1

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ
ΥΙΛΟΟΥΙΚΗ ΦΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ & ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΊΑ
ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΑ

Ζάρρα Κωνσταντίνα
❧

Ακάθιστος Ύμνος. Η εικονογράφηση των οίκων με
δογματικό περιεχόμενο στις εκκλησίες της Κρήτης

Σριμελής επιτροπή:
Εποπτεύουσα καθηγήτρια: Όλγα Γκράτζιου (Καθηγήτρια)
Μέλη: Φριστίνα Σσιγωνάκη (Λέκτορας)
Βασιλική Υωσκόλου (Λέκτορας)

Ρέθυμνο, Οκτώβριος 2010
Ακάθιζηος Ύμνος. Η εικονογράθηζη ηων οίκων με δογμαηικό περιεχόμενο ζηις εκκληζίες ηης Κρήηης

2

Εικόνα Α: Ακάθιστος ύμνος, οίκος Ρήτορας πολυφθόγγους, Ναός της Παναγίας
Καρδιώτισσας, Βόροι, επαρχία Πυργιώτισσας, Ηράκλειο, 1400/ 15ος αιώνας.

Ακάθιζηος Ύμνος. Η εικονογράθηζη ηων οίκων με δογμαηικό περιεχόμενο ζηις εκκληζίες ηης Κρήηης

3

Περιετόμενα
Πρόλογος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .σελ. 4.
1. Εισαγωγή. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ. 5.
2. Υιλολογική έρευνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .σελ. 8.
3. Εμφάνιση της εικονογράφησης του Ακάθιστου ύμνου. . . . . . . . . . . . σελ. 13.
4. Ιστορία της έρευνας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ. 16.
5. Απεικονίσεις του Ακαθίστου ύμνου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ. 21.
6. Νόημα και συνήθης εικονογράφηση των οίκων Α- Μ . . . . . . . . . . . . σελ. 31.
6. 1. Εικονογράφηση των οίκων Α- Μ στις εκκλησίες της Κρήτης . . . . . σελ. 34.
7. Εικονογραφική ταξινόμηση των οίκων Ν- Ψ (13- 24), όπως αυτοί
εικονογραφούνται στις βυζαντινές εκκλησίες της Κρήτης . . . . . . . . . . . σελ. 63.
8. Η χρήση προτύπων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ. 189.
9. Επίλογος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .σελ.
208.
Παράρτημα. Κατάλογος των τοιχογραφιών με δογματικό περιεχόμενο στις
εκκλησίες της Κρήτης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .σελ. 212.
1. Μονή Οδηγήτριας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ. 212.
2. Παναγία στα Ρούστικα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ. 220.
3. Παναγία του Μέρωνα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ. 228.
4. Παναγία Καρδιώτισσα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .σελ. 232.
5. Παναγία στο Καβούσι. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .σελ. 236.
6. Άγ. Υανούριος, Βαλσαμόνερο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ. 237.
Σο κείμενο του Ακαθίστου ύμνου σύμφωνα με την έκδοση του Σρυπάνη. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ. 246.
υντομογραφίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .σελ. 255.
Βιβλιογραφία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .σελ. 257.
Κατάλογος εικόνων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .σελ. 267.

Ακάθιζηος Ύμνος. Η εικονογράθηζη ηων οίκων με δογμαηικό περιεχόμενο ζηις εκκληζίες ηης Κρήηης

4

Πρόλογος
Για τις γνώσεις που μου μετέδωσε κατά τη διάρκεια των σπουδών μου
και τις βιβλιογραφικές υποδείξεις της σε αρκετές φάσεις της εργασίας μου,
οφείλω να ευχαριστήσω θερμά την επιβλέπουσα καθηγήτρια και συντονίστρια
του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Βυζαντινών πουδών» κ.
λγα Γκράτζιου.
Ένα αρκετά σημαντικό μέρος της εργασίας μου πραγματοποιήθηκε
ύστερα από προσωπικές μου επισκέψεις στους ναούς και τα μοναστήρια που
πραγματεύεται το παρόν κείμενο. Για τη διευκόλυνση της πρόσβασής μου σε
αυτά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φύλακες, τους ιερείς, καθώς και την κ.
Μυλοποταμιτάκη, η οποία μου επέτρεψε να επισκεφθώ τον Άγ. Υανούριο στο
Βαλσαμόνερο και να μελετήσω από κοντά τις παραστάσεις του Ακαθίστου
ύμνου του συγκεκριμένου μνημείου.
Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους της φωτοθήκης του
τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης που μου
παραχώρησαν φωτογραφίες και διευκόλυναν την εκπόνηση αυτής της
διπλωματικής εργασίας, καθώς και όσους μου επέτρεψαν να φωτογραφίσω το
υλικό προς μελέτη.
Θα ήθελα τέλος, να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον κ. Παναγιώτη ωτηριάδη,
αρχιτέκτονα και ζωγράφο τόσο για τις πληροφορίες και τις υποδείξεις του σε
θέματα ζωγραφικής και τεχνικής, όσο και για το ενδιαφέρον και την ηθική του
στήριξη.
Ρέθυμνο, Αύγουστος 2010

Ακάθιζηος Ύμνος. Η εικονογράθηζη ηων οίκων με δογμαηικό περιεχόμενο ζηις εκκληζίες ηης Κρήηης

