρά – Βαρδαβάκη – Εµµανουήλ, Παντάνασσα, σ. 

144 – 149, εικ. 58 – 61). 
130 ∆ιονύσιος εκ Φουρνά, σ. 150. 
131 Για τη θέση της Πεντηκοστής βλ. Βασιλάκη – Καρακατσάνη, Όµορφη Εκκλησιά, σ. 50, σηµ. 103 

και 103. 
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της ∆ωδεκάνησου, αφού σε κανένα από τα έως τώρα δηµοσιευµένα τοιχογραφηµένα 

σύνολα δεν εντοπίζεται132.  

 

Η Κοίµηση της Θεοτόκου 

 Από την παράσταση της Κοίµησης της Θεοτόκου133 στο δυτικό τοίχο του 

ναού έχει καταστραφεί ένα µεγάλο µέρος µετά τη σύγχρονη επέµβαση για την 

ανύψωση της εισόδου που ανοίγεται αµέσως από κάτω (φωτ. 36 – 30). Το κεντρικό 

τµήµα της σκηνής (κλινοκρέβατο και µορφή της Παναγίας) έχει χαθεί. ∆ιατηρείται 

µόνο ένα µικρό τµήµα από το κεφάλι της Παναγίας, το οποίο καλύπτει γκριζογάλανο 

µαφόριο και περιβάλλει κίτρινο φωτοστέφανο. Η σκηνή καταλαµβάνει τη θέση, όπου 

συνήθως απεικονίζεται, την επάνω ζώνη του δυτικού τοίχου134. 

 Στο κέντρο της παράστασης ο Χριστός µε κίτρινο ένδυµα, µέσα σε 

ελλειπτική δόξα µε γαλάζιο το κέντρο και λευκή την περιφέρεια, κρατά στα αριστερά 

του την ψυχή της Παναγίας135, που έχει τη µορφή σπαργανωµένου βρέφους µε 

φωτοστέφανο136. Τον Χριστό παραστέκουν δύο άγγελοι µε κόκκινα ενδύµατα, ένας 

                                                 
132 Από την υπηρεσιακή ενασχόληση µου µε την καταγραφή των εκκλησιαστικών µνηµείων της 

υπαίθρου Ρόδου, η παράσταση της Πεντηκοστής εντοπίστηκε στην εκκλησία της Παναγιάς της 

Τρυφενιώτισσας, νοτιοδυτικά του οικισµού Μάσαρη, η οποία µε τεχνοτροπικά κριτήρια πρέπει να 

χρονολογηθεί στον 15ο αιώνα.  
133 Για την εικονογραφία της σκηνής βλ. Wratislav – Mitrovitc et Okunev, Dormition Vierge, σ. 134 – 

173. Jugie, Mort et Assomprtion Vierge. Καλοκύρης, Θεοτόκος, σ. 126 – 140. Μπαλτογιάννη, 

Κοίµηση του Ανδρέα Ρίτζου, σ. 353 – 374. 
134 Η απεικόνιση της σκηνής της Κοίµησης της Θεοτόκου στο δυτικό τοίχο είναι σύνηθες φαινόµενο 

τον 14ο αιώνα. Αναφέρουµε ενδεικτικά: Άγιοι Απόστολοι Θεσσαλονίκης (1310 - 1314) (Ξυγγόπουλος, 

Άγιοι Απόστολοι Θεσσαλονίκης, πίν.), Άγιος Νικόλαος ο Ορφανός (1310 – 1320) (Ξυγγόπουλος, 

Άγιος Νικόλαος Ορφανός, πίν. 32), Πρωτάτο του Αγίου Όρους αρχές 14ου αιώνα, (Millet, Athos, πίν.), 

Περίβλεπτος στο Μυστρά (1360 – 1370) (Χατζηδάκης, Μυστράς, σ. 77, εικ. 54). Παραδείγµατα από 

την Κρήτη βλ. Λασσιθιωτάκης, Εκκλησίες της ∆υτικής Κρήτης, 1969, 1970, σποραδικά, και ο ίδιος, 

Εκκλησίες ∆υτικής Κρήτης – Επιλεγόµενα, 1971, σ. 136. Μπορµπουδάκης, Α∆ 26 (1971), σ. 525 – 

526, πίν. 539. Gallas – Wessel – Borboudakis, Byzantinisches Kreta. Στα ∆ωδεκάνησα επίσης 

απεικονίζεται στο τύµπανο του δυτικού τοίχου πάνω από την είσοδο. Βλ. Παναγιά Ενιαµερίτισσα 

(Σιγάλα, Ενιαµερίτισσα Χάλκης, σ. 355 – 357, εικ. 4.33 και 16) και Άγιο Ζαχαρία στη Χάλκη 

(Κατσιώτη, Άγιος Ζαχαρίας , σ. 238, πίν. 109α), αλλά και σε πολλά αδηµοσίευτα µνηµεία. 
135 Ξυγγόπουλος, Φτερωτή ψυχή, σ. 1 –12. 
136 Περίβλεπτο Μυστρά (1360 – 1370), (Αχειµάστου – Παταµιάνου, Βυζαντινές τοιχογραφίες, εικ. 

154) και (Χατζηδάκης, Μυστράς, εικ. 54). 
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σε κάθε πλευρά. ∆εξιά και αριστερά της σύνθεσης εικονίζονται συνωστισµένοι, 

εξαιτίας ίσως της περιορισµένης επιφάνειας, σε δύο οµίλους οι απόστολοι και τρεις 

ιεράρχες µε πολυσταύρια φαιλόνια (δύο αριστερά και ένας δεξιά).  

Στα δεξιά της σύνθεσης, η µορφή µε το µελιτζανί ένδυµα και το φαλακρό 

κεφάλι ταυτίζεται µε τον απόστολο Παύλο137. Σκύβει προς τα εµπρός, ακουµπώντας 

µε τα καλυµµένα χέρια του την άκρη της κλίνης της Παναγίας. Στην άλλη άκρη της 

κλίνης µόλις που διακρίνεται ο άλλος κορυφαίος απόστολος, ο Πέτρος. Στα ενδύµατα 

των αποστόλων κυριαρχεί το γαλαζοπράσινο, γαλάζιο, βυσσινί και κίτρινο. 

Χαρακτηριστικό της σύνθεσης είναι η παντελής απουσία του αρχιτεκτονικού βάθους, 

σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες σκηνές του χριστολογικού κύκλου στην καµάρα του 

ναού, όπου, έστω, και υποτυπωδώς δηλώνεται.  

Στη σκηνή, όπως και στις προηγούµενες σκηνικές παραστάσεις από το 

∆ωδεκάορτο, επικρατεί το λιτό εικονογραφικό σχήµα, σε µια περίοδο που η παρουσία 

των δευτερευόντων επεισοδίων, το πλήθος των µορφών, των κτηρίων και 

λεπτοµερειών εµπλουτίζουν τη σύνθεση της Κοίµησης της Θεοτόκου138.  

 

Στηθάρια αγίων  

Κάτω από τις χριστολογικές σκηνές στο βόρειο και νότιο τοίχο, σε µία στενή 

ζώνη, παρατάσσεται σειρά από στηθάρια αγίων µέσα σε µετάλλια, που συνδέονται 

µεταξύ τους µε µικρούς ρόµβους, µέσα στους οποίους εγγράφονται ισοσκελείς λευκοί 

σταυροί σε βυσσινί βάθος. Τα µετάλλια περιβάλλονται από ταινία σε χρώµα ώχρας. 

Στο βόρειο τοίχο απαριθµούνται έντεκα µετάλλια, από τα οποία το δυτικότερο 

διακρίνεται κατά το ήµισυ139, ενώ στο νότιο τοίχο δέκα µετάλλια. Πρόκειται για 

παραστάσεις αδιάγνωστων αγίων, ανδρών και γυναικών, που κρατούν το σταυρό του 

µαρτυρίου ή τυλιγµένο πάπυρο, σε αρκετά εξίτηλη κατάσταση. Τα αγιωνύµιά τους 

επίσης δεν διατηρούνται, µε αποτέλεσµα η ταύτισή τους να αποδεικνύεται σχεδόν 

αδύνατη. Τα τελευταία τέσσερα στηθάρια στο ανατολικό τµήµα του βόρειου τοίχου 

διατηρούνται τµηµατικά µετά την προσθήκη του µεταγενέστερου αρκοσόλιου.  

                                                 
137 ∆ιονύσιος εκ Φουρνά, σ. 150. «φαλακρός, βουρλογένης, µιξαιπόλιος».  
138 Στην Περίβλεπτο του Μυστρά (1360 – 70), τη σκηνή της Κοίµησης της Θεοτόκου περιβάλλουν 

σειρά δευτερευόντων επεισοδίων, πλήθος µορφών, κτηρίων και λεπτοµερειών (Χατζηδάκης, Μυστράς, 

εικ. 54). 
139 Το στοιχείο αυτό φανερώνει ότι η διακόσµηση της στενής ζώνης των στηθαρίων ξεκίνησε από το 

ανατολικό άκρο του ναού και κατευθύνθηκε προς τα δυτικά. 
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Τα στηθάρια των αγίων σε µετάλλια κάτω από τις σκηνές του ∆ωδεκαόρτου 

εµφανίζονται σε µνηµεία του 12ου και 13ου αιώνα και θεωρούνται επίδραση της 

τοποθέτησης των φορητών εικόνων140. Στα ∆ωδεκάνησα, την ίδια περίοδο, τα 

κυκλικά στηθάρια αγίων απαντώνται στον Άγιο Φανούριο (1336)141 στην Παλιά 

Πόλη της Ρόδου και στην Παναγιά την Ενιαµερίτισσα στη Χάλκη (1367)142. 

 Κάτω ζώνη 

 Στην κατώτερη ζώνη, κάτω από τα στηθάρια των αγίων, η διακόσµηση 

συµπληρώνεται µε την απεικόνιση ολόσωµων µορφών αγίων, σε κλίµακα ελάχιστα 

µεγαλύτερη από την ανθρώπινη (µέσο ύψος 1.87µ.), οι οποίοι εκπροσωπούν όλες τις 

οµάδες, ιεράρχες, αρχάγγελοι, µοναχοί, ασκητές, δίκαιοι, στρατιωτικοί και ιαµατικοί 

άγιοι, µάρτυρες και άγιες γυναίκες.  

Ξεκινώντας από το ανατολικό τµήµα του νότιου τοίχου, εικονίζεται η 

σύνθεση της ∆έησης, µε ολόσωµο αυτή τη φορά το Τρίµορφο (φωτ. 39 - 42). Τα 

χαρακτηριστικά του προσώπου της Παναγίας και το µεγαλύτερο τµήµα από το 

πρόσωπο του Χριστού και του Ιωάννη δεν διατηρούνται. Στο κέντρο της παράστασης 

ο Χριστός µετωπικός, µε βυσσινί ορθόσηµο χιτώνα και βαθυπράσινο ιµάτιο, 

καθισµένος πάνω σε ξύλινο θρόνο, ευλογεί µε το δεξιό χέρι, ενώ µε το αριστερό 

κρατά κλειστό βιβλίο µε διάκοσµο από ηµιπολύτιµες πέτρες και άσπρες κουκίδες - 

µαργαριτάρια. ∆ίπλα στο κεφάλι του Χριστού αναγράφεται η επιγραφή Ι(ΗCΟΥ)C 

Χ(ΡΙCΤΟ)C Ο ΣΩΤΗΡ.  

Τον Χριστό πλαισιώνουν στα αριστερά η Παναγία, όρθια, ολόσωµη µε 

γαλαζοπράσινο χιτώνα και βυσσινί µαφόριο, στραµµένη προς το γιο της µε τα χέρια 

προτεταµένα σε στάση δέησης. ∆εξιά της κεφαλής της Παναγίας διακρίνεται η 

επιγραφή ΘΕΟΥ. ∆εξιά εικονίζεται ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδροµος, στραµµένος µε 
                                                 
140 Grabar, Imago clipeata , σ. 607 – 613. Γεωργοπούλου – Βέρρα, Ο Σωτήρας στο Πυργί και η Αγία 

Θέκλα, σ. 34 - 35. Αρχοντόπουλος, Αγία Άννα στην Κάλυµνο, σ. 399 – 400, σηµ. 32. Αρχοντόπουλος, 

Αγία Αικατερίνη, 100 – 102, σηµ. 221, Εµµανουήλ, Αγόριανη, σ. 142, σηµ. 184, όπου αναφέρεται 

βιβλιογραφία για µνηµεία του 13ου και 14ου αιώνα. 
141 Ορλάνδος, Αρχείον, σ. 164 – 173. 
142 Σιγάλα, Ενιαµερίτισσα Χάλκης, σ. 360 - 362. Η χρήση τους είναι γνωστή στα ∆ωδεκάνησα από τον 

13ο αιώνα. Αγίους σε µετάλλια συναντάµε στο ναό της Αγίας Άννας στο Βαθύ της Καλύµνου (τέλος 

13ου αιώνα), (βλ. Αρχοντόπουλος, Αγία Άννα στην Κάλυµνο, σ. 399 – 402). Κυκλικά στηθάρια αγίων 

απαντώνται επίσης στους πλευρικούς τοίχους του ιερού και στη νότια κόγχη του ναού του αγίου 

Νικολάου στο Φουντουκλί της Ρόδου (1497/8) (βλ. Αχειµάστου – Ποταµιάνου, Άγιος Νικόλαος στο 

Φουντουκλί, σ. 257). 
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ελαφρά σκυµµένο το κεφάλι προς τον Χριστό και τα χέρια επίσης σε στάση δέησης. 

Φορά χιτώνα σε χρώµα ώχρας και πράσινο - λαδί µανδύα. ∆ίπλα στο κεφάλι του 

Ιωάννη διαβάζουµε: Άγιος Ιω(άννης) ο Πρόδροµος (φωτ. 41).  

Στα ∆ωδεκάνησα η διπλή παρουσία της σύνθεσης της ∆έησης στον ίδιο ναό 

είναι γνωστή τουλάχιστον σε τρία παραδείγµατα, που χρονολογούνται στο τέλος του 

14ου - αρχές του 15ου αιώνα. Οι δύο από τις τρεις εκκλησίες βρίσκονται στο νησί της 

Ρόδου, η Αγία Τριάδα στην Ψίνθο143 (1407/8) και ο Άγιος Γεώργιος στη θέση 

Λώρυµα στα Μάσαρη144 (τέλος 14ου αιώνα) και η τρίτη στη Σύµη ο ναός του Αγίου 

Προκοπίου (14ος – 15ος αιώνας) 145. Η πρώτη ∆έηση, µε τα τρία κύρια πρόσωπα της 

σύνθεσης σε προτοµή, εικονίζεται και στις τρεις περιπτώσεις στο τεταρτοσφαίριο της 

αψίδας, ενώ η δεύτερη ∆έηση, µε ολόσωµο αυτή τη φορά το Τρίµορφο, εικονίζεται 

στην κατώτερη ζώνη του κυρίως ναού, δίπλα στο τέµπλο, στο ανατολικό άκρο του 

νότιου τοίχου, όπως στην Αγία Τριάδα και στον Άγιο Προκόπιο ή στο ανατολικό 

άκρο του βόρειου τοίχου, όπως στον Άγιο Γεώργιο. Μάλιστα, στους ναούς του Αγίου 

Γεωργίου στα Μάσαρη και Αγίου Προκοπίου στη Σύµη η ∆έηση απεικονίζεται 

απέναντι ακριβώς από τον τιµώµενο άγιο, ο οποίος εικονίζεται δίπλα στο τέµπλο, 

στην αντίστοιχη θέση του νότιου τοίχου στην πρώτη και του βόρειου τοίχου στη 

δεύτερη εκκλησία. 

Ο αριθµός των γνωστών παραδειγµάτων µε δύο ∆εήσεις σε διαφορετικές 

θέσεις και εποχές µέσα στον ίδιο ναό είναι µεγάλος και εµφανίζεται σε ναούς της 

ηπειρωτικής και νησιωτικής και Ελλάδας146.  

Η προσωνυµία Σωτήρ φαίνεται ότι καθιερώνεται στην απεικόνιση του 

Χριστού σε ναούς της πρώτης περιόδου των Παλαιολόγων147 και εξακολουθεί να 

χρησιµοποιείται για να συνοδεύσει παραστάσεις του Χριστού στη µνηµειακή 

                                                 
 143Κόλλιας Η., Α∆ 30 (1975), Χρονικά, σ. 375. Μνηµείο αδηµοσίευτο.  
144 Βολανάκης, Άγιος Γεώργιος στα Μάσαρη Ρόδου, σ. 7 – 8, 40. Η πρώτη, η οποία δεν διατηρείται 

σήµερα, πιθανώς εικονιζόταν, όπως συνηθίζεται στους ναούς της υπαίθρου της Ρόδου, στο 

τεταρτοσφαίριο της αψίδας του Ιερού βήµατος. 
145 Βολανάκης Ι., Α∆ 32 (1977) Χρονικά, σ. 387. 
146 Βλ. Καζαµία – Τσέρνου, ∆έηση, σ. 154 – 159, µε εκτενή αναφορά σε παραδείγµατα της 

ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας, καθώς και της Κύπρου.  
147 Βλ. Τσιτουρίδου, Άγιος Νικόλαος Ορφανός, σ. 79 – 80, σηµ. 90, όπου γίνεται αναφορά σε 

παραδείγµατα.  
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ζωγραφική κατά τον 14ο και 15ο αιώνα στη Μακεδονία148, το Μυστρά149, την 

Κρήτη150 και τα ∆ωδεκάνησα151.  

Η απεικόνιση της ∆έησης στο ανατολικό άκρο του νότιου τοίχου152, δίπλα στο 

τέµπλο, και ο συνδυασµός της µε τους τιµώµενους αγίους Θεοδώρους ακριβώς 

απέναντι στο βόρειο τοίχο, σε αντίστοιχη θέση, αποτελεί συχνό φαινόµενο του 

                                                 
148 Στο καθολικό της µονής Χελανδαρίου, ο Χριστός Παντοκράτορας, που εικονίζεται κάτω από την 

Κοίµηση της Θεοτόκου και πάνω από το υπέρθυρο της εισόδου από το νάρθηκα στον κυρίως ναό µέσα 

σε κόγχη, φέρει την προσωνυµία Σωτήρ (τέλος β΄ εικοσαετίας 14ου αιώνα) (βλ. Τσιγαρίδας, 

Τοιχογραφίες, σ. 14), στο ναό της Αγίας Φωτεινής (Φωτίδας) στη Βέροια (τέλος 14ου – αρχές 15ου 

αιώνα), στην παράσταση του Χριστού από το µέτωπο του δεξιού πεσσότοιχου δίπλα στο τέµπλο (βλ. 

Τσιγαρίδας, Τοιχογραφίες, σ. 160), στο ναό του Αγίου Νικολάου Τζώτζα στην Καστοριά (γ΄ τέταρτο 

14ου αιώνα) ο Χριστός από την παράσταση της ∆έησης στο βόρειο τοίχο (βλ. Τσιγαρίδας, 

Τοιχογραφίες, σ. 255, 259), στο ναό του Αγίου Ανδρέα του Ρουσούλη στην Καστοριά (γύρω στα 1430) 

ο Χριστός της ∆εήσεως στο βόρειο τοίχο (βλ. Τσιγαρίδας, Τοιχογραφίες, σ. 306, εικ. 176). 
149 Σε µια από τις δύο ∆εήσεις του βορειοδυτικού παρεκκλησίου στο Αφεντικό (1311/12 – 1322) της 

µονής Βροντοχίου, ο Χριστός αποκαλείται Σωτήρ (στον ανατολικό τοίχο) (βλ. Mouriki, 

Pammakaristos, σ. 73). Σωτήρ Ζωοδότης αποκαλείται ο Χριστός και σε µία φορητή εικόνα από το Zrze 

(1393 – 1394) (Djuric, Icones, αρ. 36, πίν. LI).  
150 Στο ναό του Αγίου Ιωάννη του Ευαγγελιστή (1383) στις Μαργαρίτες Μυλοποτάµου Ρεθύµνου ο 

Χριστός, πέρα από «Παντεπόπτης», αποκαλείται και Σωτήρ (Βολανάκης, Μαργαρίτες, σ. 25). Σωτήρ 

επιγράφεται επίσης ο Χριστός στη σύνθεση της ∆έησης που κοσµεί το τεταρτοσφαίριο του ναού του 

Αγίου Μάµαντα στην Κάνδανο Σελίνου (πρώτο τέταρτο 14ου αιώνα) (βλ. Μαδεράκης, ∆έηση, σ. 72, 

εικ. 15). Η ίδια προσωνυµία συνοδεύει την παράσταση του Παντοκράτορα στο τετατροσφαίριο της 

αψίαδας στην εκκλησία του Αγίου ∆ηµητρίου στον Πλατανέ Σελίνου στα Χανιά (1373) (Μαδεράκης, 

Άγιος ∆ηµήτριος – Πλατανέ Σελίνου, σ. 78 – 79, εικ. 1). 
151 Στη Ρόδο ο Χριστός επονοµάζεται ως Σωτήρ στο ναό της Αγίας Αναστασίας στη Μονόλιθο (15ος 

αιώνας) (Βολανάκης, Ι., Α∆ 36 (1981), Χρονικά, σ. 420 – 421), στην Κω στο ναό του Αγίου Γεωργίου 

στη Ζία Ασφενδιού (πρώτο µισό 14ου αιώνα) (Βολανάκης Ι., Α∆ 34 (1979), Χρονικά, σ. 468), στην 

Τήλο στο ναό της Σωτήρος στα δυτικά του κάστρου της Μεσαριάς (14ος – 15ος αιώνας) (Κόλλιας, 

Ιχνογράφηµα Τήλου, σ. 20), στη Χάλκη στην Παναγιά την Ενιαµερίτισσα (1367) η επωνυµία Σωτήρ 

απαντάται δύο φορές, στη σύνθεση της ∆έησης, και στην παράσταση του Χριστού στην κάτω ζώνη 

του βόρειου τοίχου (Σιγάλα, Ενιαµερίτισσα, σ. 338, εικ. 5, 364, εικ. 23). Η ίδια επωνυµία Σωτήρ 

απαντάται και στη δεσποτική εικόνα του Χριστού, στο µητροπολιτικό παρεκκλήσι του Ευαγγελισµού 

της Θεοτόκου στην Κω, πιθανώς του 15ου αιώνα (Αχειµάστου – Ποταµιάνου, Αιγαίο, σ. 157. 

Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή τέχνη, Κατάλογος έκθεσης, 85 κ.ε., αρ. και εικ. 88, 89. Εικόνες . Μήτηρ 

Θεού, σ. 233 κ.ε.) 
152 Η συνηθέστερη θέση της σύνθεσης της ∆έησης στους ναούς της Κρήτης, εκτός από την αψίδα, 

φαίνεται ότι είναι ο νότιος τοίχος (Μαδεράκης, ∆έηση, σ. 22, 81 - 82). 
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εικονογραφικού προγράµµατος των βυζαντινών ναών. Επισηµαίνεται για πρώτη φορά 

στο ναό του Αγίου Γεωργίου στο Kurbinovo (1191)153 και έκτοτε καθιερώνεται στην 

εικονογραφική διάταξη ναών της υστεροβυζαντινής περιόδου σε διάφορες 

περιοχές154. Η θέση που απεικονίζεται η σύνθεση της ∆έησης µέσα στον κυρίως ναό, 

ποικίλλει ανάλογα µε την περιοχή, τη χρονική περίοδο αλλά και τον προορισµό του 

ναού. Από το τέλος του 12ου αιώνα, ωστόσο, και έπειτα φαίνεται ότι η σύνθεση της 

∆έησης παριστάνεται κοντά στο ιερό, στο ανατολικό τµήµα του βόρειου ή νότιου 

τοίχου. Είναι γνωστό ότι η απεικόνιση της ∆έησης στη θέση αυτή οφείλεται στην 

άµεση σχέση της σύνθεσης µε την εικονογράφηση του τέµπλου, αφού από τον 11ο 

αιώνα η ∆έηση αποτελεί το κύριο θέµα της εικονογραφίας του τέµπλου155.  

                                                 
153 Βλ. Hadermann – Misguich, Kurbinovo, σ. 233, 234, πίν. 116 – 118). Βλ. επίσης Kalopissi – Verti, 

Kirche der Hagia Triada, σ. 43 κ.ε., καθώς και τους πίνακες στις σ. 46 κ.ε.. Στη σ. 50 - 52, πίν. C, 

αναφέρονται τα παραδείγµατα των ναών, όπου εικονίζονται η ∆έηση και ο άγιος στον οποίο είναι 

αφιερωµένος ο ναός.  
154 Στη Μακεδονία, και συγκεκριµένα στην Καστοριά, στους ναούς του Αγίου Αθανασίου του 

Μουζάκη (β΄ µισό 14ου αιώνα) (Πελεκανίδης, Χατζηδάκης, Καστοριά, σ. 108, 118, εικ. 14), του Αγίου 

Νικολάου Τζώτζα (1360 – 1380) (Τσιγαρίδας, Τοιχογραφίες, σ. 258 – 259, 306 – 307, εικ. 164, 176), 

του Αγίου Γεωργίου του Βουνού (1385) (Τσιγαρίδας, Τοιχογραφίες, σ. 214 – 215, 217 – 218, εικ. 132, 

εικ. 123, 139), του Αγίου Ανδρέα του Ρουσούλη (γύρω στα 1430) (Τσιγαρίδας, Τοιχογραφίες, σ. 306 – 

307, εικ. 176), του Αγίου Ηλία στο Dolgaec (1454 – 1455), των Αγίων Πάντων στη Lesani, (1451 – 

1452), του Αγίου Νικόλαο Βεύης (1460), της Αναλήψεως στο Lescoec (1461 – 1462) (Subotic, 

Ohridska skola, σχέδ. 34, 50, 70, 79), των Αγίων Τρεις (1400 – 1401), του Αγίου Νικολάου της 

µοναχής Ευπραξίας (1485 – 1486), του Αγίου Νικολάου Μαγαλειού (1505) και του Αγίου Σπυρίδωνα 

(τέλος 15ου αιώνα) στην Καστοριά (Πελεκανίδης, Καστορία, πίν. 186α, 172β), της Παναγιάς της 

Ελεούσας στην Πρέσπα (1408 – 1409) (Μουτσόπουλος, Βυζαντινά µνηµεία Μεγάλης Πρέσπας, σ. 138 

– 159) και Αγίων Θεοδώρων των Σερβίων (1497) (Ξυγγόπουλος, Μνηµεία, σ. 79, εικ. 13.2), στην 

Κρήτη στο ναό της Αγίας Μαρίνας στο Μουρνέ (τέλος 13ου – αρχές 14ου αιώνα) (Αλµπάνη, Αγία 

Μαρίνα στο Μουρνέ Κρήτης, σ. 211 – 212), στην Εύβοια στον Άγιο ∆ηµήτριο στο Μακρυχώρι 

(1302/3), (Εµµανουήλ, Άγιος ∆ηµήτριος στο Μακρυχώρι Εύβοιας, σ. 87 – 89, 94 – 95, 171 – 172, πίν. 

26, 27, 31), στην Παναγιά την Οδηγήτρια στις Σπηλιές (1311) (Ιωάννου, Βυζαντινές τοιχογραφίες, πίν. 

65), στο ναό των Ταξιαρχών στην Αγριακόνα στη Λακωνία (γύρω στα 1400) (∆εληγιάννη – ∆ωρή, 

Αγριακόνα, σ. 546, εικ. 23, 26, 27). Η παράσταση της ∆έησης, συνήθως στο νότιο τοίχο, απέναντι από 

τον επώνυµο άγιο, συνηθίζεται στα εικονογραφικά προγράµµατα της περιοχής της Λακωνίας µέχρι και 

τη µεταβυζαντινή εποχή (∆εληγιάννη – ∆ωρή, Αγριακόνα, σ. 552, σηµ. 42).  
155 Lazaref, Trois fragments, σ. 117 κ.ε., ιδιαίτερα σ. 130 κ.ε. Χατζηδάκης, Εικόνες επιστυλίου, σ. 377 

– 403, όπου επισηµαίνεται ότι οι βυζαντινοί προτιµούσαν τη χαµηλή µορφή του τέµπλου. Η ανύψωσή 
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Ο συνδυασµός της ∆έησης µε την παράσταση των τιµώµενων αγίων ακριβώς 

απέναντι στο βόρειο τοίχο δηµιουργεί µία άλλη µορφή δέησης, η οποία πρέπει να 

είναι στενά συνυφασµένη µε τις προτιµήσεις και επιθυµίες των κτητόρων του ναού. 

Τη δέηση για σωτηρία των ψυχών διευρύνουν οι προσωπογραφίες των ολόσωµων 

αγίων. Εξάλλου, ορισµένοι σηµαντικοί άγιοι της Ορθοδοξίας, όπως θα καταδειχθεί 

στη συνέχεια, συνδέονται µε τη σύνθεση της ∆έησης.  

 Όπως έχει ήδη διατυπωθεί, η σύνθεση της ∆έησης είναι παράσταση 

πολύσηµη. Η παράστασή της στην τέχνη είναι εµπνευσµένη από την Ευχή της 

Προθέσεως ή της Προσκοµιδής, το περιεχόµενο της οποίας είναι κυρίως η απόδοση 

ευχαριστιών στο Θεό και η ικεσία για τη συγχώρηση των αµαρτιών και την 

κληρονοµιά της ουράνιας βασιλείας156. Κατ’ αυτήν την έννοια ο ρόλος της είναι 

κατεξοχήν λειτουργικός, αφού µέσα από την άµεση εικόνισή της ο πιστός 

αντιλαµβάνεται το µυστικό νόηµα της Θείας Λειτουργίας. Η παράσταση της ∆έησης 

για δεύτερη φορά στο νότιο τοίχο του ναού εκφράζει εικαστικά την προσευχή του 

κτήτορα, µέσα από την οποία το ανθρώπινο πνεύµα αναζητά τη συνάντηση µε το 

πνεύµα του τριαδικού Θεού. Η θεώρησή της από τον πιστό κατά τη διάρκεια της 

Θείας Λειτουργίας γεννά ελπίδες για την ψυχική σωτηρία, εχέγγυα της οποίας 

αποτελούν οι µορφές της Παναγίας και του αγίου Ιωάννη του Προδρόµου.  

Παράλληλα, η απεικόνισή της στο νότιο τοίχο του ναού, ανάµεσα στις άλλες 

µορφές των ολόσωµων αγίων στην κατώτερη ζώνη και αντίκρυ από τους επώνυµους 

αγίους του ναού, διατηρεί την πρωταρχική σηµασία της, αυτήν της µεσιτείας της 

Παναγίας και του Ιωάννη προς τον Χριστό για την υπέρβαση των δυσκολιών της 

καθηµερινής επίγειας ζωής και τη σωτηρία των κτητόρων του ναού αλλά και τη 

µαρτυρία των µεσιτευοµένων για την ενανθρώπιση του Θείου Λόγου.  

Μέσα από αυτή τη σύνθεση ο πιστός προσεύχεται και ικετεύει, ψηλαφώντας 

το Θεό157. Με την επιλογή της παράστασης της ∆έησης στο νότιο τοίχο του κυρίως 

ναού, δίπλα ακριβώς στο τέµπλο, ο πιστός έρχεται σε άµεση θέαση µε τα τρία κύρια 

πρόσωπα της σύνθεσης, τα οποία τοποθετηµένα ήδη σε χώρο άβατο. Επιπλέον, η 

προσωνυµία του Χριστού ως Σωτήρος έρχεται να επιβεβαιώσει το σωτηριολογικό και 

κατ’ επέκταση το εσχατολογικό νόηµα της παράστασης και χαρακτήρα του 
                                                                                                                                            
του σε ψηλό εικονοστάσι, που διακόπτει την επαφή µε το χώρο του ιερού, συντελέστηκε µόλις τον 18ο 

αιώνα µε την επίδραση του µπαρόκ. 
156 Μουρίκη, Σπηλιά Πεντέλης, σ. 92 κ.ε. 
157 Καλοκύρης, Liturgical time, σ. 359 κ.ε. 
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εικονογραφικού προγράµµατος του ναού. Η εικαστική απόδοσή της στον κυρίως ναό 

αποτελεί την εγγύηση για µια ευνοϊκή κρίση των κτητόρων του ναού κατά τη 

∆ευτέρα Παρουσία. 

Η ένταξη της παράστασης της ∆έησης στην κατώτερη ζώνη του 

εικονογραφικού προγράµµατος του ναού, ανάµεσα στις ολόσωµες µορφές αγίων, 

είναι πολύ πιθανό να υπαινίσσεται τον ταφικό χαρακτήρα και τελικό προορισµό του. 

Οι άγιοι που εικονίζονται σε όµιλο στους τοίχους του ναού µπορούν να συνδεθούν µε 

το Τρίµορφο της ∆έησης και να θεωρηθούν ότι συµµετέχουν όλοι, µαζί µε την 

Παναγία και τον Ιωάννη τον Πρόδροµο, σε µια µεγάλη ∆έηση προς τον Χριστό για τη 

σωτηρία της ψυχής των κτητόρων του ναού και των τέκνων τους. Η απεικόνισή τους 

στην ίδια ζώνη στο δυτικό τοίχο εξασφαλίζει και εικαστικά τη συµµετοχή των ίδιων 

στη σύνθεση της ∆έησης. 

 Αµέσως δυτικά της ∆έησης, εικονίζεται ο άγιος Νικόλαος158, όρθιος, 

ολόσωµος, µετωπικός, µε κυανόχρωµο στιχάριο, στενό κατάκοσµο πετραχήλι159 και 

επιγονάτιο, βυσσινί φαιλόνιο και ωµοφόριο, διακοσµηµένο µε µαύρους σταυρούς, να 

ευλογεί µε το δεξί χέρι και στο αριστερό κρατά κλειστό βιβλίο µε στάχωση, 

διακοσµηµένη µε µαργαριτάρια και ηµιπολύτιµους λίθους (φωτ. 42 – 44). ∆εξιά και 

αριστερά του κεφαλιού του αγίου αναγράφεται το αγιωνύµιό του: Ο Άγιος Νικόλαος. 

Η απεικόνιση του αγίου Νικολάου δίπλα από τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδροµο 

προσδίδει έναν ξεχωριστό τόνο στη διακόσµηση του ναού και θα πρέπει να 

συσχετισθεί µε τη σύνθεση της ∆έησης. Ο ρόλος του θα ήταν να µεσιτεύει µαζί µε 

την Παναγία και τον Πρόδροµο για τη σωτηρία της ψυχής των κτητόρων.  

Ο άγιος Νικόλαος είναι ο κατ’ εξοχήν θαυµατουργός και ανθρωπιστής άγιος, 

όχι µόνο της Ορθόδοξης εκκλησίας αλλά και της ∆υτικής, στον οποίο απευθύνονται 

τόσες πολλές επικλήσεις από τους πιστούς, για να µεσιτεύει στον Χριστό για τη 

σωτηρία των ανθρώπων160. Στην υµνολογία της ηµέρας της γιορτής του, στις 6 

∆εκεµβρίου, προσφωνείται ως «πρεσβευτής των ψυχών υµών», ο «υπέρ πάντων 

πρεσβεύων», «ο ταχύς εις βοήθειαν», «ο των κινδυνευόντων ρύστης», «ο θερµός 

                                                 
158 Για τη λατρεία του αγίου Νικολάου βλ. Αnrich, Hagios Nikolaos, τόµ. ΙΙ, σ. (1917), σ. 478 – 495. 

Για την εικονογραφία του αγίου βλ. Ζίας, Εικόνες του Βίου – Κοιµήσεως του αγίου Νικολάου, σ. 277 

κ. ε. 
159 ∆ιονύσιος εκ Φουρνά, σ. 154. 
160 Μουρίκη, Σπηλιά Πεντέλης, σ. 98 – 99, σηµ. 56 και 57. 
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προστάτης»161. Συχνά, επίσης, ο άγιος Νικόλαος, περισσότερο από κάθε άλλον άγιο, 

εναλλάσσεται µε τον Ιωάννη τον Πρόδροµο στη σύνθεση της ∆έησης ή παριστάνεται 

κοντά στα τρία κύρια πρόσωπα της σύνθεσης162 .  

Ακολουθεί η παράσταση του αρχάγγελου Μιχαήλ, ο οποίος εικονίζεται 

όρθιος, ολόσωµος, µετωπικός, µε τα φτερά ανοιγµένα, µε στρατιωτική ενδυµασία και 

βυσσινί µανδύα να ανεµίζει κάτω αριστερά και ανάµεσα στα πόδια, και λευκούς 

ιµάντες στα πόδια (φωτ. 42 – 43, 45 – 46). Κρατά όρθιο το ξίφος στο δεξί χέρι, ενώ 

µε το αριστερό κρατά ανοιχτό ειλητάριο, στο οποίο αναγράφεται η ακόλουθη 

επιγραφή: [ΘΕΟΥ] / CΤΡΑΤΗΓΟC / ΕΙΜΙ ΤΗΝ CΠΑ / ΘΗΝ ΦΕΡΩ. ΤΙ / ΝΩ ΠΡΟC 

ΥΨΩC / Κ(ΑΙ)ΦΟΒΩΝ Θ(Ε)Ι(Ω) / ΦΟΒΩ. ΚΑΤΑ / [ΦΡΟ]ΝΙΤΑC / [ΕΚ]∆ΙΧΑΖΩ / 

[CΥΝ]ΤΟΜΩC163. ∆εξιά και αριστερά του κεφαλιού του αρχαγγέλου διαβάζουµε: Ο 

Άρχων Μιχαήλ. Το κεφάλι του αρχαγγέλου έχει υποστεί µεγάλη φθορά, µε 

αποτέλεσµα να µη διακρίνονται τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. 

Συνήθως ο αρχάγγελος Μιχαήλ εικονίζεται ως φύλακας άγγελος µε 

στρατιωτική στολή και γυµνή ροµφαία στο δεξί χέρι κοντά στην είσοδο των ναών ή 

κοντά στο ιερό βήµα, πράγµα το οποίο δεν συµβαίνει εδώ164. Η κίνηση των ποδιών, η 

αµυδρή σύσπαση του κορµού του αρχαγγέλου και το ανέµισµα του µανδύα του, 

ωστόσο, δείχνουν ότι πρέπει να είχε στραµµένο το βλέµµα προς την είσοδο. Το 

ανέµισµα του µανδύα του, επίτευγµα του ικανού ζωγράφου, θα µπορούσε να 

ερµηνευθεί ως αποτέλεσµα της πνοής του ανέµου που εισέρχεται µε το άνοιγµα της 

                                                 
161 Μηναίο ∆εκεµβρίου. 
162 ∆ροσογιάνη, Βυζαντιναί τοιχογραφίαι εν Βεροία, σ. 394 – 396, σηµ. 8 και 9. Βλ. επίσης τη φορητή 

εικόνα της ∆έησης, συνοδευόµενης από τον άγιο Νικόλαο του 11ου αιώνα από τη Μονή Σινά 

(Σωτηρίου, Εικόνες Σινά, σ. 65, εικ. 48). Βλ. επίσης, Παναγιωτίδη, Άγιος Νικόλαος στα Καµπιά, σ. 

611. 
163 ∆ιονύσιος εκ Φουρνά, σ. 59, 219, 231. 
164 Ξυγγόπουλος, Αρχάγγελος Μιχαήλ Φύλαξ, σ. 184. Σωτηρίου, Παλαιολόγειος εικών του 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ, σ. 80. Βλ. επίσης, Εµµανουήλ, Άγιος ∆ηµήτριος στο Μακρυχώρι, σ. 91 – 92, 

σηµ. 363 – 369, όπου αναφορά σε βιβλιογραφία και παραδείγµατα. Ο αρχάγγελος Μιχαήλ 

συµπεριλαµβάνεται συχνά στα εικονογραφικά προγράµµατα των ναών της ίδιας περιόδου στα 

∆ωδεκάνησα, την Κρήτη και την Εύβοια. Για την απεικόνιση του αρχαγγέλου Μιχαήλ στους ναούς της 

∆υτικής Κρήτης, βλ. Λασσιθιωτάκης, Εκκλησίες ∆υτικής Κρήτης, σποραδικά. Για την απεικόνιση του 

αρχαγγέλου Μιχαήλ στους ναούς της Εύβοιας βλ. Γεωργοπούλου – Βέρρα, Ο Σωτήρας στο Πυργί και 

η Αγία Θέκλα, σ. 17, σηµ. 49. Η απεικόνιση του αρχαγγέλου Μιχαήλ στα µεταβυζαντινά προγράµµατα 

των εκκλησιών του δωδεκανησιακού συµπλέγµατος είναι υπερµεγέθης. 
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πόρτας του ναού. Με τον τρόπο αυτό ο ζωγράφος κατορθώνει, έστω και αν τοποθετεί 

τον αρχάγγελο Μιχαήλ σε θέση αποµακρυσµένη από την είσοδο του ναού, να 

αποδώσει µε καθαρά εικαστικό τρόπο την ιδιότητά του ως φύλακα άγγελου του ναού. 

Επιπλέον, η απεικόνιση του αρχαγγέλου Μιχαήλ µε το γυµνό σπαθί συνδέεται µε την 

ιδιότητά του ως ισχυρού προστάτη των πιστών165 και παραπέµπει στην εσχατολογική 

Ψυχοστασία166. Στο παρεκκλήσι της Μονής της Χώρας ο αρχάγγελος Μιχαήλ 

εικονίζεται σε µετάλλιο πάνω από τις σκηνές της Ανάστασης και της ∆ευτέρας 

Παρουσίας167. Η απεικόνιση των αρχαγγέλων, και προπάντων του αρχαγγέλου 

Μιχαήλ, είναι ιδιαίτερα αγαπητή στη Ρόδο και γενικότερα στα ∆ωδεκάνησα168. 

∆ίπλα στον αρχάγγελο Μιχαήλ παριστάνεται ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος169, 

όρθιος, ολόσωµος, στραµµένος κατά τρία τέταρτα στα ανατολικά, εκεί όπου 

εικονίζεται η παράσταση της ∆έησης, µε βαθυγάλαζο χιτώνα και βυσσινί ιµάτιο, να 

κρατά και µε τα δύο χέρια ανοιχτό βιβλίο, όπου αναγράφεται µε µαύρα κεφαλαία 

γράµµατα η επιγραφή: «ΕΝ ΑΡ/ΧΗ ΗΝ/Ο ΛΟΓΟΣ/ΚΑΙ Ο ΛΟ/ΓΟΣ ΗΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 

Θ(ΕΟ)Ν» (Ιωάννης Α΄1). Ένα µεγάλο µέρος της ζωγραφικής επιφάνειας από το 

πρόσωπο του αγίου δεν διατηρείται (φωτ. 46, 47). Ο άγιος εµφανίζεται ως φαλακρός 

γέρος µε άσπρα γένια170. Η ηλικιωµένη φυσιογνωµία του και το ανοιχτό ενεπίγραφο 

βιβλίο που κρατά στα χέρια του αποκαλύπτουν τη θεολογική πείρα του, όταν έγραφε 

το τέταρτο ευαγγέλιο στην Έφεσο. Η στάση του αγίου Ιωάννη του Θεολόγου αλλά 

                                                 
165 Constantinides, Panagia Olympiotissa, σ. 362. 
166 Στην εκκλησία του Αγίου Προκοπίου στη θέση Λειβάδα στην επαρχία Σελίνου, ο αρχάγγελος 

συνδέεται µε την ψυχοστασία (Λασσιθιωτάκης, Εκκλησίες ∆υτικής Κρήτης – Επιλεγόµενα, σ. 368 – 

369). 
167 Underwood, Kariye Djami IV, σ. 90 – 91, 324 – 325. Για τον αρχάγγελο Μιχαήλ βλ. Teteriatnikov, 

Role of the Devotional Image, σ. 31 – 34. 
168 Αναφέρουµε µερικά παραδείγµατα: στους ναούς της Αγίας Αικατερίνης (Ορλάνδος, ΑΒΜΕ, σ. 