5

1. Εισαγωγή
ντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η εικονογράφηση του Ακαθίστου
ύμνου και πιο συγκεκριμένα των οίκων Ν- Ψ (13- 24), αυτών δηλαδή
που έχουν δογματικό περιεχόμενο, όπως αυτοί απεικονίζονται στις
εκκλησίες της Κρήτης. υγκεκριμένα ο κύκλος του Ακάθιστου ύμνου
εντοπίζεται στο νησί σε έξι συνολικά εκκλησίες, οι οποίες παρατίθενται
εδώ με χρονολογική σειρά˙ στη Μονή Οδηγήτριας στην επαρχία
Καινουργίου, στην Παναγία στα Ρούστικα, στην Παναγία του Μέρωνα (Ναός της
Κοίμησης της Θεοτόκου), στο ναό της Παναγίας Καρδιώτισσας στους Βόρους
(επαρχία Πυργιώτισσας), στην Παναγία στο Καβούσι της Ιεράπετρας, καθώς και
στο παρεκκλήσι της Παναγίας, στο μοναστήρι του Άγ. Υανουρίου στο
Βαλσαμόνερο. Πρόκειται για τοιχογραφημένα σύνολα, τα οποία χρονολογούνται
από τις αρχές του 14ου αιώνα ως το 1430 περίπου. Η εικονογράφηση του
κύκλου αυτού και η ένταξή του στο εικονογραφικό πρόγραμμα μιας εκκλησίας
δεν είναι κάτι πρωτότυπο. Ήδη, από τα τέλη του 13ου αιώνα, ο Ακάθιστος ύμνος
ως εικονογραφικό θέμα συναντάται για πρώτη φόρα στην Ολυμπιώτισσα της
Ελασσόνας.
Φρονικός ορίζοντας της εργασίας αυτής είναι το διάστημα ανάμεσα στα
τέλη του 13ου αιώνα μέχρι και τις αρχές του 15ου αιώνα, όταν δηλαδή ο
εικονογραφικός κύκλος του Ακαθίστου ύμνου κοσμούσε σαν θέμα το εσωτερικό
ορισμένων εκκλησιών. Η διάδοση του κύκλου ίσως να μην είναι τυχαία, διότι
ήδη από τα μέσα του 5ου αιώνα, ύστερα από την Γ΄ Οικουμενική ύνοδο της
Εφέσου, το 431 δηλαδή, η λατρεία της Θεοτόκου άρχισε να γνωρίζει διάδοση,
κάτι που ως αποτέλεσμα είχε την ανέγερση αρκετών ναών προς τιμήν της
Παναγίας1. Σο ίδιο διάστημα περίπου εμφανίζονται και οι πρώτες φορητές
εικόνες, στις οποίες παριστάνεται η Θεοτόκος. Ένα χαρακτηριστικό δείγμα
αποτελεί η εγκαυστική εικόνα από τη Μονή του ινά, όπου την Ένθρονη
Βρεφοκρατούσα Θεοτόκο δορυφορούν οι άγιοι Θεόδωρος ο τρατηλάτης και
Γεώργιος, καθώς και μορφές αγγέλων στο βάθος (εικ. 1), υπογραμμίζοντας έτσι
το νόημα της Ενσάρκωσης2.
Η λατρεία ωστόσο, της Παναγίας γνωρίζει ακόμα μεγαλύτερη διάδοση σε
περιόδους που διάφορα πνευματικά ή θρησκευτικά κινήματα κλόνιζαν την
αυτοκρατορία και την εκκλησία. Έτσι, μετά την αποκατάσταση της Ορθοδοξίας,
κάνουν την εμφάνισή τους νέα εικονογραφικά θέματα, όπως συμβαίνει και με
την περίπτωση του Ακαθίστου ύμνου3. Πρόκειται για έναν εικονογραφικό κύκλο
προερχόμενο από την υμνογραφία, για το οποίο θα έλεγε κανείς πως η
εικονογραφία του δεν είναι τελείως πρωτότυπη. Οι παραστάσεις που αφορούν
τουλάχιστον το τμήμα του ύμνου με δογματικό περιεχόμενο, φαίνεται πως είναι
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1

Τςιγαρίδασ, Ε., Θ Ραναγία ςτθ μνθμειακι ηωγραφικι, ςτο: Βαςιλάκθ, Μ. (επιμ.), Μιτθρ Θεοφ, Απεικονίςεισ
τθσ Παναγίασ ςτθ βυηαντινι τζχνθ, Ακινα 2000, 125- 126.
2
Βοκοτόπουλοσ, Ρ., Βυηαντινζσ εικόνεσ, Ελλθνικι τζχνθ, Ακινα 1995, 24, 191, εικ. 3.
3
Τςιγαρίδασ, Ε., ό. π., 133- 135.
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εμπνευσμένες από παραστάσεις σχετικές με τη ζωή της Παναγίας ή του
Φριστού. Οι ζωγράφοι λοιπόν, χρησιμοποίησαν τις ήδη γνωστές παραστάσεις, τις
οποίες και εμπλούτισαν με λεπτομέρειες σε συνδυασμό όμως πάντα με το
νόημα του εκάστοτε οίκου, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν νέες
απεικονίσεις.
την εμφάνιση και διάδοση αυτού του νέου θέματος ιδιαίτερη σημασία
είχαν και οι πολιτικές και θεολογικές εξελίξεις με κορυφαίο το πνευματικό
κίνημα του παλαμισμού, αλλά και ο στόχος των ζωγράφων να εξάρουν τη
σημασία του ρόλου της Παναγίας στην Ενσάρκωση και κατ’ επέκταση στην
ολοκλήρωση του θεϊκού σχεδίου. το πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι
απεικονίσεις του θεομητορικού αυτού ύμνου στις εκκλησίες της Κρήτης που
παρουσιάζονται εδώ.
Με βάση λοιπόν τα παραπάνω οι τοιχογραφίες που εξετάζονται στην
εργασία αυτή, βοηθούν στο να εξετάσει και ταυτόχρονα να διαπιστώσει κανείς
τα καλλιτεχνικά πρότυπα των ζωγράφων που εργάστηκαν στις εκκλησίες που
μελετάμε. Έτσι, ως ένα βαθμό τουλάχιστον μπορεί κανείς να δει ποιά ήταν τα
ερεθίσματα που είχε ο ζωγράφος που ζούσε και εργαζόταν στην Κρήτη του 14ου
αιώνα, μιας περιοχής που βρισκόταν ήδη υπό τη βενετική κυριαρχία.
Επομένως, το βενετικό στοιχείο θα ήταν παρόν, αν όχι έντονο, στη ζωγραφική
των Κρητών καλλιτεχνών σε συνδυασμό μάλιστα με την παλαιολόγεια τέχνη της
εποχής.
μως κάτω από αυτό το πρίσμα και έχοντας κατά νου, ότι οι έξι κύκλοι
του Ακαθίστου που εντοπίζονται στην Κρήτη δεν είναι και οι πιο πρώιμοι
χρονικά, είναι αναγκαίο να εξεταστεί το σωζόμενο υλικό με τέτοιο τρόπο, ώστε
να αναζητηθούν τα εικαστικά πρότυπα. Δεν υπήρξε κάποια συνθετική μελέτη
μέχρι και σήμερα, η οποία να παρουσιάζει και τους έξι κύκλους του Ακαθίστου
ύμνου που κοσμούν τους ναούς της Κρήτης, συγκρίνοντάς τους μεταξύ τους,
αλλά και με άλλους ναούς που περιλαμβάνουν τον Ακάθιστο εκτός Κρήτης,
ώστε να αναζητηθούν τα εικονογραφικά πρότυπα. Μόνο ο καθηγητής Ιωάννης
παθαράκης είχε ασχοληθεί με την απεικόνιση του ύμνου στην Κρήτη, με τη
μορφή καταλόγου όμως, χωρίς να χρησιμοποιήσει το υλικό συγκριτικά.
Μέσα από την παρούσα εργασία, αλλά και μετά από προσωπικές
επισκέψεις στους ναούς της Κρήτης που περιλαμβάνουν απεικονίσεις με τον
Ακάθιστο ύμνο, γίνεται μια προσπάθεια σύγκρισης των τοιχογραφιών με τον
κύκλο του συγκεκριμένου ύμνου μεταξύ των εκκλησιών του νησιού. Οι
συγκρίσεις αυτές οδηγούν σε περαιτέρω συγκρίσεις με τους υπόλοιπους
κύκλους Ακαθίστου που μας είναι γνωστοί σήμερα και εκτός Κρήτης, αλλά και
μέσα από μικρογραφίες χειρογράφων, καθώς και εικόνες. Κατόπιν συγκριτικής
εξέτασης των παραστάσεων με θεολογικό περιεχόμενο που τονίζουν το
διαμεσολαβητικό ρόλο της Παναγίας στο μυστήριο της Ενσάρκωσης, θα
μπορέσουμε να δούμε ποιά ήταν τα πρότυπα των ζωγράφων που ασχολήθηκαν
με την εικονογράφηση του ύμνου στις έξι εκκλησίες που μας αφορούν. Πέρα
όμως από αυτό μπορεί να διαπιστωθεί και κάτι αρκετά σημαντικό˙ μπορεί
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κανείς να διαπιστώσει τον τρόπο με τον οποίο εργάζονταν οι ζωγράφοι στην
Κρήτη. Αν δηλαδή εργάζονταν μεμονωμένα ή αν ήταν οργανωμένοι και
προέρχονταν από κάποιο εργαστήρι. Βέβαια, εκτός από το να εξεταστεί ποια
ήταν τα πρότυπα των καλλιτεχνών, μπορεί κανείς να δει αν η χρήση παρόμοιων
εικονογραφικών προτύπων, συνεπάγεται ίδιο εργαστήριο. Με άλλα λόγια αν είχε
αναλάβει το ίδιο εργαστήρι ζωγραφικής το διάκοσμο των συγκεκριμένων
εκκλησιών. Ίσως να υπήρχε ένα αρκετά γνωστό εργαστήριο ζωγραφικής, το
οποίο δεν αποκλείεται να βρισκόταν στην περιοχή του Φάνδακα, όπου και
μαθήτευαν όσοι επιθυμούσαν να εργαστούν ως ζωγράφοι. Ενδεχομένως λοιπόν
με αυτό τον τρόπο να δικαιολογείται η χρήση παρόμοιων εικαστικών προτύπων.
Πριν όμως ασχοληθούμε με τις ίδιες τις τοιχογραφίες και την αναζήτηση
των προτύπων, είναι απαραίτητο να διασαφηνιστούν ορισμένα θέματα και
προβλήματα που έχουν θίξει οι μελετητές σχετικά με τη μέχρι σήμερα έρευνα
του ίδιου του κειμένου του ύμνου. Πρέπει δηλαδή να εξετασθεί το είδος αυτού
του ποιητικού έργου, το έτος συγγραφής του, οι θεωρίες που έχουν διατυπωθεί
μέχρι σήμερα σχετικά με την πατρότητα του κειμένου και ακολούθως το
περιεχόμενο, το νόημα των δώδεκα τελευταίων στροφών (Ν- Ψ), οι οποίες και
αφορούν την παρούσα εργασία.