152), του Αγίου Φανουρίου (ο αρχάγγελος Γαβριήλ, τρίτο στρώµα, πρώτο µισό 15ου αιώνα) 

(Ορλάνδος, ΑΒΜΕ, σ. 168) στην Παλιά Πόλη της Ρόδου, του Αγίου Γεωργίου του Βάρδα (1289/90) 

στην Απολακκιά Ρόδου (Ορλάνδος, ΑΒΜΕ, σ. 135), του Αγίου Ιωάννη του Προδρόµου (1428;) 

(Βολανάκης Ι., Α∆ 33 (1978), Χρονικά, σ. 411) και Αγίου Γεωργίου του «Πετρωνιάτη» (15ος αιώνας) 

στον Αρχάγγελο Ρόδου (Βολανάκης, Μνηµεία Αρχαγγέλου, σ. 108).  
169 Για τους εικονογραφικούς τύπους του αγίου Ιωάννη του Θεολόγου βλ. Χαραλαµπίδης, 

Εικονογραφικοί, σ. 871 – 872. ∆ιονύσιος εκ Φουρνά, σ. 262. 
170 ∆ιονύσιος εκ Φουρνά, σ. 150, 166. 
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και η αναγραφόµενη επιγραφή, αρχή του ευαγγελίου που συνέγραψε ο άγιος, 

δηλώνουν τη σύνδεσή του µε τη σύνθεση της ∆έησης ανατολικότερα171. 

  Ακολουθεί η παράσταση ενός όρθιου, ολόσωµου, µετωπικού αγίου µε χιτώνα 

σε χρώµα ώχρας και από πάνω πράσινη, τριχωτή µηλωτή, που ευλογεί µε το δεξί χέρι 

υψωµένο, ενώ στο αριστερό κρατά ανοιχτό ενεπίγραφο ειλητάριο (φωτ. 47, 48). Το 

κεφάλι σήµερα είναι στο µεγαλύτερο µέρος του κατεστραµµένο, ενώ το κάτω µέρος 

του σώµατος είναι αρκετά εξίτηλο. Από την επιγραφή που αναγραφόταν πάνω στο 

ειλητάριο, µόλις που διακρίνονται ορισµένα γράµµατα από τους δύο τελευταίους 

στίχους …ΑΩ/ΡΙ. Η ταύτιση του απεικονιζόµενου αγίου είναι δύσκολη. Πρόκειται 

ωστόσο για µια ασκητική µορφή µε µηλωτή.  

Ακολουθεί ο άγιος Αντώνιος, όρθιος, ολόσωµος, µετωπικός, µε χιτώνα σε 

χρώµα ώχρας και σκούρο µπλε κουκούλιο172. ∆εξιά και αριστερά του κεφαλιού του 

αγίου αναγράφεται το αγιωνύµιό του: Ο Άγιος Αντώνιος. Τα χαρακτηριστικά του 

προσώπου του αγίου δεν διατηρούνται (φωτ. 47, 48). 

∆υτικά του αγίου Αντωνίου, από την τάξη των δικαίων, εικονίζονται οι άγιοι 

Κωνσταντίνος και Ελένη, όρθιοι, ολόσωµοι, µετωπικοί, να κρατούν τον Τίµιο 

Σταυρό173 (φωτ. 48, 49). Ο άγιος Κωνσταντίνος εικονίζεται µε βυσσινί χιτώνα, που 

στο κάτω µέρος του σχηµατίζει πλατιά κίτρινη ταινία µε διάκοσµο από 

ηµιπολύτιµους λίθους, αυτοκρατορικό λώρο, διακοσµηµένο µε συνεχόµενους 

ρόµβους και άσπρες σταγόνες, µαργαριτάρια, κόκκινα υποδήµατα και στέµµα στο 

κεφάλι, σύµβολα της αυτοκρατορικής ιδιότητάς του. Φέρει το δεξί χέρι µπροστά στο 

στήθος ως ένδειξη σεβασµού, ενώ µε το αριστερό κρατά τον Τίµιο Σταυρό. Αριστερά 

του κεφαλιού του αναγράφεται: Ο Άγιος. Η αγία Ελένη βρίσκεται στα αριστερά, σε 

θέση τιµητική, σύµφωνα µε την ρωµαϊκή και βυζαντινή παράδοση, µε κόκκινο - 

πορτοκαλί χιτώνα, αυτοκρατορικό λώρο, διακοσµηµένο µε συνεχόµενους ρόµβους 

άσπρες στιγµές και πολύχρωµες ηµιπολύτιµες πέτρες, και στέµµα στο κεφάλι. Στα 

αυτιά φορά σκουλαρίκια από χρυσούς κρίκους, απ’ όπου κρέµονται τρία φύλλα, σε 

χρώµα πράσινο τα πλαϊνά και κόκκινο το µεσαίο. Φέρει το αριστερό χέρι µπροστά 

στο στήθος, ενώ µε το δεξί χέρι κρατά τον Τίµιο Σταυρό. ∆εξιά του κεφαλιού της 
                                                 
171 Τσιτουρίδου, Άγιος Νικόλαος Ορφανός, σ. 81 – 82, όπου γίνεται αναφορά σε παραδείγµατα, στα 

οποία ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος εικονίζεται µαζί µε τη δεόµενη Παναγία ή τον Ιωάννη τον 

Πρόδροµο. Βλ. επίσης πίν. 17.  
172 ∆ιονύσιος εκ Φουρνά, σ. 162. 
173 ∆ιονύσιος εκ Φουρνά, σ. 168, 273. 
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διακρίνεται η επιγραφή: Ελένη. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και το κάτω 

µέρος του σώµατός της έχουν χαθεί. Πάνω από τη δεύτερη, µικρότερη, οριζόντια 

κεραία του σταυρού και εκατέρωθεν του κάθετου στελέχους του διαβάζεται η 

επιγραφή: ΙC ΧC. 

Στο δυτικό άκρο του νότιου τοίχου τελευταίος εικονίζεται ο άγιος Ονούφριος, 

όρθιος, ολόσωµος, γυµνός, µετωπικός, έχοντας τα χέρια µπροστά στο στήθος µε τις 

παλάµες ανοιχτές προς τα έξω ως ένδειξη σεβασµού, µε τριχωτό δέρµα σε όλο το 

σώµα, µακριά γενειάδα που φτάνει µέχρι τα πόδια του και µακριά µαλλιά έως τους 

ώµους (φωτ. 48, 49). Το φύλο καλύπτει περίζωµα από πυκνό, πράσινο φύλλωµα 

(κλαδιά µε φύλλα)174. Ο εικονογραφικός τύπος του αγίου Ονουφρίου συνάδει µε την 

περιγραφή του αββά Πανφούτιου «άνθρωπος φοβερός τη θέαν, γυµνός το σώµα και 

µαλλάτος όλος, σκεπόµενος ωσάν ζώον άγριον µε τας τρίχας τουֹ εις δε το µέσον 

ήτον περιζωσµένος µε βλαστάρια δένδρων»175.  

Στο νότιο τµήµα του δυτικού τοίχου, δίπλα στην είσοδο176, εικονίζονται δύο 

άγιες γυναίκες: η αγία Κυριακή και η αγία Βαρβάρα177 (φωτ. 49 – 51). Και οι δύο 

παριστάνονται ολόσωµες, µετωπικές, µε σταυρό στο δεξί χέρι και ανοιχτή την 

αριστερή παλάµη µπροστά στο στήθος. Η αγία Κυριακή εικονίζεται µε χιτώνα και 

χλαµύδα, µακριά µαλλιά µε βοστρύχους που πέφτουν µπροστά, και στέµµα στο 

κεφάλι. Η αγία Βαρβάρα εικονίζεται µε πράσινο χιτώνα και µανδύα, που 

διακοσµείται µε επαναλαµβανόµενα τετράγωνα µε άσπρες στιγµές στο κέντρο τους, 

µακριά µαλλιά µε βοστρύχους που πέφτουν µπροστά, άσπρο µαντήλι που καλύπτει 

τους ώµους και στέµµα στο κεφάλι178. Λόγω του περιορισµένου χώρου τα αγιωνύµια 

αναγράφονται στα αριστερά του κεφαλιού της κάθε αγίας Αγία Κυριακή και Αγία 

                                                 
174 ∆ιονύσιος εκ Φουρνά, σ. 165. 
175 ∆ουκάκης, Μέγας Συναξαριστής, Ιούνιος σ. 100. Για τον εικονογραφικό τύπο του αγίου Ονούφριου 

βλ. Ξυγγόπουλος, ΕΕΒΣ 15 (1939), σ. 268 – 279, όπου αναφέρονται και παραδείγµατα παραστάσεων 

του αγίου Ονούφριου µε περίζωµα από κλαδιά και φύλλα. 
176 Panayotidis, The Question, σ. 154. Η απεικόνιση πορτραίτων αγίων γυναικών στο δυτικό τοίχο των 

ναών, δίπλα στην είσοδο των εκκλησιών, όταν δεν υπάρχει νάρθηκας, είναι ένα σύνηθες φαινόµενο 

στα εικονογραφικά προγράµµατα των βυζαντινών ναών. Η απεικόνισή τους κοντά σε κύριες εισόδους 

ενέχει και ρόλο φύλακα του ναού. Βλ. Constantinides, Panagia Olympiotissa, σ. 362 – 363. 
177 Για την εικονογραφία τους και τη θέση τους στο εικονογραφικό πρόγραµµα των βυζαντινών ναών 

βλ. Grabar, Peinture en Bulgarie, σ. 124 – 126 και 157 – 160. 
178 Για την αγία Κυριακή βλ. ∆ιονύσιος εκ Φουρνά, σ. 169, 206, 273, 278 – 279, 300. Για την αγία 

Βαρβάρα βλ. ∆ιονύσιος εκ Φουρνά, σ. 169, 196, 279, 300. 
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Βαρβάρα. Στο βόρειο τµήµα του δυτικού τοίχου, παριστάνονται οι κτήτορες του 

ναού, για τους οποίους θα γίνει εκτενής αναφορά παρακάτω. 

Στο βόρειο τοίχο, από δυτικά προς ανατολικά, εικονίζεται η αγία Μαρίνα 

όρθια, ολόσωµη, µετωπική, µε γκριζογάλανο χιτώνα και βυσσινί µαφόριο, που 

διασταυρώνεται µπροστά στο λαιµό, να κρατά το σταυρό του µαρτυρίου µε το δεξί 

χέρι και να έχει το αριστερό καλυµµένο µε το µαφόριο ελαφρά σηκωµένο σε 

χειρονοµία σεβασµού179 (φωτ. 52 – 55). Στο κεφάλι, κάτω από το µαφόριο, 

διακρίνεται το κάλυµµα της κεφαλής, ο κεκρύφαλος, που αποδίδεται στο ίδιο χρώµα 

µε το χιτώνα. ∆εξιά και αριστερά της κεφαλής της αγίας αναγράφεται µε λευκά 

γράµµατα το αγιωνύµιό της: Η Αγία Μαρίνα. Η αγία Μαρίνα θεωρείται µια από τις 

πιο δηµοφιλείς µορφές της βυζαντινής αγιογραφίας και περιλαµβάνεται συχνά στο 

εικονογραφικό πρόγραµµα των βυζαντινών ναών180.  

Ακολουθεί ο άγιος Παντελεήµων181, ο οποίος εικονίζεται όρθιος, ολόσωµος, 

µετωπικός µε γαλαζοπράσινο, χειριδωτό χιτώνα, που καταλήγει γύρω από το λαιµό 

και το ποδόγυρο σε πλατιά λωρίδα σε χρώµα ώχρα, διακοσµηµένη µε ροµβοειδή 

µοτίβα σε σκούρο καστανό χρώµα (φωτ. 52, 55, 57). Στο ύψος της µέσης ο χιτώνας 

δένει µε κίτρινο κυλινδρικό κορδόνι, που απολήγει στις άκρες του σε κόκκινο κρόσσι. 

Πάνω από το χιτώνα φέρει σκούρο βυσσινί ιµάτιο, που καλύπτει το δεξιό ώµο, 

πέφτοντας µπροστά και πίσω. Με το δεξί χέρι κρατά µετάλλινη λαβίδα, ενώ µε το 

αριστερό κρατά πυξίδα, ένα ορθογώνιο κιβώτιο, αντικείµενα που χαρακτηρίζουν την 

ιδιότητα του αγίου ως γιατρού. ∆εξιά και αριστερά της κεφαλής του αγίου 

αναγράφεται το αγιωνύµιό του: Ο Άγιος Παντελεήµων. Τα χαρακτηριστικά του 

προσώπου του αγίου, τα µάτια και τα χείλη, δεν διατηρούνται.  

Η απεικόνιση του αγίου Παντελεήµονα182, ο οποίος συµπεριλαµβάνεται στους 

ιατρούς αγίους, θα µπορούσε να συσχετισθεί µε την πανώλη183 που λυµαινόταν τη 

                                                 
179 ∆ιονύσιος εκ Φουρνά, σ. 169, 206, 273, 278, 300. 
180 Αλµπάνη, Αγία Μαρίνα, σ. 213. Σιγάλα, Ενιαµερίτισσα Χάλκης, σ. 366, εικ. 27. Ορλάνδος, 

Αρχείον, σ. 152, εικ. 125. 
181 ∆ιονύσιος εκ Φουρνά, σ. 162, 270. 
182 ∆ιονύσιος εκ Φουρνά, σ. 162. 
183 Για τη µάστιγα της πανώλης αυτήν την περίοδο βλ. Κωστής, Πανώλη, σ. 303 - 320. Το 1348 η 

πανώλη, µετά την Εύβοια, την Κρήτη και Μεθώνη, θα εξαπλωθεί, συνεχίζοντας το καταστρεπτικό 

έργο της στη Νότια Βαλκανική, και θα επεκταθεί σε όλο το Αιγαίο µέχρι τη Ρόδο και την Κύπρο. Στο 
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Μεσόγειο το δεύτερο µισό του 14ου αιώνα. Η πανώλη χτύπησε τη Ρόδο το 1356, πριν 

εξαπλωθεί στην υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς και το 1365, όταν µεγάλος µάγιστρος ήταν 

ο Roger de Pins (1355 – 1365). Ο λοιµός επανεµφανίστηκε αργότερα το 1389, 

αφήνοντας πολλά θύµατα ανάµεσα στους Ιππότες. Με τα δυσάρεστα γεγονότα που 

προκαλούσε η πανώλη την περίοδο αυτή µπορεί να συσχετισθεί και η απεικόνιση της 

αγίας Μαρίνας, η οποία, σύµφωνα µε την ερµηνεία της ζωγραφικής τέχνης, 

συγκαταλέγεται στην κατηγορία των αγίων µε θεραπευτικές ιδιότητες184. 

Ακολουθούν τέσσερις στρατιωτικοί άγιοι185: Μερκούριος, Προκόπιος, 

∆ηµήτριος, και Γεώργιος. Από τους παραπάνω δηµοφιλέστερος στα ∆ωδεκάνησα 

είναι ο άγιος Γεώργιος (φωτ. 56).  

Στα ∆ωδεκάνησα στρατιωτικοί άγιοι στην κάτω ζώνη απαντώνται στην Αγία 

Τριάδα στην Ψίνθο Ρόδου (1407/8)186, στον Άγιο Προκόπιο στη Σύµη (τέλος 14ου 

αιώνα)187, στην Παναγιά την Ενιαµερίτισσα στη Χάλκη188 και στον Άγιο Νικόλαο 

στα Χείλη της Τήλου (δεύτερο µισό 14ου αιώνα)189.  

Ο άγιος Μερκούριος190 εικονίζεται όρθιος, ολόσωµος, µετωπικός, µε 

στρατιωτική περιβολή, αποτελούµενη από κοντό χιτώνα σε κόκκινο χρώµα, που 

φτάνει πάνω από τα γόνατα, µετάλλινο θώρακα µε πτερύγια και εξίτηλη πράσινη – 

λαδί χλαµύδα από πάνω, που αγκαλιάζει τον αριστερό ώµο και πέφτει πίσω αριστερά 

(φωτ. 57). Οι κνήµες των ποδιών προστατεύονται µε λευκούς ιµάντες. Κρατά µε το 

δεξί χέρι ξίφος υψωµένο, που τέµνει διαγώνια τον κορµό, ενώ µε το αριστερό 

ελλειπτική αψίδα µε διακοσµητική ταινία στην περιφέρεια της, που ακουµπά στο 

                                                                                                                                            
εξής, στο δεύτερο µισό του 14ου αιώνα, οι πληθυσµοί των νησιών του Αιγαίου θα απειλούνται συνεχώς 

από την επιδηµία της πανώλης.  
184 ∆ιονύσιος εκ Φουρνά, σ. 278.  
185 ∆ιονύσιος εκ Φουρνά, σ. 157. Οι στρατιωτικοί άγιοι δεν λείπουν ποτέ από το ζωγραφικό διάκοσµο 

των εκκλησιών της ∆υτικής Κρήτης, απεικονιζόµενοι σχεδόν πάντα έφιπποι (Λασσιθιωτάκης, 

Εκκλησίες ∆υτικής Κρήτης - Επιλεγόµενα, σ. 137). Για τη διαµόρφωση των εικονογραφικών 

στοιχείων των στρατιωτικών αγίων βλ. Παπαµαστοράκης, Ιστορίες βυζαντινών παλληκαριών, σ. 

213,σηµ. 1, 2. 
186 Κόλλιας Η., Α∆ 30 (1975), Χρονικά, σ. 375. 
187 Βολανάκης Ι., Α∆ 32 (1977) Χρονικά, σ. 387. Ο ίδιος, Α∆ 36 (1981), σ. 431. Βλ. επίσης 

Αρχοντόπουλος, Άγιος Προκόπιος στη Σύµη, σ. 16 – 17. 
188 Σιγάλα, Ενιαµερίτισσα, σ. 365 – 366. 
189 Κατσιώτη, Τήλος, σ. 328. 
190 Για τα χαρακτηριστικά του αγίου βλ. Underwood, Kariye Camii, σ. 197 –198, εικ. 13. 
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έδαφος. Από τους στρατιωτικούς άγιους που περιλαµβάνονται στο εικονογραφικό 

πρόγραµµα της εκκλησίας είναι ο µοναδικός µε σιδερένιο κράνος στο κεφάλι σε 

σχήµα κόλουρου κώνου. Πρόκειται για µια ελάχιστη παραχώρηση σε δυτικά 

πρότυπα191. ∆εξιά και αριστερά του κεφαλιού αναγράφεται το αγιωνύµιό του: Ο 

Άγιος Μερκούριος.  

Ακολουθεί ο άγιος Προκόπιος192, όρθιος, ολόσωµος, σε στάση τριών 

τετάρτων, µε κοντό γκριζογάλανο χιτώνα, το κάτω µέρος του οποίου απολήγει σε 

πλατιά ταινία, σχηµατίζοντας υπερυψωµένο τρίλοβο διακοσµητικό µοτίβο, µετάλλινο 

θώρακα, βυσσινί χλαµύδα, που τυλίγει τον αριστερό ώµο και πέφτει µπροστά, λευκές 

κάλτσες και κίτρινα υποδήµατα (φωτ. 58, 59). Με το δεξί χέρι κρατά όρθιο ξίφος, 

ενώ µε το αριστερό µία κυκλική ασπίδα, διακοσµηµένη στην εσωτερική πλευρά της 

µε ελικοειδείς βλαστούς. Κινείται ανατολικά, προβάλλοντας το αριστερό και 

σηκώνοντας το δεξιό πόδι. Εκατέρωθεν του κεφαλιού του αγίου αναγράφεται η 

επιγραφή µε το όνοµα του: Ο Άγιος [Προκ]ό[π]ιος. Το µεγαλύτερο µέρος από το 

κεφάλι του αγίου δεν διατηρείται.  

∆ίπλα από τον άγιο Προκόπιο εικονίζεται ο άγιος ∆ηµήτριος193, όρθιος, 

ολόσωµος, µετωπικός µε κοντό κόκκινο χιτώνα, µετάλλινο θώρακα µε πτερύγια και 

µανδύα που δένει µε κόµπο µπροστά στο λαιµό και πέφτει πίσω (φωτ. 58, 60, 61). Οι 

κνήµες των ποδιών καλύπτονται µε λευκούς ιµάντες. Με το δεξί χέρι κρατά δόρυ και 

µε το αριστερό µεγάλη, κυκλική ασπίδα στηριγµένη στο έδαφος. Στην αριστερή 

πλευρά κρέµεται ξίφος µε λαβή, τοποθετηµένο µέσα σε θήκη. Το όνοµα του αγίου 

αναγράφεται δεξιά και αριστερά της κεφαλής του: Ο Άγιος ∆ηµήτριος.  

                                                 
191 Βλ. επίσης το πλατύγυρο καπέλο που φορεί ο βοσκός στη σκηνή της Γέννησης. Η κεφαλή των 

στρατιωτικών αγίων µένει ακάλυπτη (για την περιβολή και τον οπλισµό των στρατιωτικών αγίων στη 

βυζαντινή τέχνη βλ. Κόλλια Ταξ., Καθηµερινή, σ. 26 – 27). 
192 Για τα χαρακτηριστικά του αγίου βλ. Underwood, Kariye Camii, σ. 198 –199, εικ. 14 -15. Την ίδια 

περίοδο στο νησί της Σύµης, σε εκκλησία αφιερωµένη στον Άγιο Προκόπιο (τέλος 14ου αιώνα), 

αναπτύσσεται εικονογραφικός κύκλος µε σκηνές από τη ζωή του τιµώµενου αγίου. (Αρχοντόπουλος, 

Άγιος Προκόπιος στη Σύµη, σ. 16 – 17). 
193 Για τα χαρακτηριστικά του αγίου βλ. Underwood, Kariye Camii, σ. 192 –193, εικ. 8 – 9. Για τη 

θέση των στρατιωτικών αγίων στην βυζαντινή κοινωνία βλ. Παπαµαστοράκης, Ιστορίες βυζαντινών 

παλληκαριών, σ. 213 – 228. Ειδικότερα για τον άγιο ∆ηµήτριο σ. 222 κ.ε. Ο άγιος ∆ηµήτριος είναι ο 

στρατιωτικός άγιος, που συνδέεται αποκλειστικά µε την πόλη της Θεσσαλονίκης. Βλ. επίσης, 

Εµµανουήλ, Αγόριανη, σ. 142. 
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Ο άγιος ∆ηµήτριος δεν απεικονίζεται σχεδόν ποτέ έφιππος στα ∆ωδεκάνησα, 

σε αντίθεση µε τον άγιο Γεώργιο, ο οποίος συνήθως εικονίζεται έφιππος στα 

περισσότερα δωδεκανησιακά µνηµεία. Στα χρόνια των Παλαιολόγων υπογραµµίζεται 

ο στρατιωτικός χαρακτήρας του αγίου ∆ηµητρίου, σε βαθµό µάλιστα που ο 

Νικηφόρος και ο Φιλόθεος, πατριάρχες της Κωνσταντινούπολης, να τον συγκρίνουν 

µε τον Μέγα Αλέξανδρο και τους Μακεδόνες βασιλείς194. 