Εικ. 1 Παναγία Bρεφοκρατούσα, οι άγιοι
Θεόδωρος ο τρατηλάτης και Γεώργιος
και άγγελοι (εγκαυστική εικόνα), β΄ μισό
6ου αι. ινά, Mονή Aγίας Aικατερίνης.
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2. Φιλολογική έρεσνα
Ο Ακάθιστος ύμνος είναι ένα κοντάκιο με αλφαβητική ακροστιχίδα, κάθε
στροφή δηλαδή αρχίζει με ένα από τα εικοσιτέσσερα γράμματα του ελληνικού
αλφαβήτου. Χάλλεται τις τέσσερεις πρώτες εβδομάδες της Μεγάλης
Σεσσαρακοστής χωρισμένο σε τέσσερα τμήματα, ένα κάθε Παρασκευή μαζί με
τον Απόδειπνο4. Σο κείμενο του Ακαθίστου είναι γνωστό και ως οι Φαιρετισμοί
της Θεοτόκου και ψαλλόταν κατά το 10ο και 13ο αιώνα την ημέρα της γιορτής
του Ευαγγελισμού5 ή όπως γράφεται και στο Συπικό της Κωνσταντινούπολης, το
10ο αιώνα ο Ακάθιστος ψαλλόταν στον εσπερινό του αββάτου στη μέση της
Σεσσαροκοστής ή στον εσπερινό του επόμενου αββάτου6. ήμερα ψάλλεται
κάθε Παρασκευή της Σεσσαρακοστής, χωρισμένος σε πέντε τμήματα είτε στον
Απόδειπνο ή σύμφωνα με το Σριώδιο στον όρθρο στις τέσσερις τα ξημερώματα7.
Πρόκειται για ένα κείμενο, έναν ύμνο, ο οποίος γράφεται προς τιμήν της
προστάτιδας της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή της Παναγίας8. Ο ύμνος αυτός
αποτελείται από το προοίμιο ή τα προοίμια και τους εικοσιτέσσερις Οίκους/
τροφές. Οι Οίκοι 1 -12 (τροφές Α- Μ) έχουν περιεχόμενο ιστορικό,
εξιστορούν δηλαδή εν συντομία τη ζωή του Φριστού (Ευαγγελισμός, Ασπασμός
της Μαρίας προς την Ελισσάβετ, τις αμφιβολίες του Ιωσήφ, Γέννηση,
Προσκύνηση των Μάγων, τη Υυγή στην Αίγυπτο και την Τπαπαντή). Οι
υπόλοιποι οίκοι 13- 24 (τροφές Ν- Ψ) έχουν δογματικό χαρακτήρα και
εξυμνούν την Ενσάρκωση του Φριστού και τη θεϊκή και ανθρώπινη φύση του,
ενώ ταυτόχρονα δοξολογούν τη Θεοτόκο και το Φριστό9.
Σο κείμενο του Ακάθιστου ύμνου είναι ένα ποίημα, του οποίου την
πατρότητα, αλλά και την ακριβή χρονολόγηση συγγραφής αγνοούμε έως και
σήμερα. χετικά με αυτά τα δύο θέματα δεν υπάρχει ομοφωνία απόψεων των
μελετητών που ασχολήθηκαν με τον ύμνο.
Οι προβληματισμοί αυτοί απασχόλησαν τους μελετητές ήδη από την
υστεροβυζαντινή περίοδο, όπως το Θεόδωρο κουταριώτη (13ος αιώνας)10.
Αυτός θεωρεί πως το κείμενο γράφτηκε από τον πατριάρχη έργιο, ο οποίος
υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής του Ηρακλείου. ύμφωνα με αυτή τη
βυζαντινή πηγή, ο Ακάθιστος συνδέεται με την πολιορκία της Πρωτεύουσας της
αυτοκρατορίας από τους Αβάρους το 626, ενώ πραγματοποιούνταν και η
4