∆εξιά του αγίου ∆ηµητρίου εικονίζεται όρθιος, ολόσωµος, µετωπικός, ο 

τελευταίος στρατιωτικός άγιος από τον αρχικό τοιχογραφικό διάκοσµο, ο άγιος 

Γεώργιος195 (φωτ. 60, 62, 63). Φορά κοντό γκριζογάλανο χιτώνα, µετάλλινο θώρακα, 

βυσσινί χλαµύδα, που περνά πάνω από τον αριστερό ώµο, δένει διαγώνια µπροστά 

στο στήθος και πέφτει πίσω από την πλάτη του, µέχρι κάτω από τα γόνατα, και στα 

πόδια λευκούς ιµάντες. Με το δεξί χέρι κρατά ξίφος υψωµένο κάθετα και µε το 

αριστερό ελλειπτική ασπίδα, από την οποία σήµερα είναι ορατό µόνο ένα τµήµα. Το 

υπόλοιπο µέρος της κάλυψε το µεταγενέστερο αρκοσόλιο. ∆εξιά και αριστερά της 

κεφαλής του αγίου αναγράφεται το αγιωνύµιό του: Ο Άγιος Γεώργιος196.  

Ο εικονογραφικός τύπος των τεσσάρων στρατιωτικών αγίων µε τη 

στρατιωτική ενδυµασία και τον εξοπλισµό (ασπίδα, ξίφος ή δόρυ) αποτελεί 

διαδεδοµένο φαινόµενο και σχεδόν αναπόσπαστο τµήµα του εικονογραφικού 

προγράµµατος των ναών που διακοσµούνται κατά την περίοδο των Παλαιολόγων197 

και αποσκοπεί στο να υπογραµµίσει το στρατιωτικό χαρακτήρα των αγίων.  

                                                 
194 Βλ. Μπακιρτζής Χ., Καθηµερινή, σ. 17 – 19, ιδιαίτερα σ. 19. 
195 Για τα χαρακτηριστικά του αγίου βλ. Underwood, Kariye Camii, σ. 189 –191, εικ. 4 -5. Για τη θέση 

του αγίου στη βυζαντινή κοινωνία βλ. Παπαµαστοράκης, Ιστορίες βυζαντινών παλληκαριών, σ. 220 – 

222. Βλ. επίσης, Εµµανουήλ, Αγόριανη, σ. 142. 
196 Στα ∆ωδεκάνησα ο άγιος Γεώργιος απεικονίζεται συνήθως έφιππος, όπως στην εκκλησία του Αγίου 

Γεωργίου του Βάρδα (1289/90) στην Απολακκιά (βλ. Ορλάνδος, Αρχείον, σ. 138 – 139, εικ. 119), στον 

Άγιο Γεώργιο τον «Πετρωνιάτη» στον Αρχάγγελο (15ος αιώνας) (Βολανάκης, Μνηµεία Αρχαγγέλου, 

σ. 107), στον Άγιο Γεώργιο στα Λώρυµα των Μάσαρη στη Ρόδο (15ος αιώνας) (Βολανάκης, άγιος 

Γεώργιος στα Μάσαρη, σ. 32 – 33) και αλλού. 
197 Βλ. στρατιωτικούς αγίους στο ναό του Πρωτάτου (γύρω στα 1290) (Millet, Athos, πίν. 48.1–3 και 

49.2), στο παρεκκλήσιο της Μονής της Χώρας (περ. 1318 – 1321) (Underwood, Kariye Djami, τόµ. 3, 

πίν. 488, 492, 500, 514), στον Άγιο Νικόλαο τον Ορφανό στη Θεσσαλονίκη (1310 – 1320) 

(Τσιτουρίδου, ∆ιάκοσµος, εικ. 91, 92), στο καθολικό της µονής Χελανδαρίου (1310 – 1321), 

(Bogdanovic, Djuric, MedaKovic, Chilandar, εικ. 60, Τσιγαρίδας, Τοιχογραφίες, σ. 15, εικ. 12 – 14,). 
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Στο ανατολικό τµήµα του βόρειου τοίχου, δίπλα στο τέµπλο, η µεταγενέστερη 

προσθήκη του αρκοσολίου κάλυψε τον αρχικό τοιχογραφικό διάκοσµο του ναού 

(φωτ. 74). Σήµερα, στο τύµπανο του αρκοσολίου, κάτω από σύγχρονες 

επιζωγραφήσεις, εικονίζονται οι προστάτες του ναού άγιοι Θεόδωροι, Τύρων και 

Στρατηλάτης198, έφιπποι, αντωποί, µε στρατιωτική στολή, να κρατούν δόρυ στο ένα 

χέρι και ένα τριαντάφυλλο στο άλλο. Στις υπόλοιπες επιφάνειες του αρκοσολίου 

απεικονίζονται σκηνές από το βίο και το µαρτύριο των αγίων, καλυµµένες µε καπνιά 

από το άναµµα των κεριών. 

Η απεικόνιση των τιµώµενων αγίων της εκκλησίας στο ανατολικό τµήµα του 

βόρειου τοίχου, στη θέση της µεταγενέστερης απεικόνισής τους, λαµβανοµένης 

υπόψη και της αναφοράς των ονοµάτων τους στην κτητορική επιγραφή, πρέπει να 

θεωρηθεί προφανής. Η εικόνισή τους σε τιµητική θέση, δίπλα στο τέµπλο, στην 

κατώτερη ζώνη του βόρειου τοίχου µαζί µε τις ολόσωµες µορφές των αγίων, σε 

αντιστοιχία µε την παράσταση της ∆έησης στο νότιο τοίχο και σε ύψος ικανό, για να 

µπορούν οι πιστοί να τους ασπάζονται και να ανάβουν τα κεριά, ήταν επιβεβληµένη 

και προβαλλόταν ιδιαίτερα σε σχέση µε τις υπόλοιπες µορφές των ολόσωµων 

αγίων199.  

                                                                                                                                            
Για τη στρατιωτική περιβολή και τον οπλισµό των στρατιωτικών αγίων στην παλαιολόγεια εποχή βλ. 

άρθρο Κόλλια Ταξ., Καθηµερινή, σ. 27. 
198 Για τη λατρεία και εικονογραφία των αγίων Θεοδώρων βλ. Χαραλαµπίδης, Εικονογραφία των 

Αγίων Θεοδώρων, σ. 117 – 129. Σύµφωνα µε την κριτική µελέτη των πηγών, οι άγιοι Θεόδωροι Τύρων 

και Στρατηλάτης προέκυψαν από το ίδιο πρόσωπο. Η προσωπικότητα του αρχικού αγίου Θεοδώρου 

διχάστηκε σε δύο πρόσωπα, τον τύρωνα, δηλαδή το νεοσύλλεκτο, και τον στρατηλάτη ή στρατηγό. Η 

λατρεία των αγίων Θεοδώρων γνώρισε µεγάλη διάδοση ήδη από τα παλαιοχριστιανικά χρόνια, µε 

πολλές εκκλησίες αφιερωµένες το όνοµά τους. Η ύπαρξη επίσης πολυάριθµων αγιολογικών ελληνικών 

και λατινικών κειµένων, που αναφέρονται στον άγιο Θεόδωρο, µαρτυρά το µέγεθος διάδοσης της 

φήµης του και των ηρωικών θαυµάτων του. Θεωρείται από τους πιο σηµαντικούς και παλαιότερους 

στρατιωτικούς αγίους, προστάτης του βυζαντινού στρατού, προποµπός των ψυχών στις κεντρικές 

βαλκανικές χώρες, δρακοκτόνος και απελευθερωτής του λαού της επαρχίας των Ευχαϊτών του Πόντου, 

από όπου και κατάγεται.  
199 Κουκιάρης, Επώνυµος άγιος, σ. 105 – 123. Στην πόλη της Καστοριάς γνωρίζουµε τουλάχιστον 

τέσσερις ναούς δηµοσιευµένους, όπου ο τιµώµενος άγιος εικονίζεται σε εξέχουσα θέση δίπλα στο 

τέµπλο: Άγιος Νικόλαος του Κασνίτζη (12ος αιώνας), (Πελεκανίδης - Χατζηδάκης, Καστοριά, σ. 52, 

54), Άγιος Στυλιανός (12ος αιώνας), (Tsigaridas, Peinture, σ. 309 – 310). Άγιος Αθανάσιος του 

Μουζάκη (δεύτερο µισό 14ου αιώνα), (Tsigaridas, Peinture, σ. 108 – 109), Άγιος Γεώργιος του Βουνού 
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Το ερώτηµα που τίθεται µετά την προσθήκη του αρκοσολίου είναι πώς 

εικονίζονταν οι άγιοι Θεόδωροι στο αρχικό στρώµα του τοιχογραφικού διακόσµου 

του ναού και αν η σηµερινή εικόνα τους αναπαράγει την αρχική εικόνισή τους200. 

Αποδίδονταν ολόσωµοι, όπως οι υπόλοιποι στρατιωτικοί άγιοι ή για την προβολή 

τους εικονίζονταν, όπως και στη µεταγενέστερη παράστασή τους, έφιπποι, για να 

εξαίρεται η παρουσία τους ως τιµώµενων αγίων; Το βέβαιο είναι ότι το αρκοσόλιο 

είναι πολύ µεταγενέστερο, αφού κάλυψε τµήµα του αρχικού διακόσµου του ναού, και 

ίσως θα πρέπει να συνδεθεί µε κάποια ανακαίνιση ή συντήρησή του για την 

αποκατάσταση πιθανής βλάβης ή φθοράς, που είχε υποστεί η παράσταση των 

τιµώµενων αγίων. Με την προσθήκη αυτή επιλέχθηκε και η ανάπτυξη ενός 

εικονογραφικού κύκλου από τη ζωή και το µαρτύριο των αγίων Θεοδώρων στις 

υπόλοιπες επιφάνειες του αρκοσολίου. 

  Συµπεριλαµβανοµένης και της παράστασης των αγίων Θεοδώρων Τύρωνα και 

Στρατηλάτη στον αρχικό τοιχογραφικό διάκοσµο του ναού των Αγίων Θεοδώρων, 

διαπιστώνεται η ιδιαίτερη έµφαση που δόθηκε στους στρατιωτικούς αγίους. Η 

αφιέρωση του ναού στους αγίους Θεοδώρους, αγίους µε κατεξοχήν στρατιωτική 

ιδιότητα, που έτυχαν ιδιαίτερης λατρείας στο Βυζάντιο, καθιστούσε επιβεβληµένη 

την αριθµητική υπεροχή των στρατιωτικών αγίων έναντι των υπολοίπων. Στην 

επιλογή αυτή υποκρύπτονται οι προτιµήσεις των κτητόρων του ναού των Αγίων 

Θεοδώρων, οι οποίοι, κάτω από καθεστώς ξένης προς τη δική τους ιδεολογίας 

πολιτικής δύναµης, επιδίωξαν να εκφράσουν µε εικαστικό τρόπο τη νοσταλγία των 

ένδοξων βυζαντινών καταβολών τους.  

 

Κοσµήµατα  

Το µέτωπο του τόξου της αψίδας περιθέει τεθλασµένη ταινία σε 

εναλλασσόµενο κόκκινο και καφέ χρώµα, µε προοπτική απόδοση, που πιθανώς 

                                                                                                                                            
(1385), (Τσιγαρίδας, Τοιχογραφίες, σ. 217). Στα µνηµεία της ροδιακής υπαίθρου επίσης, ο τιµώµενος 

άγιος εικονίζεται στο ανατολικό άκρο του νότιου ή βόρειου τοίχου, δίπλα στο τέµπλο. 
200 Σύµφωνα µε την εικονογραφική παράδοση, ο άγιος Θεόδωρος εικονίζεται είτε ως όρθιος σε 

µετωπική στάση µε διάφορες χειρονοµίες είτε ως έφιππος δρακοκτόνος ή οφιοκτόνος. Η πρώτη 

εικονογραφική παράδοση συνιστά την ειρηνική και ιερατική στάση του µεγαλοµάρτυρα – 

στρατιωτικού αγίου, ενώ η δεύτερη τη δυναµική και ηρωική, γεµάτη δράση και ενέργεια. Κοινός 

ωστόσο ιστορικός και εικονογραφικός παράγοντας όλων των απεικονίσεών του είναι ο στρατιωτικός 

χαρακτήρας της προσωπικότητάς του. 
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αποµιµείται οδοντωτή ταινία. Το διακοσµητικό αυτό µοτίβο κυριαρχεί από τον 12ο 

αιώνα και εξής για τη διακόσµηση του τόξου της αψίδας ή της καµάρας του Ιερού201.  

Το κλειδί της καµάρας διακοσµεί ταινία που περιβάλλεται κατά µήκος από 

κόκκινη ταινία – πλαίσιο και χωρίζει την καµάρα σε δύο τµήµατα. Αποδίδονται 

αλληλοτεµνόµενες, επαναλαµβανόµενες ταινίες σε κίτρινο και κόκκινο χρώµα, που 

περικλείουν ελλειπτικά κοσµήµατα, µέσα στα οποία εγγράφεται ελικοειδής βλαστός 

σε βαθυκύανο βάθος (φωτ. 73). Στην αψίδα του Ιερού, ανάµεσα στις παραστάσεις της 

∆έησης και των συλλειτουργούντων ιεραρχών, παρεµβάλλεται διακοσµητική ταινία, 

πλάτους 0.16µ., από καρδιόσχηµα φυτικά µοτίβα, που περικλείουν ανθέµια202. 

∆ιακοσµητική ταινία, ύψους 0.20µ., από ανθέµια σε µαύρο και κόκκινο χρώµα, 

περικλειόµενα µέσα σε ενάλληλα τρίγωνα και πλαισιωµένα µε µαύρη ταινία 

περιτρέχουν την κατώτερη ζώνη της αψίδας και των τοίχων του ιερού (φωτ. 70). Το 

ίδιο διακοσµητικό µοτίβο εµφανίζεται και στο τµήµα κάτω από την πρόθεση.  

Στο σηµείο επαφής του σύγχρονου τέµπλου µε το νότιο τοίχο διακρίνεται 

κάθετη διακοσµητική ταινία από µαύρη γραµµή, που σχηµατίζει συνεχόµενα 

τρίγωνα, µέσα στα οποία περικλείεται βλαστός σε κόκκινο χρώµα πάνω σε άσπρο 

βάθος, πλαισιωµένη από κόκκινη ταινία – πλαίσιο (φωτ. 69).  

Τις πλαινές εσωτερικές πλευρές της εισόδου διακοσµούν ελικοειδείς, 

φυλλοφόροι βλαστοί σε κόκκινο χρώµα µέσα σε ενάλληλα τρίγωνα και ενάλληλα 

τετράγωνα, τα οποία τέµνει σταυρός, οι οριζόντιες κεραίες του οποίου απολήγουν σε 

ελικοειδείς φυλλοφόρους βλαστούς, όταν υπάρχει διαθέσιµος χώρος (φωτ. 71, 72).  

Τις συνθέσεις στην καµάρα του κυρίως ναού περιβάλλουν κόκκινες 

διαχωριστικές ταινίες, ενώ τα µετάλλια µε τους στηθαίους αγίους στη στενή ζώνη 

ορίζουν ταινίες σε χρώµα ώχρας. 

                                                 
201 Βλ. Εµµανουήλ, Αγόριανη, σ. 142, 143, σηµ. 186, εικ. 17 – 18. ∆εληγιάννη – ∆ωρή, Αγριακόνα, σ. 

579, σηµ. 156 και 157, εικ. 2.  
202 Για τα καρδιόσχηµο φυτικό µοτίβο βλ. ∆εληγιάννη – ∆ωρή, Αγριακόνα, σ. 580, σηµ. 164, όπου και 

παραδείγµατα, και σηµ. 165, εικ. 19 – 22. 
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ΚΤΗΤΟΡΕΣ – ΚΤΗΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ 

Α. Κτήτορες  

Στο βόρειο τµήµα του δυτικού τοίχου, δεξιά της εισόδου, όπως εξέρχεται ο 

επισκέπτης, εικονίζονται οι κτήτορες του ναού των Αγίων Θεοδώρων, όρθιοι, 

ολόσωµοι, σε επίσηµη κατά µέτωπο στάση, αρχοντικά ντυµένοι, κρατώντας και µε τα 

δύο χέρια το οµοίωµα της εκκλησίας µπροστά τους. Σύµφωνα µε την επιγραφή που 

αναγράφεται πάνω από το οµοίωµα του ναού µε λευκά γράµµατα (ύψους 

0.03/0.05µ.), «ΟΙ ∆ΟΥΛ(ΟΙ) ΤΟΥ Θ(ΕΟ)Υ [ΚΩΝ]/CΤΑΝΤΙΝΟC/ΜΑΥ∆ΗC 

ΚΑΙ/ΕΙΡΙΝΗ Η Α/[ΤΟΥΜΙC]CΑ/(ΚΑΙ) ΚΤΗ[ΤΟ]ΡΑΙC», αριστερά εικονίζεται ο 

κτήτορας Κωνσταντίνος Μαύδης και δεξιά η κτητόρισσα Ειρήνη η Ατούµισσα (φωτ. 

64 – 66).  

Ο Κωνσταντίνος Μαύδης φορά σκουρόχρωµο επενδύτη ποδήρη, που αφήνει 

ελεύθερα τα χέρια, µε τα οποία κρατά το οµοίωµα της εκκλησίας µαζί µε τη σύζυγό 

του. Οι επενδύτες ήταν κοινοί στο Βυζάντιο σε όλες τις τάξεις και σε γενικές γραµµές 

διαχρονικοί ως προς τη µορφή τους. Ανάλογοι επενδύτες απαντώνται από τον 10ο 

αιώνα στην Καστοριά στους Αγίους Αναργύρους (ο κεκοιµηµένος Κωνσταντίνος)203, 

τον 12ο αιώνα στον Άγιο Νικόλαο Κασνίτζη (ο κτήτορας Νικόλαος Κασνίτζης)204 και 

στην Κρήτη σε πολλά µνηµεία από τον 14ο αιώνα, όπως στην Παναγιά Κερά στην 

Κριτσά Λασηθίου, (ο Γεώργιος Μαζηζάνης)205. Παρόµοιο επενδύτη φορά ο 

αφιερωτής στον Άγιο Φανούριο στην Παλιά Πόλη της Ρόδου (1335/6) και ο 

αφιερωτής στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδροµο στον Αρχάγγελο (1428 ;)206.  

Στο κεφάλι ο Κωνσταντίνος Μαύδης φορά άσπρο σκούφο (bonnet)207, που 

καλύπτει τα µαλλιά του, αφήνοντας ελεύθερα τα αυτιά. Ανάλογο σκούφο φορά και ο 

κτήτορας στην Αγία Αικατερίνη στην Παλιά Πόλη της Ρόδου (δεύτερο µισό 14ου 

αιώνα)208 (64, 65). Ο σκούφος αυτός συνηθιζόταν να φοριέται στη ∆ύση από τον 12ο 

                                                 
203 Πελεκανίδης, Χατζηδάκης, Καστοριά, σ. 29, εικ. 6. 
204 Πελεκανίδης, Χατζηδάκης, Καστοριά, σ. 65, εικ. 19. 
205 Μπορµπουδάκης, Παναγία Κερά, εικ. 56. Gerola, Elenco, αρ. 50, σ. 339, πίν. 15.2. 
206 Για τα ενδύµατα των κτητόρων ή αφιερωτών στις εκκλησίες της Ρόδου βλ. Μπίθα, 

Ενδυµατολογικές, σ. 429 – 448, ιδιαίτερα σ. 437 – 440. 
207 Μυλοποταµιτάκη, Ειλαπινή, σ. 147. 
208 Μπίθα, Ενδυµατολογικές, σ. 443, όπου αναφέρονται παραδείγµατα κτητόρων, που φορούν ανάλογο 

σκούφο, σε µνηµεία της Κρήτης. 
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αιώνα, κυρίως όµως φοριόταν κατά τον 13ο και 14ο αιώνα. Οι καταγόµενοι από 

κάποια ανώτερη τάξη, µάλιστα, τον φορούσαν µόνο του ή και κάτω από κάποιο 

καπέλο209.  

Η κτητόρισσα Ειρήνη Ατούµισσσα φορά ένα ποδήρες λευκό ένδυµα σε σχήµα 

ταυ µε φαρδιά µανίκια, ποδήρες άνοιγµα µπροστά και πλούσιες πτυχές, που 

δηλώνονται µε πράσινες κατακόρυφες γραµµές210 (64 – 66). Ο ίδιος τύπος ενδύµατος 

απαντάται στο ναό του Αγίου Ιωάννη τον Πρόδροµο στον Αρχάγγελο (1428 ;)211, 

στον Άγιο Φανούριο στην Παλιά Πόλη της Ρόδου (1335/6)212 και στην Παναγιά την 

Καθολική στη Λάρδο (15ος αιώνας ) της Ρόδου213. Σύµφωνα µε τις τελευταίες 

δηµοσιεύσεις, το ένδυµα αυτό ταυτίζεται µε το ασσυριακής καταγωγής ένδυµα 

γρανάτζα, το οποίο αρχικά ήταν ένδυµα αυτοκρατορικό214. Με την πάροδο του 

χρόνου όµως επιτράπηκε να το φορούν και οι αρχόντισσες, αρκεί να µην στολιζόταν 

µε πορφύρα. Στον 14ο αιώνα η χρήση της γρανάτζας, την οποία οι µελετητές 

ταυτίζουν µε τη δυτική κόττα, γενικεύεται και διακοσµείται µάλιστα µε πορφύρα, 

όπως µαρτυρούν παραδείγµατα στην Κύπρο την Κρήτη και αλλού215. 

  Το λευκό χρώµα της γρανάτζας, το βυζαντινό βέρινον216, που φορά η 

κτητόρισσα Ειρήνη η Ατούµισσα, θεωρούνταν αρχοντικό και επίσηµο χρώµα και, 

επιπλέον, ήταν το πένθιµο χρώµα της αυτοκρατορικής οικογένειας217. Το ένδυµα 

αυτό της κτητόρισσας Ειρήνης της Ατούµισσας µαρτυρά την αρχοντική καταγωγή 

της. Πάνω από τη γρανάτζα η Ειρήνη φορά το γυναικείο εξωτερικό ένδυµα, το µαντύ 

ή µανδύα, σε χρώµα πράσινο, που πορπώνεται µπροστά µε χρυσή πόρπη απλού 

                                                 
209 Viollet – Le – Duc, Dictionnaire, σ. 493. 
210 Για την ενδυµασία των γυναικών – κτητόρων και αφιερωτριών στη µεσαιωνική Ρόδο βλ. Μπίθα, 

Ενδυµατολογικές, σ. 429 – 448, ιδιαίτερα 440 – 444. 
211 Μπίθα, Ενδυµατολογικές, σ. 440, εικ. 2:ιγ, πίν. 172β. 
212 Μπίθα, Ενδυµατολογικές, σ. 440, εικ. 1:γ, πίν. 170α. 
213 Μπίθα, Ενδυµατολογικές, σ. 440, εικ. 2:ιδ, πίν. 172γ. 
214 Μπίθα, Ενδυµατολογικές, σ. 440. Μυλοποταµιτάκη, Κρητική Εστία, σ. 113 – 114, 117. 

Μυλοποταµιτάκη, Αρχαιολογία, σ. 49. Κουκουλές, Βυζαντινών, Β΄ ΙΙ, σ. 7 και σηµ. 6. Chetkovic, 

Contribution, σ. 143 – 156. 
215 Μπίθα, Ενδυµατολογικές, σ. 440 – 441, µε αναφορές σε παραδείγµατα από την Κρήτη και την 

Κύπρο. 
216 Κουκουλές, Βυζαντινών, Β΄ ΙΙ, σ. 33 – 41, ειδικά για το λευκό σ. 35. Μυλοποταµιτάκη, 

Αρχαιολογία, σ. 50. 
217 Κουκουλές, Βυζαντινών, ∆΄, σ. 243 κ.ε. 
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κυκλικού σχήµατος. Ανάλογος τύπος ενδύµατος απαντάται και σε άλλα µνηµεία της 

Ρόδου: στον Άγιο Φανούριο στην Παλιά Πόλη της Ρόδου (1335/6)218, στην Παναγιά 

Καθολική στη Λάρδο (15ος αιώνας)219, στον Άγιο Ιωάννη Θεολόγο στον Κουφά 

Παραδεισίου (η Ευφηµία στο βόρειο τοίχο) (14ος – 15ος αιώνας)220, στον Άγιο Ιωάννη 

τον Πρόδροµο στον Αρχάγγελο (1428 ;)221. Το λευκό µαντήλι που φορά στα µαλλιά η 

κτητόρισσα καλύπτεται από τον πράσινο µανδύα, αφήνοντας ακάλυπτα τα αυτιά, τα 

οποία κοσµούνται µε σκουλαρίκια από χρυσούς κρίκους, από τους οποίους κρέµονται 

δεύτεροι µικρότεροι απλοί κρίκοι. Οι συνήθειες της εποχής και η ευπρέπεια 

απαιτούσαν οι γυναίκες, ακόµη και τα µικρά κορίτσια, να έχουν τα µαλλιά 

καλυµµένα µε µαντήλι. Ακάλυπτα µένουν µόνο τα µαλλιά της Μαρίας Βαρδοάνη στο 

ναό του Αγίου Νικολάου στο Φουντουκλί222, ενώ σκουλαρίκια φορά η αφιερώτρια 

που εικονίζεται στο εσωρράχιο του Αγίου Φανουρίου στην Παλιά Πόλη της Ρόδου223, 

η Ευφηµία στον Άγιο Ιωάννη στον Κουφά στο Παραδείσι224, η αφιερώτρια Ειρήνη 

στην Παναγιά την Καθολική στη Λάρδο225 και η αφιερώτρια που εικονίζεται δίπλα 

στο τέµπλο στον Άγιο Φανούριο στην Παλιά Πόλη της Ρόδου226. Ανάλογα 

σκουλαρίκια απαντούν στην Κρήτη ήδη από τον 12ο αιώνα227.  

Συµπερασµατικά, όσον αφορά τον ενδυµατολογικό τοµέα, οι προσωπογραφίες 

των κτητόρων της εκκλησίας µένουν προσηλωµένες στις βυζαντινές συνήθειες, ενώ, 

κατά το γενικό εικονογραφικό σχήµα, ακολουθούν δόκιµους τύπους κτητορικών 

παραστάσεων της ύστερης βυζαντινής περιόδου, γνωστές στην τέχνη και άλλων 

περιοχών, όπως της Κρήτης και της Κύπρου 

Η κατ’ ενώπιον στάση των κτητόρων της εκκλησίας των Αγίων Θεοδώρων, ο 

κατ’ εξοχήν επίσηµος τρόπος απεικόνισής προσώπων, η γιορτινή ένδυσή τους, 

ενδεικτική της περιουσιακής τους κατάστασης, η πλήρης αναφορά των ονοµάτων και 

επωνύµων τους, η οποία, συνοδευόµενη και από τους τίτλους τους, επαναλαµβάνεται 
                                                 
218 Μπίθα, Ενδυµατολογικές, σ. 441, εικ. 1:γ, πίν. 170α). 
219 Ό.π., σ. 441, 172γ. 
220 Ό.π., σ. 441, εικ. 1:ι, πίν. 171β. 
221 Ό.π., σ. 441, πίν. 172β. 
222 Μπίθα, Ενδυµατολογικές, σ. 444, εικ. 2:ιστ, πίν. 173. 
223 Ό.π., σ. 444, εικ. 1:γ, πίν. 170α. 
224 Ό.π., σ. 444, εικ. 1:ι, πίν. 171β. 
225 Ό.π., σ. 444, εικ. 2:ιδ, πίν. 172γ. 
226 Ό.π., σ. 444, εικ. 1:δ, πίν. 169β. 
227 Gerola, Elenco, αριθ. 15, σ. 331, πίν. 9.1. Μαδεράκης, Προσωπογραφία, σ. 40. 
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και στην κτητορική επιγραφή, υπογραµµίζουν το κύρος και την αρχοντική καταγωγή 

τους στην τοπική τουλάχιστον κοινωνία. Ο ζωγράφος, µε την αποτύπωση του 

πορτραίτου των εν ζωή κτητόρων του ναού και την αναγραφή των ονοµάτων τους, 

πετυχαίνει να προβάλει εικαστικά και λεκτικά την κοινωνική τους θέση.  

 Άγνωστο παραµένει αν ο Κωνσταντίνος Μαύδης και η γυναίκα του Ειρήνη η 

Ατούµισσα ήταν Ρόδιοι στην καταγωγή ή είχαν καταφύγει στη Ρόδο από 

τουρκοκρατούµενη ίσως ελληνική περιοχή.  

 

Β. Κτητορική επιγραφή  

∆εξιά και αριστερά της εισόδου στο δυτικό τοίχο228, κάτω από την παράσταση 

της Κοίµησης της Θεοτόκου και επάνω από τις ολόσωµες µορφές της κάτω ζώνης, 

βρίσκεται η κτητορική επιγραφή (φωτ. 67, 68). Είναι γραµµένη σε τέσσερις στίχους, 

µε µαύρα κεφαλαία γράµµατα (ύψους: 0.04µ.) σε λευκή επιφάνεια, πλαισιωµένη 

επάνω και κάτω µε πλατιά κόκκινη ταινία. Στην αρχή και στο τέλος της επιγραφής 

υπάρχει το σύµβολο του σταυρού. Η αρχή του κάθε στίχου ξεκινά από το νότιο τοίχο 

και συνεχίζεται στο βόρειο. Το κείµενό της έχει ως εξής: «+ ΤΩ ςΩΠΑ’ ΕΤΕΙ 

ΙΝ(∆ΙΚΤΙΩΝΟC) ΙΑ΄ ΑΝΗΓΕΡΘΗ – ΚΑΙ ΑΝΗCΤΟΡΗCΘΗ Ο ΠΑΝCΕΠΤΟC ΚΑΙ 

/ ΘΕΙΟC ΝΑΟC ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΟΥ Χ(ΡΙCΤΟ)Υ ΜΕΓΑΛΩΝ – [ΜΑΡΤΥΡΩΝ 

ΘΕΟ∆]ΟΡΟΥ ΤΟΥ ΤΗΡΩΝΟC ΚΑΙ ΘΕΟ∆]ΩΡΟΥ ΤΟΥ CΤΡΑΤΗ / ΛΑΤΟΥ ∆Ι 

ΕΞΟ∆ΟΥ ΚΑΙ CΥΝ∆ΡΟΜΗC ΚΥΡΟΥ – [ΚΩΝCΤΑΝΤΙΝ]ΟΥ ΤΟΥ ΜΑΥ∆Η ΚΑΙ 

ΤΗC CΥΜΒΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗC / ΤΗC ΑΤΟΥΜΙCCΗC ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΚ(ΝΩΝ) 

ΑΥΤΩΝ ΥΠ(ΕΡ) – ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ [ΑΥ]ΤΩΝ CΩΤΗΡΙΑC ΜΗΝΗ ∆ΕΚΕΒΡΙΩ ΚΑ΄ 

: - +».  

Η ορθογραφία της κτητορικής επιγραφής είναι ιδιαίτερα επιµεληµένη. Μόνο 

ένα ορθογραφικό λάθος υπάρχει (ΜΗΝΗ αντί ΜΗΝΙ), ενώ οι τόνοι τοποθετούνται 

σωστά στις λέξεις. Οι πληροφορίες που αντλούνται από την κτητορική επιγραφή του 

µνηµείου είναι σαφείς και ακριβείς. 

Η επιγραφή ξεκινά µε την ακριβή αναφορά της ηµεροµηνίας της ανέγερσης 

και διακόσµησης του ναού, πράγµα πολύ σπάνιο229. Στη Ρόδο µε την ακριβή αναφορά 

της ηµεροµηνίας ξεκινά και η κτητορική επιγραφή στο ναό του Αγίου Νικολάου στο 
                                                 
228 Στην Παναγιά την Ενιαµερίτισσα (1367) (Σιγάλα, Ενιαµερίτισσα Χάλκης, σ. 333 – 334) και στον 

Άγιο Ζαχαρία (τέλος 14ου αιώνα) στη Χάλκη (Κατσιώτη, Άγιος Ζαχαρίας, σ. 229) η κτητορική 

επιγραφή αναγράφεται πάνω από την πόρτα. 
229 Kalopissi – Verti, Dedicatory, σ. 24. 



62 
 

Φουντουκλί, νοτιοδυτικά του χωριού ∆ιµυλιά και δυτικά της Ελεούσας (1497/8)230. 

Οι όροι «ανηγέρθη» και «ανηστορήσθη» µας πληροφορούν ότι, µαζί µε την 

οικοδόµηση, επιτελέστηκε και η ζωγραφική διακόσµηση του ναού. Ο χαρακτηρισµός, 

«πάνσεπτος» και «θείος» είναι αρκετά συνηθισµένος στις κτητορικές επιγραφές231. 

Συχνή επίσης είναι και η εµφάνιση των όρων «εξόδου» και «συνδροµής», που 

χρησιµοποιούνται για να δηλώσουν τα έξοδα για την κατασκευή και τοιχογράφηση 

ενός ναού232. 

Σύµφωνα µε την επιγραφή, ο ναός αφιερώθηκε στους µεγαλοµάρτυρες αγίους 

Θεοδώρους Τύρωνα και Στρατηλάτη, οι οποίοι απεικονίζονταν στο ανατολικό τµήµα 

του βόρειου τοίχου, δίπλα στο τέµπλο, στη θέση όπου σήµερα υπάρχει το 

µεταγενέστερο αρκοσόλιο. Η αφιέρωση του ναού στους Αγίους Θεοδώρους πρέπει να 

σχετίζεται µε συγκεκριµένες επιλογές των κτητόρων, η προσωπικότητα των οποίων 

θα έπαιξε καθοριστικό ρόλο και στην επιλογή των αγιογραφικών πορτραίτων. Είναι 

πολύ πιθανόν η αφιέρωση του ναού στους αγίους Θεοδώρους και όχι σε κάποιους 

άλλους αγίους ή άγιο να οφείλεται στην καταξιωµένη ιδιότητα των επωνύµων αγίων, 

την οποία τούς έχει αποδώσει η εκκλησιαστική παράδοση: τη σωτηρία των ψυχών. 

Οι κτήτορες, σύµφωνα µε την κτητορική επιγραφή αλλά και από τον τρόπο 

απόδοσης του πορτραίτου τους, πρέπει να ανήκαν σε επώνυµα µέλη της τοπικής 

κοινωνίας. Το προσδιοριστικό «κύρ» είναι συνοδευτικό των ονοµάτων τοπικής 

αριστοκρατίας και δηλώνει κάποια κοινωνική επιφάνεια233. Το συνοδευτικό της 

κτητόρισσας Ειρήνης «ατούµισσα»234 παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού 

φαίνεται να µην είναι και τόσο συνηθισµένο σε κτητορικές επιγραφές. Σύµφωνα µε 

πρόσφατη δηµοσίευση235, το «ατούµισσα» αναφέρεται πιθανώς σε τίτλο και όχι σε 

πατρικό επίθετο. Στα έγγραφα των ιπποτών στη Μάλτα απαντάται τουλάχιστον δύο 
                                                 
230 Αχειµάστου – Ποταµιάνου, Άγιος Νικόλαος, σ. 247 – 262. 
231 ∆ρανδάκης, Χριστιανκαί επιγραφαί Λακωνικής, σ. 137 κ. ε. ∆ρακοπούλου, Καστοριά, σ. 91, 95 – 

97, 130. 
232 Ahrweiler – Glykatzi H., « Une Inscription meconnue sur les Melingues du Taygete », BCH 86 

(1962), σ. 4. 
233 Kalopissi – Verti, Dedicatory, σ. 43, όπου αναφέρονται και παραδείγµατα. 
234 Βλ. Prosopographisches Lexikon, τ. 1, σ. 156. όπου αναφέρεται κάποια «Ευδοκία ατούµησα» ως 

σύζυγος του Ιωάννη Βιστιαρίτη και µητέρα του Σενακερίµ Γεωργίου. 
235 Χριστοφοράκη, Χορηγικές, σ. 459, σηµ. 79, όπου αναφέρονται τα έγγραφα, στα οποία απαντάται το 

«Ατούµισσα», καθώς και σχετική βιβλιογραφία για το συνοδευτικό της κτητόρισσας του ναού των 

Αγίων Θεοδώρων, Ειρήνης. 
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φορές και φαίνεται ότι δεν έχει λειτουργία επιθέτου. Ετυµολογικά προέρχεται 

πιθανώς από την τούρκικη λέξη quatum, που σηµαίνει «κυρία – κυρά»236 ή από την 

επίσης τούρκικη λέξη ατουµάνος ή ατουµάνης, που σηµαίνει οθωµανός237. Η χρήση 

του «Ατουµάνος», λέξη τούρκικης καταγωγής, περισσότερο ή λιγότερο 

παραµορφωµένη, φαίνεται επίσης ότι ήταν σε ευρεία χρήση στις πρώτες δεκαετίες 

του 14ου αιώνα στις βυζαντινές πόλεις ως Atomaeus, Atumaeus, Iatomeus, Iatumeus, 

Iacumaeus, Tacumaeus, Tacumenus, Sacumaeus238.  

Με την πρώτη έννοια του όρου «κυρία – κυρά» θα µπορούσε να είναι όρος 

αντίστοιχος του συνοδευτικού «κυρ» για τον κτήτορα Κωνσταντίνο, για να 

δηλώνεται έτσι και η κοινωνική θέση της κτητόρισσας Ειρήνης. Εάν ευσταθεί, 

ωστόσο, η προσοµοίωση του «ατούµισσα» µε το «ατιµώτης»239, που εµφανίζεται στα 

ιπποτικά έγγραφα, τότε είναι πολύ πιθανόν να δηλώνει τον τόπο καταγωγής της 

κτητόρισσας Ειρήνης, που είναι αδύνατο να προσδιοριστεί προς το παρόν 240. Αξίζει 

να σηµειωθεί ότι το Ατούµισσα χρησιµοποιείται µέχρι σήµερα ως κύριο γυναικείο 

όνοµα στην Κάλυµνο241. 

Ονόµατα κτητόρων που αναφέρονται σε επιγραφές τοιχογραφηµένων ναών 

της ∆ωδεκανήσου την περίοδο της ιπποτοκρατίας απαντώνται σε ελάχιστα µνηµεία: 

                                                 
236 Βλ. Moravcik , Byzantinoturcica, τ. 2, σ. 287. 
237 Βλ. Moravcik , Byzantinoturcica, τ. 2, σ. 80. 
238 Fedalto, Simon Atumanos, σ. 11 – 14. Είναι γνωστός ο άλλοτε στουδίτης µοναχός Σίµων 

Ατουµάνος, ο οποίος, πριν ακόµη από τα µέσα του 14ου αιώνα, έφυγε από την Κωνσταντινούπολη, για 

να δηµιουργήσει καριέρα στην καθολική εκκλησία ως λατίνος επίσκοπος Θηβών από το 1366 ως το 

1379. Σύµφωνα µε τον Fedalto, το συνοδευτικό του ονόµατός του ατουµάνος έχει άµεση σχέση µε το 

Οσµάν, τον ιδρυτή της οθωµανικής δυναστείας, και υπάρχει κάποια συνήχηση µε την ελληνική 

µετάφραση στον Παχυµέρη ως Ατµάν και στον Νικηφόρο Γρηγορά ως Ατουµάν. Και τα δύο 

προσοµοιάζουν µε το συνοδευτικό της κτητόρισσας Ειρήνης (για το Σίµωνα Ατουµάνο βλ. επίσης 

Setton K. M., “The Archibishop Simon Atumano and the Fall of Thebes to the Navarrese in 1379” BNJ 

18 (1945 – 49), σ. 105 – 122. 
239 Μπίθα, Ενδυµατολογικές, σ. 434, σηµ. 20, όπου αναφέρεται ότι το επώνυµο της Ειρήνης Ατούµισσα 

προσοµοιάζει µε το επώνυµο ατιµώτης, το οποίο απαντάται σε έγγραφο του 1437. Βλ. Τσιρπανλής, 

Ανέκδοτα, σ. 122, 268, 283.  
240 Τσιρπανλή, Ανέκδοτα, σ. 268 – 269, όπου σχολιάζει την κατάληξη του επωνύµου «Ατιµώτης». 
241 Βλ. Καπελλά, Ονόµατα, σ. 213. Χωρίς να δίνονται περισσότερες διευκρινίσεις, αναφέρεται ότι 

προέρχεται από το Αρτεµισία.  
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στον Άγιο Φανούριο στην Παλιά πόλη της Ρόδου (1335/6)242, στον Άγιο Γεώργιο τον 

Παχυµαχιώτη στη Λίνδο (1394/5)243, στην Αγία Τριάδα στην Ψίνθο (1407/8)244 και 

στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδροµο στον Αρχάγγελο (1428;)245.  

                                                 
242 Το µνηµείο είναι αδηµοσίευτο. Για την επιγραφή βλ. Ορλάνδος, Αρχείον, σ. 170 – 172, εικ. 134. 

Χριστοφοράκη, Χορηγικές, σ. 456 – 457. 
243 Το µνηµείο είναι αδηµοσίευτο. Για την επιγραφή βλ. Χριστοφοράκη, Χορηγικές, σ. 460, πίν. 179α-

β. 
244 Το µνηµείο είναι αδηµοσίευτο. Για την επιγραφή βλ. Χριστοφοράκη, Χορηγικές, σ. 460 – 461, πίν. 

181α. 
245 Το µνηµείο είναι αδηµοσίευτο. Για την ενδυµασία του αφιερωτή Νικόλαου Καµανού, που 

εικονίζεται στα πόδια του αρχαγγέλου Μιχαήλ στο νότιο τοίχο του κυρίως ναού του Αγίου Ιωάννη του 

Προδρόµου και των κτητόρων Ειρήνης και Γεωργίου του ίδιου ναού βλ. Μπίθα, Ενδυµατολογικές, σ. 

435 κ. ε., εικ. 2 ιβ΄-ιγ΄, και πίν. 172α-β. Για τις επιγραφές στον ίδιο ναό βλ. Χριστοφοράκη, Χορηγικές, 

σ. 459 – 460 και εικ. 1, αριθ. 13. 
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ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ –ΥΦΟΣ 

Το εικονογραφικό πρόγραµµα του ναού των Αγίων Θεοδώρων, ως προς την 

εικονογραφία, όπως καταδείχθηκε και από την ανάλυσή του, αποπνέει µεσοβυζαντινό 

χαρακτήρα. Οι ευαγγελικές παραστάσεις περιβάλλονται από κόκκινη ταινία ως 

αυτόνοµοι πίνακες και απαρτίζονται από τα τελείως απαραίτητα πρόσωπα, χωρίς 

διάθεση για απόδοση πιο πολύµορφων συνθέσεων και προσθήκη δευτερευόντων 

επεισοδίων ή ρωπογραφικών και αφηγηµατικών στοιχείων. Η χαρακτηριστική 

λιτότητα και συντηρητικότητα των συνθέσεων στο ναό των Αγίων Θεοδώρων, σε µία 

περίοδο που οι παραστάσεις των εικονογραφικών προγραµµάτων σφύζουν από 

πολυάνθρωπη κίνηση και αφηγηµατική ζωντάνια246, αποκαλύπτει την επιστροφή 

στην εικονογραφική παράδοση της µεσοβυζαντινής περιόδου και πλησιάζει 

περισσότερο εικονογραφικά προγράµµατα µνηµείων που χρονολογούνται στις 

πρώτες δεκαετίες του 14ου αιώνα. Στις συνθέσεις είναι εµφανής η αίσθηση της 

ισορροπίας στην κατανοµή του χώρου και της συµµετρικής οργάνωσης των σκηνών. 