ο

Αυτό επικράτθςε και παγιϊκθκε από τον 10 αιϊνα.
Αςπρά- Βαρδαβάκθ, Μ., Οι μικρογραφίεσ του Ακακίςτου ςτον κώδικα Garett 13, Πρίνςτον, Ακινα 1992, 14.
6
Ππου και το απόςπαςμα που βαςίηεται ςτθ δθμοςίευςθ του Dimitrievsky: Dimitrievsky, A., Opisanie
liturgicheskikh rukopisei, v. I, (Typika), Κίεβο 1895, 124: «. . . καὶ οἵαν ἐβδομάδα τῶν νθςτειῶν κελεφει ὀ
Ρατριάρχθσ εἴτε τῇ μζςῃ εἴτε μετὰ ταφτθν ἐβδομάδι γίνεται ἠ παννυχὶσ ἐν Βλαχζρναισ οὕτωσ. . .». Wellesz, E.,
«The “Akathistos”. A study in byzantine hymnography», DOP 9- 10 (1956) 145. Βλ. και Αςπρά- Βαρδαβάκθ, Μ.,
ό. π., 14.
7
Sevcenko, N., “Icons in the Liturgy”, DOP 45 (1991), 57.
8
Wellesz, E., ό. π., 143.
9
Trypanis, C. A., Fourteen Early Byzantine Cantica, Band V, Βιζννθ 1968, 18.
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Θεόδωροσ Σκουταριϊτθσ, Σφνοψισ Χρονικι, εκδ. Σάκα, Κ., Μεςαιωνικι Βιβλιοκικθ, τ. 7 , Βενετία- Ραρίςι
1894, 109.
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εκστρατεία του Ηρακλείου κατά των Περσών. Εντός του κειμένου υπάρχουν
αναφορές σε εχθρούς του Βυζαντίου και ίσως εννοούνται οι Άβαροι. Ήδη σε
ένα από τα προοίμια οι φράσεις «Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ», αλλά και στον εικοστό
τρίτο οίκο «χαῖρε͵ δι΄ ἧς ἐγείρονται τρόπαια· χαῖρε͵ δι΄ ἧς ἐχθροὶ καταπίπτουσι·», αποτελούν
ενδείξεις που ενισχύουν την άποψη αυτή, διότι τονίζουν, ότι η Παναγία ήταν
συστράτηγος και βοηθός. Σέτοιου είδους αναφορές μπορεί να αποτελούν μνεία
γενικά για τους εχθρούς της αυτοκρατορίας και να μην αναφέρονται σε
συγκεκριμένες απειλές από άλλους λαούς που αντιμετώπισαν οι κάτοικοι του
Βυζαντίου.
σον αφορά την πατρότητα του κειμένου, το όνομα του Ρωμανού του
Μελωδού πρότειναν οι σύγχρονοι μελετητές Krypiakiewicz11, Del Grande12,
Dölger13, Wellesz14 και Beck15. Ο Wellesz όμως βασιζόμενος σε μια σημείωση
του 16ου αιώνα στο περιθώριο χειρογράφου του 13ου αιώνα της Μονής
Βλατάδων στη Θεσσαλονίκη16, θεώρησε ότι το δεύτερο προοίμιο είναι
μεταγενέστερη προσθήκη. ε αυτή τη σημείωση λοιπόν, δηλώνεται ρητά ότι ο
Ακάθιστος ύμνος είναι έργο του Ρωμανού. Κάτι τέτοιο όμως δεν αποτελεί
απόδειξη, καθώς ο ύμνος δε φέρει κάποιο στοιχείο που να δηλώνει πως είναι
έργο του Ρωμανού, ενώ σε άλλους ύμνους του και μάλιστα μικρότερης
σημασίας γράφει ο ίδιος το όνομά του, αλλά και γιατί τα χαρακτηριστικά
γνωρίσματα, το ύφος και η γλώσσα αυτού του ποιήματος, σύμφωνα με τους
φιλολόγους δε συμπίπτουν με αυτά των έργων του Ρωμανού, όπως έχει
επισημάνει και ο Σρυπάνης17. Για παράδειγμα ο Ρωμανός χρησιμοποιεί το
διάλογο, την ανθρωποποιία- χαρακτηριστικά γνωρίσματα των δημιουργημάτων
του. Εντούτοις, το ίδιο το κείμενο, έχει γνωρίσματα που έχουν και τα έργα του
Ρωμανού, όπως αρκετές παρομοιώσεις, αρμονία των στίχων, δυναμική
έκφραση, κυρίως όμως η ποιητική σύλληψη, σύμφωνα με τον Wellesz18 είναι
αυτά τα στοιχεία που τον οδηγούν στο να αποδώσει το κείμενο στο Ρωμανό το
Μελωδό.
Ο Σωμαδάκης βασίστηκε σε ιστορικές μνείες που εντόπισε στο κείμενο,
ώστε να το χρονολογήσει και συνεπώς να διατυπώσει και μια άποψη σχετικά με
το ποιος ενδέχεται να είναι ο συγγραφέας του έργου. Έτσι, κατέληξε πως ο
Ακάθιστος ύμνος είναι έργο του πατριάρχη Γερμανού του Α’19.

11

Krypiakiewicz, P. F., De hymni Acathisti auctore, BZ 18 (1909), 374.
De Andres Martinez, G., El Himno Akathistos, Ms. Esc. R. I. 19, v. I, II, Μαδρίτθ 1981.
13
Dölger, F., Die byzantinische Dictung in der Reinsprache, Βερολίνο 1948, 53.
14
Wellesz, E., ό. π., 153.
15
Beck, H.- G., Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, Μόναχο 1959, 427.
16
Cod. Thessalon. Blataion 41, f. 193: †Οὗτοι οἱ κεῖοι οἶκοι οὐκ εἰςὶν ὥσ τινεσ λζγουςι Σεργίου τοῦ τθνικαῦτα
τὸν κρόνον κο[ςμοῦντοσ] Κωνςταντινουπόλεωσ, ἀλλὰ τοῦ κεῖου Ῥωμα[νοῦ οὗ ἡ ἐπίκλθςισ ὁ] μελωδόσ. δῆλον
δὲ τοῦτο ἀπὸ τῶν ἰςτορθκζντω[ν.
17
Trypanis, C. A., ό. π. , 21- 26.
18
Wellesz, E., ό. π.
19
Τωμαδάκθσ, Ν. Β., Θ Ακάκιςτοσ εορτι και θ υμνολογία τθσ, ςτο: Συλλάβιον Βυηαντινών μελετών και
Κειμζνων, τευχ. Αϋ, Ακινα 1964, 19- 20.
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Ο Δετοράκης20 βασίστηκε στην άποψη του Baumstark (Baumstark,
1907) και θεωρεί πως ο συγγραφέας του ύμνου είναι ίσως ο Κοσμάς ο
Μελωδός ή του Μαϊουμά. Ο λόγος για τον οποίο ο Δετοράκης θεωρεί ότι είναι
έργο του Κοσμά (679/680- 752/754) είναι ότι σε μια εικόνα από το
παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου στη μονή του Αγ. άββα στα Ιεροσόλυμα
αποδίδεται στη σκηνή του Ευαγγελισμού και ένας μοναχός που κρατά ένα
ειλητάριο που φέρει τη φράση: «Ἄγγελος πρωτοστάτης οὐρανόθεν ἐπέμφθη» και πάνω
από το μοναχό γράφεται Αγ. Κοσμάς. Ο μοναχός αυτός ταυτίζεται από τους
μελετητές με τον επίσκοπο Κοσμά Μαϊουμά. Αυτό φανερώνει λοιπόν, την
ύπαρξη μιας παράδοσης, η οποία ταύτιζε το συγγραφέα του ύμνου και τον
Κοσμά και είχε ενσωματωθεί στην παράδοση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων,
καθώς και των μοναχών του Αγ. άββα. Ψστόσο, το ίδιο το κοντάκιο δε δίνει
ενδείξεις για κάτι τέτοιο.
Διαβάζοντας το κείμενο, μπορεί κανείς να εντοπίσει σε αυτό και ιστορικές
αναφορές, στις οποίες βασίστηκαν οι ερευνητές, ώστε να το χρονολογήσουν. Οι
ιστορικές αυτές αναφορές σχετίζονται είτε με εχθρούς της βυζαντινής
πρωτεύουσας και της αυτοκρατορίας γενικότερα, χωρίς ωστόσο να ορίζονται
ποιοι είναι αυτοί, είτε με την τυραννική διακυβέρνηση ορισμένων
αυτοκρατόρων ή ακόμα και με την υπεράσπιση της αυτοκρατορίας και ως εκ
τούτου έχουν διατυπωθεί αρκετές θεωρίες:
Αρκετοί πιστεύουν, ότι ο Ακάθιστος είναι έργο του 5ου αιώνα. Ο
χαρακτηρισμός «θεοτόκος» που χρησιμοποιείται για την Παναγία μέσα στο
κείμενο, αποτελεί ένδειξη ότι η συγγραφή του τοποθετείται χρονικά μετά την
Οικουμενική ύνοδο του 431, οπότε και είναι δικαιολογημένη αυτή η
προσφώνηση. Εντούτοις, την περίοδο αυτή δεν υπάρχουν μαρτυρίες που να
καταδεικνύουν ότι το κοντάκιο21 είχε διαμορφωθεί ως λογοτεχνικό είδος, όπως
εκθέτει ο Δετοράκης22.
O Del Grande εντόπισε στον δέκατο έβδομο οίκο ιστορικά στοιχεία. τη
φράση «χαῖρε͵ φιλοσόφους ἀσόφους δεικνύουσα·» και πιο κάτω στον ίδιο οίκο πάλι
«χαῖρε͵ τῶν Ἀθηναίων τὰς πλοκὰς διασπῶσα·» υπέθεσε πως πρόκειται για μνεία σχετικά
με το κλείσιμο της Υιλοσοφικής χολής της Αθήνας επί Ιουστινιανού του Α΄ το
52923, δίνει δηλαδή ένα terminus ante quem. Σην ίδια άποψη δέχεται και ο
Wellesz το 195624.
ύμφωνα με μια άλλη θεωρία, η οποία υποστηρίχθηκε από τη
Φριστοφιλοπούλου, λέγεται πως πρόκειται για έργο του 610- 626. Με βάση τη
φράση «χαῖρε͵ τύραννον ἀπάνθρωπον ἐκβαλοῦσα τῆς ἀρχῆς·», επικεντρώνονται στη λέξη
20