Η µεσαία στενή ζώνη µε τα στηθάρια των αγίων σε µετάλλια, καθώς και ο τύπος των 

µεµονωµένων αγίων στους κατακόρυφους τοίχους του ναού, επαναλαµβάνουν 

παλαιότερους εικονογραφικούς τύπους, που είχαν καθιερωθεί στην παλαιολόγεια 

περίοδο.  

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τοιχογραφίες ως προς το ύφος και 

την τεχνοτροπία τους και λιγότερο στην εικονογραφία, καθώς ο ζωγράφος µένει 

προσηλωµένος στην παράδοση.  

 Στις σκηνικές παραστάσεις οι µορφές αποδίδονται µε σωστές αναλογίες, 

λεπτές και ραδινές, σε στάσεις που φανερώνουν κοµψότητα και ευγένεια. Οι 

κινήσεις, οι χειρονοµίες και οι εκφράσεις στην πλειονότητά τους είναι ήρεµες και 

συγκρατηµένες (Ευαγγελισµός (φωτ. 23), Γέννηση (φωτ. 24, 25), Υπαπαντή (φωτ. 

26), Έγερση του Λαζάρου (φωτ. 29). Πιο κινηµένες εµφανίζονται οι µορφές σε 

παραστάσεις όπως η Μεταµόρφωση (φωτ. 28) και η Ανάληψη (φωτ. 20 - 22), όπου 

διαπιστώνεται µία σχετική ποικιλία στάσεων, χειρονοµιών και εκφράσεων, στοιχεία 

που επιβάλλει το ίδιο το γεγονός. Οι υπερβολικές δραµατικές εξάρσεις αποφεύγονται.  

Η ίδια ηρεµία που χαρακτηρίζει τις χριστολογικές σκηνές, παρατηρείται και 

στις µεµονωµένες µορφές των αγίων στους κατακόρυφους τοίχους του ναού. Οι 

µορφές των ολόσωµων αγίων προβάλλουν επίπεδες πάνω στο βαθυκύανο βάθος, 

                                                 
246 Αχειµάστου – Ποταµιάνου, Βυζαντινές τοιχογραφίες, σ. 24 κ.ε. 



66 
 

αιχµαλωτίζοντας το βλέµµα του πιστού µε την ήρεµη στάση τους και το ευγενικό 

ήθος που αποπνέει η µάλλον γαλήνια έκφραση του προσώπου τους. Μοιάζουν 

ωστόσο να αιωρούνται στο βαθυκύανο βάθος και δηµιουργείται η αίσθηση ότι δεν 

πατούν στέρεα στο έδαφος. Θυµίζουν παρόµοιες µορφές στην Περίβλεπτο του 

Μυστρά (1360 –1370)247 και τη Ravanica (1375)248.  

Άλλες µορφές είναι πιο επίπεδες, όπως η Παναγία στη σκηνή της Ανάληψης 

(φωτ. 20) και της Υπαπαντής (φωτ. 26), και άλλες αποδίδονται µε περισσότερο όγκο, 

όπως είναι ο άγγελος (φωτ. 21 - 22) και οι µορφές των αποστόλων στην Ανάληψη 

(φωτ. 20 - 22) και στην Κοίµηση της Θεοτόκου (φωτ. 37 – 38). Οι καµπύλες 

πτυχώσεις του ρούχου στη µορφή του αποστόλου Παύλου στη σκηνή της Κοίµησης 

της Θεοτόκου (φωτ. 38) προσδίδουν στη µορφή όγκο, θυµίζοντας µορφές της 

«βαριάς» τεχνοτροπίας από την πρώτη περίοδο της παλαιολόγειας ζωγραφικής. Τα 

ενδύµατα, ωστόσο, περισσότερο κρύβουν, παρά αναδεικνύουν τα µέλη του 

ανθρώπινου σώµατος. Ο σωµατικός όγκος µόλις που διακρίνεται κάτω από τα 

υφάσµατα. Στην κάτω ζώνη, οι ολόσωµες µορφές των αγίων, αν και έχουν 

µεγαλύτερο σωµατικό εύρος, υπολείπονται σε εµφανή σωµατικό όγκο, όπως και οι 

µορφές στις ευαγγελικές σκηνές. Το περίγραµµα του ανθρώπινου σώµατος 

διαγράφεται µε γραµµή σε σκουρότερο τόνο χρώµατος από αυτό του υφάσµατος ή µε 

σκούρα καστανή γραµµή. 

Η πτυχολογία των ενδυµάτων είναι λιτή και γραµµική. Για την απόδοσή τους 

ο ανώνυµος ζωγράφος χρησιµοποιεί πλατιές πινελιές στο ίδιο χρώµα του ρούχου, 

πότε µε πιο ανοιχτούς και πότε µε πιο σκούρους τόνους του ίδιου χρώµατος, που 

φτάνει στις πλατιές λευκές πινελιές. Οι πτυχώσεις των ενδυµάτων, τόσο στις 

ευαγγελικές σκηνές όσο και στις µεµονωµένες µορφές των αγίων, πέφτουν ήσυχα, 

τονίζοντας έτσι την ηρεµία των κινήσεων, εκτός εάν η στιγµή το απαιτεί να φανούν 

πιο κινηµένες, όπως στους αποστόλους στη Μεταµόρφωση (φωτ. 28) και στον 

αρχάγγελο Μιχαήλ στην κάτω ζώνη του νότιου τοίχου (φωτ. 42, 43, 45, 46). Στις 

όρθιες µορφές οι πτυχές των ρούχων πέφτουν κατακόρυφα ή ελαφρώς λοξά, µε 

αποτέλεσµα να τονίζεται το ύψος των σωµάτων (µορφές στη σύνθεση της ∆έησης 

(φωτ. 39 - 40), ενώ, όταν οι µορφές κάθονται ή βρίσκονται σε κίνηση, οι πτυχές 

αποδίδονται περισσότερο ταραγµένες, δηµιουργώντας εξεζητηµένα τριγωνικά ή 

                                                 
247 Χατζηδάκης, Μυστράς, σ. 89, εικ. 56. 
248 Djuric, Byzantinischen Fresken, πίν. 108. 
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καµπυλώδη σχήµατα (Μεταµόρφωση (φωτ. 28). Στις απολήξεις τους τα ενδύµατα 

δηµιουργούν εξεζητηµένα τριγωνικά σχήµατα, που προσδίδουν στις µορφές 

σωµατική ευρύτητα και όγκο (άγγελος στην Ανάληψη, άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, 

αγία Μαρίνα, άγιος Παντελεήµων). Ανάλογα σχήµατα εντοπίζονται την Παναγιά την 

Ολυµπιώτισσα249 (τέλος 13ου αιώνα), στον Άγιο Νικόλαο τον Ορφανό250 (1310 – 

1320) και στην Περίβλεπτο του Μυστρά251 (1360 –1370). Οι γραµµές περιγράφουν 

το ένδυµα σε χρώµα κατά έναν τόνο σκουρότερο από εκείνο του υφάσµατος και 

υποδηλώνουν τις σκιές στις αναδιπλώσεις του.  

Η κακή διατήρηση και η απώλεια των κύριων χαρακτηριστικών από τα 

πρόσωπα των µορφών περιορίζει τη δυνατότητα γενικής αισθητικής εκτίµησης της 

ζωγραφικής διακόσµησης του ναού των Αγίων Θεοδώρων. Με βάση τα σωζόµενα 

στοιχεία, ωστόσο, µπορεί να γίνει σε γενικές γραµµές η προσέγγιση του τρόπου 

απόδοσης του προσώπου των µορφών. Το σχήµα των προσώπων είναι ωοειδές. Το 

περίγραµµα των µατιών τονίζεται µε σκούρα καστανή γραµµή, ενώ τα χείλη 

χρωµατίζονται µε έντονο κόκκινο, όπως διαφαίνεται από τα υπολείµµατα χρώµατος 

που διατηρούνται στα χείλη των αγίων Βαρβάρας και Κυριακής. Η µύτη είναι µάλλον 

ίσια, τα φρύδια µεγάλα, τοξωτά και πυκνογραµµένα, καλύπτουν το τόξο των µατιών. 

Τα µαλλιά αποδίδονται σε σκούρο καστανό χρώµα, µε ελάχιστες επίθετες πινελιές σε 

χρώµα ώχρας και λεπτές άσπρες πινελιές για τα φώτα. Τα µαλλιά των ηλικιωµένων 

προσώπων αποδίδονται σχηµατικά µε λεπτές λευκές πινελιές. Στην περίπτωση του 

αγίου Νικολάου τα γένια αποδίδονται σχηµατικά µε λεπτές λευκές πινελιές σε 

κυκλική φορά γύρω από τα χείλη. Στον άγιο Ονούφριο το τριχωτό του δέρµατος 

τονίζεται µε κάθετες καµπύλες γραµµές σε σκούρο καστανό χρώµα. Τα αυτιά 

αποδίδονται σχηµατοποιηµένα, χωρίς να δηλώνεται η οργανική σύνδεσή τους µε το 

κεφάλι.  

Στα ρούχα κυριαρχεί ο συνδυασµός του βαθυγάλαζου, βυσσινί, ρόδινου – 

κόκκινου, ώχρας, λαδοπράσινου, κόκκινου και λευκού, ενώ για την απόδοση της 

σάρκας χρησιµοποιείται το σκούρο καστανό – πράσινο λαδί για τις σκιές, που 

διαβαθµίζεται απαλά µε τους ρόδινους – καστανούς χρωµατικούς τόνους στα 

µάγουλα και ελάχιστες επίθετες λεπτές πινελιές στο χρώµα της ώχρας (άγιοι 

                                                 
249 Constantinides, Panagia Olympiotissa, εικ. 18, 19, 24. 
250 Ξυγγόπουλος, Άγιος Νικόλαος Ορφανός, πίν. 19. 
251 Χατζηδάκης, Μυστράς, σ. 88, εικ. 55. 
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Γεώργιος και ∆ηµήτριος (φωτ. 61 - 63). Τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται για το 

πλάσιµο των προσώπων δεν µπορούν να διαχωριστούν µε σαφήνεια. Αυτός ο 

συνδυασµός φαίνεται να πετυχαίνει την απόδοση της µαλακής σάρκας των 

προσώπων, προσδίδοντάς τους, από τα σωζόµενα έστω και µε πολλές απώλειες 

πρόσωπα, µια γαλήνια και ειρηνική έκφραση. Τα φώτα στα πρόσωπα αποδίδονται µε 

πολύ λεπτές λευκές πινελιές κάτω από τα µάτια, στο µέτωπο και το λαιµό, που 

θυµίζει τεχνική φορητής εικόνας (αγία Μαρίνα και άγιοι ∆ηµήτριος και Γεώργιος, 

φωτ. 54, 61, 62, 63, ). Τα φωτοστέφανα των αγίων αποδίδονται σε χρώµα ώχρας252. 

Οι σκιές στα ρούχα σχηµατίζονται σε βαθύτερο τόνο του ίδιου χρώµατος, ενώ τα 

φώτα αποδίδονται σε ανοιχτότερο τόνο, που φτάνει το λευκό. 

Όσον αφορά τους κτήτορες, από τα προσωπογραφικά χαρακτηριστικά του 

κτήτορα Κωνσταντίνου, που έχουν απολεπιστεί, διακρίνεται µόνο η κοντή καστανή 

γενειάδα του, ενδεικτικό του νέου της ηλικίας του (φωτ. 64, 65). Τα προσωπογραφικά 

χαρακτηριστικά της Ειρήνης της Ατούµισσας είναι ευδιάκριτα (φωτ. 66). Το 

περίγραµµα του ωοειδούς προσώπου, των µατιών, καθώς και των υπόλοιπων 

χαρακτηριστικών δηλώνεται µε σκούρα καστανή γραµµή. Τα µάτια είναι µεγάλα 

καστανά, αµυγδαλωτά, η µύτη ίσια, τα φρύδια ανυψωµένα και τα χείλη σαρκώδη και 

κόκκινα. Το πλάσιµο του προσώπου είναι µαλακό και αποδίδεται σε χρώµα ανοιχτό 

καστανό. Τα αυτιά αποδίδονται σχηµατοποιηµένα µε διακοσµητικό χαρακτήρα. Ο 

τρόπος απόδοσής των κτητόρων της εκκλησίας των Αγίων Θεοδώρων δεν αφήνει 

αµφιβολία ότι ο ανώνυµος ζωγράφος απαθανάτισε στο εικονογραφικό πρόγραµµα 

του ναού το πορτραίτο τους.  

Ο κάµπος είναι βαθυκύανος τόσο στις σκηνικές παραστάσεις, όπου 

δηλώνεται, όσο και στην κάτω ζώνη µε τους ολόσωµους αγίους. Η παρουσία 

αρχιτεκτονηµάτων καταδεικνύει ότι ο ζωγράφος δεν µένει ανεπηρέαστος από τις 

σύγχρονες τάσεις της παλαιολόγειας ζωγραφικής. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζεται σε ορισµένες σκηνικές παραστάσεις, όπως ο Ευαγγελισµός (φωτ. 23), 

η Υπαπαντή (φωτ. 26) και η Βαϊοφόρος (φωτ. 30 - 31), όπου ο ζωγράφος προσπαθεί 

ν’ αποδώσει το αρχιτεκτονικό βάθος, δηµιουργώντας κτήρια ψηλά, που υπερβαίνουν 

το ύψος της ανθρώπινης µορφής και, σε ορισµένες σκηνές, όπως στον Ευαγγελισµό 

(φωτ. 23) και την Υπαπαντή (φωτ. 26), καλύπτει όλο το πλάτος της σύνθεσης. Στις 

παραστάσεις µε αρχιτεκτονικό βάθος ο ζωγράφος διατηρεί τις σωστές αναλογίες 

                                                 
252 Για το χρώµα των φωτοστέφανων βλ. Μουρίκη, Σωτήρας – Αλεποχώρι, σ. 37 – 38. 
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κτηρίων και µορφών. Στην παράσταση της Βαϊοφόρου (φωτ. 31), η πόλη της 

τειχισµένης Ιερουσαλήµ, πίσω από τον όµιλο των Εβραίων, µοιάζει πανύψηλη. Τα 

κτήρια και ο τρόπος απόδοσής τους δηλώνουν ότι υπάρχει αντίληψη του χώρου. Το 

αρχιτεκτονικό βάθος παραµένει, ωστόσο, δευτερεύον στοιχείο, που παίζει ρόλο 

πλαισίωσης και διακοσµητικού στοιχείου, ενώ οι µορφές είναι κυρίαρχες. Η 

υποτυπώδης απόδοση του αρχιτεκτονικού βάθους σε ορισµένες συνθέσεις, ωστόσο, 

όπως η Σταύρωση (φωτ. 32), η Έγερση του Λαζάρου (φωτ. 29), η Πεντηκοστή (φωτ. 

34 - 35), συνδέουν τη ζωγραφική των Αγίων Θεοδώρων µε τη µεσοβυζαντινή 

παράδοση.  

Όταν πρόκειται να αποδώσει το φυσικό τοπίο πίσω από τις συνθέσεις, όπως η 

Γέννηση (φωτ. 24 - 25), η Βάπτιση (φωτ. 27), η Μεταµόρφωση (φωτ. 28), η Έγερση 

του Λαζάρου (φωτ. 29), η Εις Άδου Κάθοδος (φωτ. 33), το γεγονός εκτυλίσσεται σε 

λιτό ορεινό περιβάλλον, µε σχηµατικά αποδοµένο το βραχώδες τοπίο, 

προσηλώνοντας µε τον τρόπο αυτό την προσοχή του θεατή στο δραµατικό 

περιεχόµενο της σκηνής. Το ορεινό τοπίο, λιτό και σχηµατοποιηµένο, παραµένει 

δευτερεύον στοιχείο, που παίζει το ρόλο της πλαισίωσης, ενώ οι µορφές 

αναδεικνύονται σε κυρίαρχο στοιχείο της σύνθεσης. Για την απόδοση του ορεινού 

τοπίου ο ζωγράφος χρησιµοποιεί το κοκκινωπό (Βάπτιση, Έγερση του Λαζάρου, 

Βαϊοφόρος) ή γκριζοπράσινο χρώµα (Γέννηση, Μεταµόρφωση).  

Παρά το γεγονός ότι το νησί της Ρόδου βρίσκεται κάτω από την εξουσία των 

Φράγκων Ιπποτών, η εικονογραφία των συνθέσεων και αγιογραφικών πορτραίτων, 

καθώς και το καλλιτεχνικό ύφος των τοιχογραφιών στο ναό των Αγίων Θεοδώρων, 

έχουν εκτελεστεί µέσα στο πνεύµα της «κλασικιστικής» παράδοσης, που αναβιώνει 

την περίοδο των Παλαιολόγων µε την ψηφιδωτή διακόσµηση στο καθολικό και τις 

τοιχογραφίες στο ταφικό παρεκκλήσι της Μονής της Χώρας (1315 – 1320) στην 

Κωνσταντινούπολη και αποκαλύπτεται αργότερα στον τοιχογραφικό διάκοσµο της 

Περιβλέπτου (1360 – 1370) στο Μυστρά. Οι τοιχογραφίες του ναού των Αγίων 

Θεοδώρων αποτελούν αντανακλάσεις των καλλιτεχνικών αυτών τάσεων. Είναι 

άλλωστε γνωστό ότι η ζωγραφική του δεύτερου µισού του 14ου αιώνα χαρακτηρίζεται 

από έναν εκλεκτικισµό και µια διάθεση επιστροφής σε παλαιότερα πρότυπα της 

τέχνης, ενώ ταυτόχρονα είναι εµφανής η απλοποίηση και σχηµατοποίηση των 

καλλιτεχνικών µέσων της προηγούµενης περιόδου253. Η αναδροµή σε παλαιότερα 

                                                 
253 Chatzidakis, Classicisme, σ. 172. 
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εικονογραφικά πρότυπα, η ισορροπία και ηρεµία στις συνθέσεις και η αναζήτηση της 

κοµψότητας στην απόδοση των µορφών δεν αποτελούν µεµονωµένο φαινόµενο, αλλά 

εντάσσονται σε µία προσπάθεια ανανέωσης των κλασικιστικών τάσεων, που 

παρατηρείται στα µέσα του 14ου και συνεχίζεται ως τα τέλη του 14ου αιώνα. Από την 

άλλη, υποδεικνύουν έναν ζωγράφο αρκετά ενήµερο στις καλλιτεχνικές τάσεις της 

περιόδου. 

 Η ποιότητα των τοιχογραφιών αντικατοπτρίζεται και στις επιγραφικές 

µαρτυρίες, αφού την ίδια περίοδο σε επιγραφές άλλων ναών τα ορθογραφικά λάθη 

είναι πάρα πολλά254. Αυτό είναι ενδεικτικό της υψηλής πνευµατικής κατάρτισης του 

ζωγράφου που εκτέλεσε το εικονογραφικό πρόγραµµα255. 

Το ύφος των τοιχογραφιών, παρά τις µικρές διαφορές, είναι ενιαίο, 

προσαρµόζεται στις διαθέσιµες επιφάνειες, και δύσκολα θα µπορούσε να διακρίνει 

κανείς διαφορετικά χέρια ζωγράφων ή τεχνοτροπίες. Πρόκειται πιθανώς για έναν 

ζωγράφο, ο οποίος, επικεφαλής του συνεργείου, θα είχε την επίβλεψη και την ευθύνη 

για την επιλογή των σκηνών και την απεικόνισή τους στις επιφάνειες των τοίχων. 

 Ο ανώνυµος ζωγράφος αποδεικνύεται αρκετά ικανός στην ισοµερή κατανοµή 

των ευαγγελικών σκηνών στις διαθέσιµες επιφάνειες της καµάρας του κυρίως ναού, 

καθώς και των παραστάσεων στο ιερό βήµα, ώστε να πετυχαίνει τη δηµιουργία ενός 

καλά συγκροτηµένου συνόλου. Στις δύο επόµενες ζώνες που ακολουθούν, ωστόσο, 

είναι εµφανές ότι ο ζωγράφος δεν υπολόγισε σωστά το διαθέσιµο χώρο που του 

προσέφερε ο ναός, µε αποτέλεσµα να υποχρεωθεί στη µεσαία στενή ζώνη µε τις 

προτοµές των αγίων να περικόψει κατά το ήµισυ το δυτικότερο ενδέκατο µετάλλιο 

στο βόρειο τοίχο. Η αδυναµία του ζωγράφου να υπολογίσει το διαθέσιµο χώρο 

γίνεται ολοφάνερη στην κατώτερη ζώνη, όπου στο νότιο τοίχο εικονίζονται έντεκα 

ολόσωµες µορφές και στο βόρειο τοίχο οχτώ, εάν υπολογίσουµε και τους αγίους 

Θεοδώρους στην ανατολική άκρη από τον αρχικό τοιχογραφικό διάκοσµο. Από τις 

έξι µορφές των αγίων που ανήκουν στην αρχική διακόσµηση στο βόρειο τοίχο του 

                                                 
254 Βλ. τις τρεις κτητορικές επιγραφές της ίδιας περιόδου: στην Παναγιά την Ενιαµερίτισσα στη Χάλκη 

(1367) (Σιγάλα, Ενιαµερίτιτσσα, σ. 333), στον Άγιο Φανούριο στην Παλιά Πόλη της Ρόδου (1335/6), 

(Χριστοφοράκη, Χορηγικές, σ. 456, σηµ. 60 και Ορλάνδος, ΑΒΜΕ, σ. 170 – 172, εικ. 134) και στον 

Άγιο Γεώργιο τον Παχυµαχιώτη στη Λίνδο (1394/5) (Χριστοφοράκη, Χορηγικές, σ. 460, σηµ. 84).  
255 Για τις γραµµατικές γνώσεις των ζωγράφων ως ενδεικτικό στοιχείο του πολιστικού επιπέδου του 

πληθυσµού στο Βυζάντιο βλ. Παναγιωτίδη, Γραµµατικές γνώσεις των ζωγράφων, σ. 185 – 193. 
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ναού, οι τέσσερις στρατιωτικοί άγιοι εικονίζονται αρκετά στριµωγµένοι, αφού ο 

στρατιωτικός εξοπλισµός του ενός ακουµπά το σώµα του άλλου.  

Ο ανώνυµος ζωγράφος των Αγίων Θεοδώρων είναι φανερό ότι ακολούθησε 

πιστά το καθιερωµένο δογµατικό εικονογραφικό σύστηµα, χωρίς να κάνει περικοπές. 

Κινήθηκε στο πλαίσιο της εικονογραφικής παράδοσης, η οποία φαίνεται ότι του 

άσκησε δεσµευτικές επιρροές. Η ίση κατανοµή των διαθέσιµων επιφανειών της 

καµάρας για την απεικόνιση ενός κανονικού ∆ωδεκαόρτου, η λιτότητα και συµµετρία 

των σκηνών του εικονογραφικού προγράµµατος, η ηρεµία των κινήσεων, οι 

συγκρατηµένες στάσεις των µορφών, η συµβατική απόδοση του φυσικού τοπίου 

προϋποθέτουν βαθιά γνώση της εικονογραφικής παράδοσης, από την οποία ο 

ζωγράφος του ναού των αγίων Θεοδώρων δεν αποµακρύνεται, αλλά είναι σε θέση να 

την καταλαβαίνει και να την εφαρµόζει σωστά. Η παράδοση αυτή εξακολουθεί να 

µένει ζωντανή από την στιγµή που αποτυπώνεται στις επιφάνειες ενός µνηµείου 

αποµακρυσµένου αλλά όχι ανεπηρέαστου από τις καλλιτεχνικές τάσεις της εποχής.  

Ο ζωγράφος διακρίνεται από συντηρητικότητα και σαφήνεια στα νοήµατα και 

τα µηνύµατα του εικονογραφικού προγράµµατος που συνθέτει, χωρίς να 

χρησιµοποιεί ιδιαίτερα συµβολικά θέµατα, για να γίνεται κατανοητός. Η τάση του για 

σαφήνεια εκδηλώνεται στην επιλογή των σκηνών του χριστολογικού κύκλου και την 

τοποθέτησή τους στη σωστή θέση. Η θεολογική γνώση του καταρτισµένου 

αγιογράφου είναι πολύ πιθανόν να επέδρασε και στην χωροταξική οργάνωση του 

τυπικού προγράµµατος του ναού. Βαθιά επιθυµία του ζωγράφου ήταν να γίνει σαφής 

και κατανοητός. Παρά τις όποιες αδυναµίες, οι τοιχογραφίες του ναού των Αγίων 

Θεοδώρων φανερώνουν έναν ζωγράφο επιδέξιο, µε καλλιτεχνική παιδεία, γνώστη 

θεµάτων από έργα παλιότερης εποχής αλλά και ενήµερο των σύγχρονων 

καλλιτεχνικών τάσεων και εκκλησιαστικών ζητηµάτων256.  

                                                 
256 Laiou - Thomadakis, ΠΑΑ 57 (1982), σ. 116 – 120. Αν και τα ∆ωδεκάνησα αυτήν την περίοδο 

βρίσκονται υπό ιπποτική κατοχή, οι εµπορικές επαφές µε την Κωνσταντινούπολη δεν σταµατούν και, 

κατά συνέπεια, δεν ήταν δύσκολο να έρθει κάποιος σε επαφή µε τις καλλιτεχνικές τάσεις της εποχής. 

Εξάλλου, οι πηγές του δεύτερου µισού του 14ου αιώνα είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικές, όταν 

αναφέρονται στη µετανάστευση των κατοίκων της Κωνσταντινούπολης στα νησιά του Αιγαίου, την 

Κρήτη, την Κύπρο και τα Επτάνησα µετά την κατάληψη της Καλλίπολης στη θρακική χερσόνησο το 

Μάρτιο του 1354 (βλ. Νεράτζη – Βαρµάζη, σ. 91 –17). Ακόµη, οι µικρασιατικές ακτές φαίνεται ότι 

υπήρξαν διαµετακοµιστικοί σταθµοί προσφύγων πριν τη µετάβασή τους στη Ρόδο (βλ. Κόλλιας, ∆ύο 

ροδιακά σύνολα, σ. 244 – 245). Είναι επόµενο λοιπόν η µετανάστευση των ανθρώπων να συνεπάγεται 
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Στην παρούσα φάση ο τοιχογραφικός διάκοσµος του ναού των Αγίων 

Θεοδώρων είναι δύσκολο να ενταχθεί σε εργαστήριο, το οποίο δραστηριοποιείται 

αυτήν την περίοδο στη ροδιακή ύπαιθρο και γενικότερα στο νησί της Ρόδου, αφού τα 

περισσότερα µνηµεία είναι αδηµοσίευτα και δεν παρουσιάζουν ενιαίο καλλιτεχνικό 

ύφος.  

   

                                                                                                                                            
και τη µεταφορά και διάδοση των καλλιτεχνικών τάσεων που κυριαρχούσαν την περίοδο αυτήν στην 

Κωνσταντινούπολη. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Ο ναός των Αγίων Θεοδώρων κτίστηκε και διακοσµήθηκε, σύµφωνα µε την 

κτητορική επιγραφή, στα 1372, σε µία περιοχή µε οµώνυµη ονοµασία σήµερα, η 

οποία είναι πολύ πιθανόν να ταυτίζεται µε την περιοχή Άγιος Θεόδωρος, που 

απαντάται σε δηµοσιευµένο ιπποτικό έγγραφο του 1347 (Malta, Vod. 327, φ. 248) και 

βρίσκεται στο casale του Αρχαγγέλου. Σύµφωνα µε το έγγραφο257 αυτό, ο Michaellus 

Culichi (Μιχαήλ Κουλίκης;), πρώτος στο χωριό Αρχάγγελος, και ο γαµπρός του 

Giorgio Philippi (Γεώργιος Φίλιππος) παίρνουν στην κατοχή τους από το Τάγµα των 

Ιωαννιτών Ιπποτών την περιοχή Άγιος Θεόδωρος, που αποτελούνταν από ένα 

jardinum (κήπο), διάφορα δέντρα, δύο πηγές και επτά modiate (µόδια) γης, σε συνεχή 

εµφύτευση (in emphiteosim perpetuam)258, µε ετήσιο ενοίκιο 100 άσπρα. Είναι 

αξιοσηµείωτο ότι η περιοχή των Αγίων Θεοδώρων µέχρι σήµερα διαθέτει αφθονία 

υδάτινων πόρων – πηγών, που χρησιµοποιούνται για την ύδρευση του οικισµού του 

Αρχαγγέλου αλλά και για το πότισµα καλλιεργηµένων εκτάσεων µε εσπεριδοειδή 

στην ίδια περιοχή. 

Πέρα από την αναφορά της περιοχής Άγιος Θεόδωρος, το πολύ σηµαντικό 

στοιχείο στο έγγραφο αυτό, αν τελικά η περιοχή Άγιος Θεόδωρος ταυτίζεται µε τη 

σηµερινή οµώνυµη περιοχή, είναι η σύνδεσή του µε το casale του Αρχαγγέλου, η 

µνεία του οποίου επιβεβαιώνει για πρώτη φορά ιστορικά την ύπαρξή του. Τα 

αρχαιολογικά λείψανα, µε το µεσαιωνικό κάστρο που υψώνεται στο λόφο ανατολικά 

του οικισµού του Αρχαγγέλου, κτισµένο µετά το 1399 και πριν από το 1457, επί 

µεγάλου µαγίστρου Jacques de Milly (1454 – 1461)259, και τις εκκλησίες260 της ίδιας 

                                                 
257 Βλ. Hattersley – Smith, Documentary, σ. 84 – 85. Ο Αρχάγγελος στο Malta, Cod. 327, Fol. 248 

αναφέρεται ως casale, το οποίο ήταν οικονοµική ή αγροτική µονάδα γης (αγροτεµάχιο). 
258 Για το θεσµό της εµφύτευσης βλ. Τσιρπανλής, 1991, σ. 258, σηµ. 1, όπου και η σχετική 

βιβλιογραφία. Luttrell, Town of Rhodes, σ. 148. Βλ. επίσης πρόσφατη ανακοίνωση της Γκαλά – 

Γεωργιλά, Ο θεσµός της «εµφύτευσης», σ. 18 – 19.  
259 Βλ. Hattersley – Smith, Documentary, σ. 84, σηµ. 7 (Malta, Cod. 327, Fol. 248). Για το κάστρο του 

Αρχαγγέλου βλ. Gerola, I monumenti medioevali, σ. 336 – 337. Luttrel, The Hospitallers, σ. Ι 310, IV 

61. Παπαµανώλης, Κάστρα ∆ωδεκανήσου, σ. 324 – 325. Luttrel, The Hospitallers State, σ. 202 – 204. 

Στεφανίδου, Κάστρο Αρχαγγέλου, σ. 198 – 199.  

260 Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι ο Αρχάγγελος έχει τουλάχιστον οχτώ (8) εκκλησίες 

βυζαντινών χρόνων, ορισµένες από τις οποίες διατηρούν αξιόλογο ζωγραφικό διάκοσµο στο 

εσωτερικό τους. Πέρα από τους Αγίους Θεοδώρους αξίζει να αναφέρουµε τον Άγιο Ιωάννη τον 
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περιόδου, καθώς και οι ιστορικές αναφορές του Αρχαγγέλου στα δηµοσιευµένα 

ιπποτικά έγγραφα του 15ου αιώνα αναφορικά µε το κάστρο, τις εκκλησίες και 

διάφορες ιδιωτικές υποθέσεις, επιβεβαιώνουν την ύπαρξη του µεσαιωνικού οικισµού 

στον Αρχάγγελο. Επιπλέον, η µνεία της περιοχής ως Άγιος Θεόδωρος υποδηλώνει την 

ύπαρξη παλαιότερου ναού στην περιοχή, αφιερωµένου στον άγιο. Οι έως τώρα 

αρχαιολογικές ενδείξεις, ωστόσο, δεν επαρκούν για την επιβεβαίωση της µαρτυρίας 

του ιπποτικού εγγράφου. 

Η µεγάλη κλίµακα του ναού των Αγίων Θεοδώρων συγκριτικά µε άλλους, 

σύγχρονούς του (9,60µ. επί 5,40µ.), το σαφές και καλά συγκροτηµένο εικονογραφικό 

του πρόγραµµα µε τη συµµετοχή των κτητόρων του στο δυτικό τοίχο, η διπλή 

αναφορά των ονοµάτων τους (κτητορική επιγραφή και πορτραίτο), η κτητορική 

επιγραφή µε την αναγραφή της ακριβούς χρονολογίας ανέγερσης και ιστόρησής του, 

καθώς και η καλλιτεχνική ποιότητα των τοιχογραφιών του, µαρτυρούν αφενός τις 

φιλόδοξες προθέσεις των χορηγών του και αφετέρου τον καθιστούν ιδιαίτερα 

σηµαντικό µνηµείο, ελλείψει συγκριτικού υλικού µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά 

για τη µελέτη των τάσεων της ζωγραφικής τέχνης την περίοδο της ιπποτοκρατίας στη 

Ρόδο και στα υπόλοιπα νησιά της ∆ωδεκανήσου. Το χρονολογηµένο µε ακρίβεια 

τοιχογραφικό του σύνολο προσφέρει πολύτιµο υλικό για συγκρίσεις, αρκεί να 

αναλογιστεί κανείς ότι από τα 35 ζωγραφικά στρώµατα του 14ο αιώνα µόλις ακόµη 

τρία, χρονολογούνται µε ακρίβεια χάρη στην αναφορά του έτους ιστόρησής τους σε 

επιγραφή: ο Άγιος Φανούριος στην Παλιά Πόλη της Ρόδου (1335/6), η Παναγιά η 

Ενιαµερίτισσα στη Χάλκη (1367) και ο Άγιος Γεώργιος ο Παχυµαχιώτης στη Λίνδο 

(1394/5).  

Επιπλέον, ο τοιχογραφικός διάκοσµος του ναού των Αγίων Θεοδώρων, µε τη 

συγκεκριµένη επιλογή των συνθέσεων και αγιογραφικών πορτραίτων, καθώς και τις 

επιγραφικές µαρτυρίες, µας βοηθά στην ανασύνθεση του κοινωνικού και 

                                                                                                                                            
Πρόδροµο, που βρίσκεται εντός του οικισµού και διατηρεί δύο ζωγραφικά στρώµατα, χρονολογηµένα 

το πρώτο µε επιφύλαξη στα 1428 και το δεύτερο στα 1723, και τον Άγιο Γεώργιο τον Πετρωνιάτη στη 

θέση Πετρώνα, εκτός του οικισµού. Στα υπόλοιπα µνηµεία διατηρούνται τµήµατα ή σπαράγµατα από 

τον τοιχογραφικό τους διάκοσµο: Άγιος Γεώργιος ο Καστρενός, εντός του µεσαιωνικού κάστρου του 

οικισµού, Προφήτης Ηλίας, νότια του οικισµού, Άγιος Ονούφριος, ανατολικά του οικισµού, Παναγιά 

Τσαµπίκα η «Ψηλή», βόρεια του οικισµού, Άγιος Νικόλαος στο Νησί, απέναντι από το επίνειο 

«Στεγνά» του Αρχαγγέλου, Άγιος Νικόλαος ή Παναγιά η Ελεούσα ή Ζωοδόχος Πηγή, εντός του 

οικισµού. 



75 
 

θρησκευτικού κλίµατος της εποχής και την προσέγγιση των πολιτιστικών 

καταστάσεων µέσα από τον εικαστικό λόγο. 

Αξιοσηµείωτο στοιχείο στον τοιχογραφικό διάκοσµο του ναού των Αγίων 

Θεοδώρων είναι η χρήση ενός αµιγούς και ακέραιου ∆ωδεκαόρτου σε µια περίοδο 

που για τη διακόσµηση των ναών επιλέγονται σκηνές από το ∆ωδεκάορτο και τις 

αναπτύξεις του από τους εικονογραφικούς κύκλους των Παθών και των µετά την 

Ανάσταση του Χριστού επεισοδίων261. Παρόλο, που τα περισσότερα µνηµεία αυτής 

της περιόδου στα ∆ωδεκάνησα είναι αδηµοσίευτα, σε κανένα άλλο γνωστό µνηµείο 

δεν αναπτύσσεται ένα τόσο κανονικό ∆ωδεκάορτο, γεγονός που το καθιστά µάλλον 

unicum. Η σύνθεση του εικονογραφικού προγράµµατος φαίνεται να έχει προκύψει 

από τη συνεργασία χορηγών και ζωγράφου, ενώ το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο των 

κτητόρων είναι πολύ πιθανόν να σχετίζεται άµεσα και µε την ποιότητα των 

τοιχογραφιών του µνηµείου262.  

Η συνειδητή επιλογή εικονογραφικών θεµάτων προερχόµενων από τη 

µεσοβυζαντινή παράδοση, όπως καταδείχθηκε και από την εικονογραφική ανάλυση, 

αποκαλύπτει ένα πρόγραµµα µε απόλυτη συνοχή, που αποσκοπεί στην πλήρη και 

ολοκληρωµένη έκφραση του δόγµατος της Ορθοδοξίας και των θεολογικών 

µηνυµάτων της. Οι βασικές θεολογικές ιδέες που υπογραµµίζονται στο 

εικονογραφικό πρόγραµµα µε τις επιγραφικές µαρτυρίες και ορισµένα εικονολογικά 

στοιχεία µε τους συµβολισµούς τους, µαρτυρούν τους δεσµούς µε το ησυχαστικό 

κίνηµα και την υιοθέτηση των αντιλήψεών του. Στην επιρροή των ιδεών του 

ησυχασµού θα πρέπει να αποδοθεί η επιγραφή Ο ΩΝ, η οποία εµφανίζεται στο 

ένσταυρο φωτοστέφανο δύο πορτραίτων του Χριστού, στη σύνθεση της ∆έησης στην 

αψίδα και της Ανάληψης στην καµάρα πάνω από το ιερό. Οι ησυχαστές αναφέρθηκαν 

πολλές φορές στο συµβολισµό του ΩΝ, λέξη που τονίζει το τριαδικό δόγµα και τη 

διττή φύση του Χριστού263. Ως επίδραση του ησυχασµού έχουν ερµηνευθεί επίσης η 

ζωγραφική απόδοση του θαβωρείου φωτός264 µε τις οξύληκτες ακτίνες της δόξας του 

                                                 
261 Βλ. επίσης τη διακόσµηση της εκκλησίας των Εισοδίων της Θεοτόκου στο Σκλαβεροχώρι Πεδιάδος 

στο Ηράκλειο (Μπορµπουδάκης, Παρατηρήσεις, σ. 376).  
262 Καλοπίση – Βέρτη, Χορηγεία, σ. 14. 
263 Παπαµαστοράκης, Ο διάκοσµος του τρούλου, σ. 292 – 293, 296, πίν. 26α, 101, 119. Constantinides, 

Panagia Olympiotissa, σ. 349, 378. 
264 Για την εικαστική απόδοση και σηµασία του θαβωρείου φωτός βλ. Παπαµαστοράκης, Ο διάκοσµος 

του τρούλου, σ. 286 κ.ε. 
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Χριστού στην παράσταση της Μεταµόρφωσης, και των τριπλών ακτίνων που 

εκπορεύονται από το ηµικύκλιο του ουρανού στις παραστάσεις του Ευαγγελισµού και 

ίσως και της Βάπτισης ως συµβολικής απεικόνισης της Αγίας Τριάδας265. Η παρουσία 

των µοναχών Αντωνίου, Ονούφριου και ενός τρίτου αδιάγνωστου είναι µάλλον 

ενδεικτική της συνειδητής επιλογής τους, αφού οι δύο από αυτούς θεωρήθηκαν από 

τους ησυχαστές ως πρόδροµοι του ησυχασµού266. 

Οι δηµιουργοί του εικονογραφικού προγράµµατος φαίνεται να είναι ενήµεροι 

των δογµατικών αντιλήψεων της εποχής και των σύγχρονων εκκλησιαστικών 

ζητηµάτων γύρω από το filioque. Η Εκκλησία, ήδη κατά το δεύτερο µισό του 14ου 

αιώνα, παίζει σηµαντικό ρόλο µέσα και έξω από τα πολιτικά σύνορα της βυζαντινής 

αυτοκρατορίας και, σε ιδεολογικό πεδίο, οι ησυχαστικές της αντιλήψεις που 

υποστηρίζονται επίσηµα από το κράτος267 εξαπλώνονται σε περιοχές όπως η Κρήτη 

και τα ∆ωδεκάνησα, και επηρεάζουν τα εικονογραφικά προγράµµατα πολλών ναών 

της εποχής. Μέσω αυτών των ιδεών προσπαθούν να ελαττώσουν τις δυτικές 

επιδράσεις που µπορεί ν’ αλλοιώσουν την ενότητά του ορθόδοξου δόγµατος και την 

πολιτιστική ταυτότητα των πληθυσµών εκτός των συνόρων της αυτοκρατορίας268.

 Επιπλέον, στο σύνολό τους οι τοιχογραφίες του ναού των Αγίων Θεοδώρων, 

όπως φάνηκε, δεν παρουσιάζουν καµία επίδραση φράγκικης τεχνοτροπίας269. Το ύφος 

των τοιχογραφιών αντανακλά τις καλλιτεχνικές τάσεις της ζωγραφικής του δεύτερου 

µισού του 14ου αιώνα. Η υιοθέτηση των φραγκικών επιδράσεων, που εντοπίζεται 

                                                 
265 Βλ. επίσης παράσταση Ευαγγελισµού και Βάπτιση στην Παναγιά την Ενιαµερίτισσα στη Χάλκη 

(Σιγάλα, Ενιαµερίττισσα, σ. 344, εικ. 10 και σ. 348 – 351, εικ. 13) και στον Άγιο Νικόλαο στα Χείλη 

της Τήλου (Κόλλιας, Ιχνογράφηµα Τήλου, σ. 28, εικ. 11). 
266 Παπαµαστοράκης, Ο διάκοσµος του τρούλου, σ. 286. Την ίδια περίοδο στην εκκλησία του Αγίου 

Νικολάου στα Χείλη της Τήλου (δεύτερο µισό 14ου αιώνα) η παρουσία οκτώ τουλάχιστον αναχωρητών 

είναι ενδεικτική της επίδρασης των αντιλήψεων του κινήµατος του ησυχασµού (Κατσιώτη, Τήλος, σ. 

333). 
267 Για το κίνηµα του ησυχασµού και την επικράτησή του στο δεύτερο µισό του 14ου αιώνα βλ. 

Ostrogorky, Ιστορία, τ. 3ος , σ. 207 κ. ε. 
268 Vassilakis – Mavrakakis, The Church, σ. 314, 329. Την περίοδο αυτήν µάλιστα η Κρήτη έχοντας ως 

κέντρο τη µονή των Τριών Ιεραρχών και τη ηγετική φυσιογνωµία του Ιωσήφ Φιλάγρη µετατρέπεται σε 

κέντρο του Ησυχασµού. 
269 Κόλλιας, 2000, σ. 123. Στα 200 περίπου χρόνια της ιπποτοκρατίας ελάχιστα είναι τα εκκλησιαστικά 

µνηµεία στην ροδιακή ύπαιθρο που έχουν δεχτεί φράγκικες επιδράσεις. 
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στην ενδυµασία των κτητόρων, υποδηλώνει την κοινωνική τάξη και προέλευση των 

αφιερωτών του ναού και τη σχέση τους µε την ιπποτική κοινωνία της εποχής.  

Είναι γεγονός, όπως και σε άλλες φραγκοκρατούµενες περιοχές της Ελλάδας, 

ότι το Τάγµα των Ιωαννιτών Ιπποτών επέτρεπε στους ντόπιους πληθυσµούς να 

διατηρούν τα θρησκευτικά τους δόγµατα, τα ήθη και έθιµά τους, τη γλώσσα και την 

επαφή µε τις ρίζες και την παράδοσή τους270. Η πολιτική κυριαρχία των Ιπποτών 

εξασφάλιζε οικονοµική ευµάρεια και πλούτο αγαθών στο ντόπιο πληθυσµό, σε µία 

περίοδο που η βυζαντινή αυτοκρατορία δεχόταν απειλές από διάφορες δυνάµεις271. 