Δετοράκθσ, Θ., Κοςμάσ ο Μελωδόσ. Βίοσ και ζργο, Θεςςαλονίκθ 1979.
Εδϊ ασ ςθμειωκεί ότι το κείμενο του Ακακίςτου είναι ζνα κοντάκιο, το οποίο ζχει περίτεχνθ δομι, γεγονόσ
που φανερϊνει είτε ότι χρονολογείται τθν εποχι τθσ ακμισ του ςυγκεκριμζνου λογοτεχνικοφ είδουσ, δθλαδι
ο
ο
τον 6 -7 αιϊνα ι ότι είναι μεταγενζςτερο.
22
Δετοράκθσ, Θ., Βυηαντινι υμνογραφία, Θράκλειο 1997, 58.
23
Del Grande, C., ό. π.. Βλ. και Wellesz, E., ό. π., 153.
24
Dölger, F., ό. π., 53. Beck, H.- G., ό. π., 427. Βλ. και Wellesz, E., The Akathistos Hymn. Monumenta Musicae
Byzantinae Transcripta Bd. 9, Κοπεγχάγθ 1957, xxvii.
21
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«τύραννος», που για τους συγγραφείς της πρωτοβυζαντινής και του πρώτου
μισού της μεσοβυζαντινής περιόδου δηλώνει αυτόν που έχει το θρόνο, αλλά η
διαφορά του με τον αυτοκράτορα έγκειται στον τρόπο με τον οποίο ασκεί την
εξουσία. Ο όρος αυτός έχει αποδοθεί στον αυτοκράτορα Ιουλιανό (361- 363)25.
Ομοφωνία ωστόσο, των πηγών για την τυραννική διακυβέρνησή του
έχουμε και για το Υωκά (602- 610). Ο Θεοφύλακτος ιμοκάτης26, καθώς και ο
Θεοφάνης ο Φρονογράφος27, αλλά και το υναξάρι28 χρησιμοποιούν αυτόν τον
όρο αναφερόμενοι στο Υωκά. Η λέξη αυτή όμως χρησιμοποιήθηκε και για τον
Λέοντα Γ΄ τον Ίσαυρο29 και τον Κωνσταντίνο Έ τον Κοπρώνυμο30.
Επικρατέστερη είναι η άποψη που θέλει την τυραννική διακυβέρνηση του
Υωκά να υπονοείται στο κείμενο, καθώς είναι ο μόνος που διώχθηκε από το
θρόνο και αναφέρεται ως τύραννος. Έτσι, ο Ακάθιστος ύμνος μπορεί να
αποτελεί ένα κείμενο προς τιμήν της Θεοτόκου, που στην αντίληψη των
Βυζαντινών μερίμνησε για την απομάκρυνση του τυράννου31. μως, η φράση
που έπεται, δηλαδή «χαῖρε͵ κύριον φιλάνθρωπον ἐπιδείξασα Χριστόν·» δεν σχολιάστηκε
από τη Φριστοφιλοπούλου. Ίσως ὁ κύριος φιλάνθρωπος είναι ο Βαρδάνης
Υιλιππικός (713/ 8ος αιώνας), ο οποίος ήταν τύραννος, όπως και ο Υωκάς.
Επίσης ο στίχος που έπεται «χαῖρε͵ ἡ τῆς βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας·»,
συμπληρώνει τον προηγούμενο νοηματικά και είναι η απάντηση στο
μονοθελητισμό του Βαρδάνη και των υποστηρικτών του32.
Ο ένατος οίκος προσφέρει και αυτός ορισμένα στοιχεία χρονολόγησης
του ύμνου. τη φράση «χαῖρε͵ ἡ τοῦ βορβόρου ῥυομένη τῶν ἔργων· χαῖρε͵ πυρὸς
προσκύνησιν σβέσασα· χαῖρε͵ φλογὸς παθῶν ἀπαλλάττουσα· χαῖρε͵ Περσῶν ὁδηγὲ σωφροσύνης·
χαῖρε͵ πασῶν γενεῶν εὐφροσύνη·»

υπάρχει αντιπαράθεση περσικού και χριστιανικού
κόσμου. Εδώ γίνεται λόγος για την πυρολατρεία και την κατάπαυσή της και για
αυτό θεωρείται ότι αποτελεί αναφορά στο Φοσρόη το Β΄, καθώς και στην
καταστροφή του Ganzak, του σημαντικότερου δηλαδή, ιερού της φωτιάς από
τον Ηράκλειο (624 μ. Φ.). Άρα, η συγγραφή του Ακαθίστου τοποθετείται μετά
την ολοκλήρωση της εκστρατείας του Ηρακλείου κατά των Περσών, δηλαδή μετά
το 62433. Έτσι, λοιπόν, ίσως ο χαρακτηρισμός τύραννος αφορά το Φοσρόη Β΄,
βασιλιά των Περσών και συνεπώς ο ύμνος εψάλη μετά την άλωση του Ganzak34.
25