Είναι αξιοπρόσεκτη άλλωστε η έντονη οικοδοµική δραστηριότητα που σηµειώνεται 

τον 14ο αιώνα, µε την ανέγερση και διακόσµηση ναών. Το γεγονός αυτό αποτελεί 

ενδεικτικό στοιχείο της οικονοµικής ανόδου µίας ορισµένης τάξης της τοπικής 

κοινωνίας, η οποία αισθανόταν έντονη την ανάγκη για προβολή.  

Το κλίµα ευηµερίας που έχαιραν οι κάτοικοι του νησιού, αντικατοπτρίζεται 

και στο κείµενο του Αγαθάγγελου, ο οποίος περιγράφει το ταξίδι του στη Ρόδο στα 

µέσα του 14ου αιώνα στο δάσκαλό του Νικηφόρο Γρηγορά272. Ξεκινώντας το ταξίδι 

του από την Κωνσταντινούπολη, φθάνει στη Ρόδο, όπου αναζήτησε, αλλά δεν βρήκε 

τον Κολοσσό. Βρήκε όµως ευνοµία στις αγορές της, ωραίες πόλεις και κατοίκους που 

ήταν «οµόφυλοι τε ηµίν και την πίστιν ορθόδοξοι και ταύτη δη τη καθ’ ηµάς Ελλάδι 

χρώµενη φωνή». Οι κάτοικοι ευτυχούσαν και πλούτιζαν από την ευφορία του νησιού 

και το εµπόριο, αλλά νοσταλγούσαν την εποχή που δεν βρίσκονταν κάτω από ξένη 

κυριαρχία. Από την περιγραφή του Αγαθάγγελου διαπιστώνεται η συνοχή του 

                                                 
270 Κόλλιας, 2000, σ. 56 – 58. Luttrell, Town of Rhodes, σ. 124 –126, 167 – 170. Luttrell, Σύµµεικτα, 

σ. 189 – 214.  Η συνθηκολόγηση των Ροδίων µε το Τάγµα των Ιωαννιτών Ιπποτών το 1309 βασιζόταν 

από τη µια στην επίσηµη αναγνώριση της ρωµαιοκαθολικής εξουσίας, αλλά από την άλλη εξασφάλιζε 

σηµαντικά πλεονεκτήµατα στους Ροδίους. ∆ιατήρησαν τις περιουσίες τους, το ορθόδοξο τυπικό και 

την ελληνική γλώσσα στη Λειτουργία, το δικαίωµα αγοράς ή ανέγερσης οικιών και ναών, ενώ το 

Τάγµα ήταν υποχρεωµένο να φροντίζει για την ασφάλεια των κατοίκων και την επάρκεια σε τρόφιµα 

και αγαθά. Καθόλη τη διάρκεια της ιπποτικής κατοχής, στο νησί δεν είναι γνωστή κάποια εξέγερση ή 

διαµαρτυρία. Η διακυβέρνηση του Τάγµατος στηριζόταν στο συντονισµό της κοινωνικής, οικονοµικής 

και στρατιωτικής του πολιτικής και ειδικά σε µία σχέση αµοιβαίας κατανόησης µε τον πληθυσµό του. 

Οι Ιππότες είχαν ανάγκη τη συνεργασία των ελλήνων υπηκόων και µε κάθε τρόπο επεδίωξαν να 

εξασφαλίσουν την ευηµερία και τη δικαιοσύνη, προσπαθώντας να αποφύγουν τις θρησκευτικές έριδες. 

Βλ. επίσης Τσιρπανλής, 1995, σ. 149 –205 και 254 – 286.   
271 Ostrogorky, Ιστορία, τ. 3ος , σ. 165 κ. ε. 
272 Guilland, Nicephore, σ. 40 κ.ε. Λαΐου, Ευφρόσυνον, 293. 
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ορθόδοξου πληθυσµού και η χρήση της ελληνικής γλώσσας. Το Βυζάντιο των 

Παλαιολόγων µπορεί να έχει ελάχιστη πολιτική εµβέλεια στις ξενοκρατούµενες 

περιοχές, τα µνηµεία όµως στέκουν αδιάψευστοι µάρτυρες της πολιτιστικής συνοχής 

της άλλοτε βυζαντινής αυτοκρατορίας273. 

Σχετικά µε τον προορισµό του ναού, αναλογιζόµαστε ότι από τη στιγµή που ο 

ναός βρίσκεται έξω από τον µεσαιωνικό οικισµό του Αρχαγγέλου, αποκλείει το 

ενδεχόµενο να κτίστηκε ως ενοριακός ναός. Η απουσία νάρθηκα από την άλλη αλλά 

και κτισµάτων της ίδιας περιόδου στην περιοχή αποκλείουν την περίπτωση να ήταν 

καθολικό µοναστηριού, µε την επιφύλαξη ότι µια µελλοντική ανασκαφική έρευνα στο 

χώρο γύρω από την εκκλησία ίσως ανατρέψει τα έως τώρα δεδοµένα274. Είναι πολύ 

πιθανό η εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων να κτίστηκε ως ιδιωτικό παρεκκλήσι στο 

κτήµα που διατηρούσαν οι εικονιζόµενοι κτήτορες του ναού, έξω από τον µεσαιωνικό 

οικισµό του Αρχαγγέλου. Η χρηµατοδότηση για τη δηµιουργία ενός θεάρεστου 

έργου, όπως ήταν η ανέγερση και διακόσµηση ενός ναού στην ύπαιθρο της Ρόδου 

από µέλη της τοπικής κοινωνίας, τα ονόµατα των οποίων µάλιστα µνηµονεύονται δύο 

φορές, είναι πολύ πιθανόν να εντάσσεται στο πλαίσιο της προβολής του ατόµου, της 

κοινωνικής του θέσης και της ανάγκης του για «ιδιωτική λειτουργία». 

Η αφιέρωση του ναού στους αγίους Θεοδώρους, κατεξοχήν στρατιωτικούς 

αγίους του Βυζαντίου, σε συνδυασµό µε την έµφαση που δίνεται στην οµάδα των 

στρατιωτικών αγίων, θα πρέπει να σχετίζεται µε τις προτιµήσεις, την καταγωγή και 

κοινωνική προέλευση των κτητόρων ή ακόµη στην ύπαρξη παλιότερου ναού στην 

περιοχή, αφιερωµένου στους ίδιους αγίους, τη µνήµη των οποίων οι κτήτορες, ως 

άξιοι συνεχιστές της τοπικής παράδοσης, θέλησαν να σεβαστούν και να διαφυλάξουν, 

αφιερώνοντας και το δικό τους νεότερο ναό στους αγίους Θεοδώρους. 

                                                 
273 Τον 14ο αιώνα τα νησιά του Αιγαίου, Κρήτη, Ρόδος, Κάρπαθος, Χίος, εξακολουθούν να έχουν 

εµπορικούς δεσµούς µε την πρωτεύουσα και να γίνονται φορείς των καλλιτεχνικών τάσεων της 

Κωνσταντινούπολης.  
274 Hattersley – Smith, Documentary and archaeological, σ. 85 αναφέρει ότι, σύµφωνα µε µαρτυρίες 

των κατοίκων του οικισµού του Αρχαγγέλου, έως τις αρχές του 20ού αιώνα στην περιοχή, πριν τη 

διάνοιξη της νέας λεωφόρου Ρόδου – Λίνδου και την κατασκευή του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου, 

σώζονταν σπίτια. Από επιτόπια αυτοψία που πραγµατοποιήθηκε στην περιοχή διαπιστώθηκαν όντως 

οικοδοµικά λείψανα, αλλά στην παρούσα φάση θα ήταν παρακινδυνευµένο να χρονολογηθούν, χωρίς 

προηγουµένως να έχει διεξαχθεί µια συστηµατική ανασκαφική έρευνα. 
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 Με την τυπική για την εποχή διάταξη του εικονογραφικού προγράµµατος, 

την ισόρροπη επιλογή και κατανοµή των ευαγγελικών παραστάσεων στην καµάρα 

του ναού και την προσήλωσή τους σε ισχύοντα πρότυπα, τις προτοµές των αγίων σε 

µετάλλια στη µεσαία ζώνη και την απεικόνιση των ολόσωµων µορφών αγίων στην 

κάτω ζώνη, φαίνεται αρχικά να µη δίνεται ιδιαίτερη χροιά ή συµβολισµός σε κάποια 

από τις χριστολογικές παραστάσεις ούτε να δηµιουργούνται ιδιαίτεροι τόνοι στο 

εικονογραφικό πρόγραµµα. Πρωταγωνιστικό ρόλο στις ευαγγελικές σκηνές παίζει ο 

Χριστός. Ο ρόλος του, ωστόσο, κορυφώνεται µε την απεικόνιση του πορτραίτου του 

στη σύνθεση της ∆έησης ως ένθρονου Σωτήρα, παράσταση που, αν και αποτελεί, 

όπως καταδείχθηκε κατά την συνολική εξέταση του τοιχογραφικού διακόσµου του 

ναού, συχνό φαινόµενο στα εικονογραφικά προγράµµατα των βυζαντινών ναών, 

προσδίδει ιδιαίτερη σηµασία στο περιεχόµενο και τα µηνύµατα του εικονογραφικού 

προγράµµατος, καθώς τοποθετείται σε περίοπτη θέση δίπλα στο τέµπλο και ακριβώς 

απέναντι από την παράσταση των τιµώµενων αγίων, ενέχοντας παράλληλα και ρόλο 

δεσποτικής εικόνας.  

Ο σωτηριολογικός και, κατ’ επέκταση, εσχατολογικός χαρακτήρας του 

εικονογραφικού προγράµµατος στο ναό των Αγίων Θεοδώρων προβάλλεται κυρίως 

µε τη σύνθεση της ∆έησης στο ανατολικό τµήµα του νότιου τοίχου, δίπλα στο 

τέµπλο, και αποκαλύπτεται µε την επιγραφή Σωτήρ, που συνοδεύει το πορτραίτο του 

ένθρονου Χριστού στην ίδια σύνθεση. Η σύνθεση του ολόσωµου Τρίµορφου είναι η 

παράσταση εκείνη που προσδίδει νόηµα στο εικονογραφικό πρόγραµµα και 

υποδεικνύει τον τελικό προορισµό του µνηµείου, αφού αποτελεί τον πυρήνα της 

∆ευτέρας Παρουσίας και το θεολογικό περιεχόµενό της ταυτίζεται µε την προσευχή 

των κτητόρων για τη σωτηρία της ψυχής τους µετά θάνατον275. Με την καθηµερινή 

προσευχή, την απόδοση ευχαριστιών και δεήσεων276, καθώς και το άναµµα των 

κεριών, στο Τρίµορφο της ∆έησης και τους τιµώµενους αγίους, στο πλαίσιο της 

λειτουργίας της εκκλησίας ως ιδιωτικού παρεκκλησίου, οι κτήτορες αποσκοπούσαν 

στη σωτηρία της ψυχής τους.  

Η σωτηρία επιτυγχάνεται καταρχήν µέσα από τη δέηση των µεσιτευοµένων 

µορφών της Παναγίας και του Ιωάννη του Προδρόµου και, ακολούθως, µε την 

                                                 
275 Εµµανουήλ, Άγιος ∆ηµήτριος στο Μακρυχώρι, σ. 177. 
276 Το περιεχόµενο των ευχών που αναγράφονται στα ειλητάρια των ιεραρχών στο ιερό βήµα κινείται 

προς αυτήν την κατεύθυνση. 
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κυρίαρχη λειτουργία ορισµένων αγιογραφικών πορτραίτων, όπως του αγίου 

Νικολάου, αρχαγγέλου Μιχαήλ και αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, αλλά και µε τη 

συµµετοχή των υπόλοιπων µεµονωµένων µορφών αγίων που απεικονίζονται στην 

κάτω ζώνη. Μ’ αυτήν την έννοια εκφράζεται και εικαστικά η ιδέα της µεσιτείας στο 

εικονογραφικό πρόγραµµα του ναού. Οι απεικονιζόµενοι άγιοι, που εκπροσωπούν 

όλες τις τάξεις των αγίων (ιεράρχες, αρχάγγελοι, µοναχοί, ασκητές, δίκαιοι, 

ιαµατικοί, στρατιωτικοί, µάρτυρες, γυναίκες αγίες) µε την άµεση ή έµµεση ένταξή 

τους, σχετίζονται µε τη σύνθεση της ∆έησης και ενώνουν τις πρεσβείες τους µε αυτές 

της Θεοτόκου, του Ιωάννη του Πρόδροµου και των πατρώνων του ναού για τη 

σωτηρία των κτητόρων του ναού.  

Η εύρεση, εξάλλου, των τριών ορθογώνιων τάφων, λαξευµένων στο φυσικό 

βράχο, που έφερε στο φως η ανασκαφική έρευνα εξωτερικά της δυτικής πλευράς της 

εκκλησίας277, και η χρονολόγησή τους στα τέλη του 14ου αιώνα µε βάση κυρίως το 

γυάλινο περιρραντήριο που βρέθηκε σε έναν από τους τάφους, επιβεβαιώνουν τις 

εσχατολογικές αναφορές που εντοπίστηκαν στις επιγραφικές µαρτυρίες και 

ανιχνεύθηκαν κατά την ανάλυση του εικονογραφικού προγράµµατος του ναού και 

παράλληλα ενισχύουν την άποψη της τελικής χρήσης του ως ταφικού µνηµείου.  

 

                                                 
277 Σειρά τάφων έχει επισηµανθεί επίσης στην ευρύτερη περιοχή των Αγίων Θεοδώρων, σύµφωνα µε 

έγκυρες πληροφορίες κατοίκων του οικισµού. Για τους τάφους που βρέθηκαν εξωτερικά του µνηµείου 

βλ. Κόλλιας Η., Α∆ 28 (1973), Χρονικά σ. 643. Για το γυάλινο περιρραντήριο που βρέθηκε στον ένα 

από τους τρεις τάφους βλ. πρόσφατο άρθρο Σιγάλα, Χάρις Χαίρε, σ. 202 – κ.ε., όπου αναφέρεται και η 

παλαιότερη βιβλιογραφία για το περιρραντήριο, καθώς και εικ. 8 και 9. Η ανασκαφική έρευνα έδειξε 

ότι στην πλειοψηφία τους το εσωτερικό των ναών και ο περιβάλλοντας χώρος τους στην Παλιά Πόλη 

της Ρόδου και την ύπαιθρο του νησιού χρησιµοποιήθηκαν ως τόποι ταφής δωρητών, κτητόρων, µε 

αρχαιότερο παράδειγµα το µισοκατεστραµµένο παρεκκλήσι της οικογένειας των Αρµενόπουλων (σε 

χρήση ήδη από το τέλος του 11ου αιώνα µέχρι και το 14ο αιώνα) (βλ. Σιγάλα, Άγιος Νικόλαος ο 

Φτωχός, σ. 444, σηµ. 37).  
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1. Νοτιοδυτική άποψη του ναού κατά τις εργασίες στερέωσής του (1972). 

 
 
 

 
2. Βόρεια πλευρά του ναού κατά τις εργασίες στερέωσής του (1972). 
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3. Βορειοανατολική άποψη του ναού κατά τις εργασίες στερέωσής του (1972). 

 
 
 

 
4. Άποψη του λίθινου τόξου (καθαιρέθηκε κατά τις εργασίες στερέωσης του 

µνηµείου). 
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5. Βορειοδυτική άποψη του ναού µετά την ολοκλήρωση των εργασιών στερέωσής 

του. 
 
 
 
 

 
6. Νοτιοδυτική άποψη του ναού. 
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7. Η αψίδα του ναού. 

 

 
8. Άποψη του εσωτερικού του ναού. 
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9. Τεταρτοσφαίριο της αψίδας. ∆έηση. 

 
 
 
 

 
10. Συλλειτουργούντες ιεράρχες στην αψίδα του ιερού. 
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11. Συλλειτουργούντες ιεράρχες στην αψίδα του ιερού. 

 

 
12. Ηµικύλινδρος αψίδας. Φωτιστική θυρίδα. 
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13. Βόρειος τοίχος του ιερού. Ιεράρχες και διάκονος. 
 
 
 

 
14. Βόρειος τοίχος ιερού. ∆ιάκονος. 
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15. Βόρειος τοίχος ιερού. Πρόθεση. 

 
 

 
16. Νότιος τοίχος του ιερού. Συλλειτουργούντες ιεράρχες. 
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17. Καµάρα του ιερού. Ανάληψη. 

 

 
18. Καµάρα του ιερού. Ανάληψη. 
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19. Καµάρα του ιερού. Ο Χριστός. 

 

 
20. Καµάρα του ιερού. Ανάληψη. Η Παναγία. 
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21. Καµάρα του ιερού. Ανάληψη. Ο άγγελος. 

 
 
 

 
22. Καµάρα του ιερού. Ανάληψη. Ο άγγελος. 
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23. Καµάρα κυρίως ναού. Ευαγγελισµός. 

 
 
 

 
24. Καµάρα κυρίως ναού. Γέννηση. 
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25. Καµάρα κυρίως ναού. Γέννηση. 

 

 
26. Καµάρα κυρίως ναού. Υπαπαντή. 
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27. Καµάρα κυρίως ναού. Βάπτιση. 

 

 
28. Καµάρα κυρίως ναού. Μεταµόρφωση. 
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29. Καµάρα κυρίως ναού. Έγερση του Λαζάρου. 

 
 
 

 
30. Καµάρα κυρίως ναού. Βαϊοφόρος. 
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31. Καµάρα κυρίως ναού. Βαϊοφόρος. 

 
 

 
32. Καµάρα κυρίως ναού. Σταύρωση. 
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33. Καµάρα κυρίως ναού. Εις Άδου Κάθοδος. 

 

 
34. Καµάρα κυρίως ναού. Πεντηκοστή. 
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35. Καµάρα κυρίως ναού. Πεντηκοστή. 

 
 

 
36. ∆υτικός τοίχος. Κοίµηση της Θεοτόκου. 
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37. ∆υτικός τοίχος. Κοίµηση της Θεοτόκου. ∆εξιό τµήµα. 

 
 

 
38. ∆υτικός τοίχος. Κοίµηση της Θεοτόκου. Αριστερό τµήµα. 
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39. Νότιος τοίχος. Ανατολικό τµήµα. ∆έηση. 

 
 

 
40. Νότιος τοίχος. Ανατολικό τµήµα. ∆έηση. 
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41. Νότιος τοίχος. Ανατολικό τµήµα. ∆έηση. Άγιος Ιωάννης ο Πρόδροµος. 

 
 

 
42. Νότιος τοίχος. Ολόσωµες µορφές αγίων : ∆έηση, άγιος Νικόλαος, αρχάγγελος 

Μιχαήλ. 
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43. Νότιος τοίχος. Ολόσωµες µορφές αγίων: Νικόλαος και αρχάγγελος Μιχαήλ. 

 
 

 
44. Νότιος τοίχος. Άγιος Νικόλαος. 
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45. Νότιος τοίχος. Αρχάγγελος Μιχαήλ. 

 

 
46. Νότιος τοίχος. Αρχάγγελος Μιχαήλ και άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. 
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47. Νότιος τοίχος. Ολόσωµες µορφές αγίων: Νικόλαος, Μιχαήλ, Ιωάννης ο 

Θεολόγος, αδιάγνωστος άγιος, Αντώνιος. 
 
 
 
 

 
48. Νότιος τοίχος. Ολόσωµες µορφές αγίων: αδιάγνωστος άγιος, Αντώνιος, 

Κωνσταντίνος και Ελένη, Ονούφριος. 
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49. Νοτιοδυτική γωνία. Ολόσωµες µορφές αγίων: Ελένη, Ονούφριος, Κυριακή και 

Βαρβάρα. 
 

 
50. ∆υτικός τοίχος. Αγίες Κυριακή και Βαρβάρα. 
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51. ∆υτικός τοίχος. Αγίες Κυριακή και Βαρβάρα. 

 
 

 
52. Βόρειος τοίχος. Ολόσωµες µορφές αγίων: Μαρίνα και Παντελεήµων. 



132 
 

 
53. Βόρειος τοίχος. Αγία Μαρίνα. 

 

 
54. Βόρειος τοίχος. Αγία Μαρίνα. 
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55. Βόρειος τοίχος. Ολόσωµες µορφές αγίων: Μαρίνα, Παντελεήµων, Μερκούριος, 

Προκόπιος. 
 
 
 
 

 
56. Βόρειος τοίχος. Στρατιωτικοί άγιοι: Μερκούριος, Προκόπιος, ∆ηµήτριος, 

Γεώργιος. 
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57. Βόρειος τοίχος. Άγιοι Παντελεήµων και Μερκούριος. 

 

 
58. Βόρειος τοίχος. Άγιοι Προκόπιος και ∆ηµήτριος. 
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59. Βόρειος τοίχος. Άγιος Προκόπιος. 

 
 

 
60. Βόρειος τοίχος. Άγιοι ∆ηµήτριος και Γεώργιος. 
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61. Βόρειος τοίχος. Άγιος ∆ηµήτριος. 

 
 

 
62. Βόρειος τοίχος. Άγιος Γεώργιος. 
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63. Βόρειος τοίχος. Άγιος Γεώργιος. 

 
 

 
64. ∆υτικός τοίχος. Βόρειο τµήµα. Οι κτήτορες του ναού. 
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65. ∆υτικός τοίχος. Βόρειο τµήµα. Οι κτήτορες του ναού. 

 
 

 
66. ∆υτικός τοίχος. Βόρειο τµήµα. Η κτητόρισσα του ναού. 
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67. ∆υτικός τοίχος. Κτητορική επιγραφή. Νότιο τµήµα. 

 
 
 
 
 
 
 

 
68. ∆υτικός τοίχος. Κτητορική επιγραφή. Βόρειο τµήµα. 
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69. Νότιος τοίχος. ∆ιακοσµητική ταινία. 

 
 
 

 
70. Ηµικύλινδρος αψίδας. ∆ιακοσµητική ταινία. 
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71. Νότια πλευρά της εισόδου. ∆ιακοσµητικά θέµατα. 

 

 
72. Βόρεια πλευρά της εισόδου. ∆ιακοσµητικά θέµατα. 
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73. Κλειδί της καµάρας. ∆ιακοσµητική ταινία. 
 
 

 
74. Βόρειος τοίχος. Ανατολικό τµήµα. Aρκοσόλιο. 
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