Χριςτοφιλοποφλου, Α., «Ζνδειξισ δια τθν χρονολόγθςιν του Ακακίςτου φμνου», ΕΕΒΣ 35 (1966- 1967), 53- 54.
Θεοφφλακτοσ Σιμοκάτθσ, VIII 6. 9 (2957): «ἐξ ὧν ἐτφγχανεν ὢ καὶ Φωκᾶσ ὁ χαλεπϊτατοσ τφραννοσ.». Βλ. και
Χριςτοφιλοποφλου, Α., ό. π., 54.
27
Θεοφάνθσ Χρονογράφοσ, 2898: «οἱ δὲ Ρράςινοι ἐτίμων τὸν τφραννον Φωκᾶν». Βλ. και Χριςτοφιλοποφλου,
Α., ό. π., 56.
28
PG, τ. 92, ςτ. 1349: «παρὰ Φωκᾶ βαςιλζωσ τοῦ τυράννου…», ςτ. 1356: «τοῦ τυράννου Φωκᾶ τοῦ
ςτρατιϊτου ….ὁ Ἡράκλειοσ μετὰ τὸν τυραννιςαντα Φωκᾶν». Βλ .και Χριςτοφιλοποφλου, Α., ό. π., 57.
29
Θεοφάνθσ, 40918, 4122. Βλ. και Χριςτοφιλοποφλου, Α., ό. π., 58- 59.
30
Μιχαιλ Γλυκάσ, 5281. Θεόδωροσ Σκουταριϊτθσ, 12427. Βλ. και Χριςτοφιλοποφλου, Α., ό. π., 59- 60.
31
Χριςτοφιλοποφλου, Α., ό. π., 49- 61.
32
Δετοράκθσ, Θ., ό. π., 61.
33
Rehork, J., Der Hymnus ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ, ςτο: Altheim, F.- Stiehl, R., Geschichte der Hymnen, V, Βερολίνο 1962,
378- 389.
34
Χριςτοφιλοποφλου, Α., ό. π., 62- 63.
26
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Ο Σωμαδάκης35 θεώρησε πως στον Οίκο Χ (23ος) υπάρχουν υπαινιγμοί
για ιστορικά γεγονότα της εποχής του Γερμανού («χαῖρε͵ τίμιον διάδημα βασιλέων
εὐσεβῶν· χαῖρε͵ καύχημα σεβάσμιον ἱερέων εὐλαβῶν· χαῖρε͵ τῆς ἐκκλησίας ὁ ἀσάλευτος πύργος·
χαῖρε͵ τῆς βασιλείας τὸ ἀπόρθητον τεῖχος· χαῖρε͵ δι΄ ἧς ἐγείρονται τρόπαια· χαῖρε͵ δι΄ ἧς ἐχθροὶ
καταπίπτουσι·»).

Η φράση «βασιλέων εὐσεβῶν» ίσως παραπέμπει σε περίοδο
συμβασιλείας˙ του Λέοντα Γ’ του Ισαύρου και του γιου του Κωνσταντίνου του Ε’
(από το 720 και εξής), ενώ ταυτοχρόνως η Κωνσταντινούπολη πολιορκείται από
τους Άραβες (717- 718). Σο ίδιο το προοίμιο, για το οποίο οι μελετητές
ισχυρίζονται ότι γράφτηκε επί Γερμανού Α΄, δεν αποκλείεται να αναφέρεται στην
πρωτεύουσα («Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ»).
Επίσης, η φράση «δι΄ ἧς προσκυνεῖται ὁ πλάστης·» (πρώτος οίκος) ίσως
αποτελεί μια ακόμη χρονολογική νύξη. Ενδέχεται να αποτελεί αναφορά υπέρ
της λατρείας των εικόνων, οπότε το κείμενο θα μπορούσε να τοποθετηθεί μετά
τη λήξη της εικονομαχίας, δηλαδή μετά το 84336.
υμπερασματικά, δεν είναι εφικτό να καταλήξει κανείς με βεβαιότητα σε
συμπεράσματα σχετικά με τους δύο βασικούς προβληματισμούς που αφορούν
το κείμενο, δηλαδή με έτος συγγραφής, αλλά και με το ποιος έγραψε τον ύμνο,
καθώς απουσιάζουν οι αποδείξεις και μόνο ενδείξεις διαθέτουμε. Σο μόνο
πράγμα στο οποίο συμφωνούν οι περισσότεροι μελετητές μέχρι και σήμερα
είναι, ότι ο Ακάθιστος ύμνος χρονικά τοποθετείται στην πρωτοβυζαντινή
περίοδο και πιο συγκεκριμένα στο διάστημα μεταξύ 5ου και πρώτου μισού του
8ου αιώνα.
Πέρα από τα γραμματολογικά στοιχεία, αυτό που είναι ενδιαφέρον σε
σχέση με τους στόχους αυτής της εργασίας, είναι να εξετάσει κανείς πότε και
που εμφανίζεται για πρώτη φορά η ζωγραφική απεικόνιση του Ακάθιστου, αλλά
και ποιες είναι οι σωζόμενες παραστάσεις που περιλαμβάνουν τον κύκλο με τον
Ακάθιστο ύμνο.
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Τωμαδάκθσ, Ν. Β., Θ Ακάκιςτοσ εορτι και θ υμνολογία τθσ, ςτο: Συλλάβιον Βυηαντινών μελετών και
Κειμζνων, τευχ. Αϋ, Ακινα 1964, 19- 20.
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Τωμαδάκθσ, Ν. Β., ό. π., 19- 20.
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3. Εμυάνιση της εικονογράυησης τοσ Ακάθιστοσ ύμνοσ
Είναι εύλογο να αναρωτηθεί κανείς πότε εμφανίζεται εικονογραφικά ο
ύμνος που εγκωμίαζει το διαμεσολαβητικό ρόλο της Παναγίας στην
Ενσάρκωση, αλλά και που. Εμφανίζεται δηλαδή για πρώτη φορά σε
χειρόγραφα, σε εικόνες ή σε τοιχογραφίες;
Έχοντας κανείς μια γενική άποψη της βυζαντινής ζωγραφικής, θα
διαπιστώσει πως την εποχή των Παλαιολόγων (δεύτερο μισό του 13ου αιώνα και
εξής) στην εικονογραφική παράδοση εντάσσονται και θέματα από τη βυζαντινή
υμνογραφία. Σα κείμενα αυτά αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τους ζωγράφους
επί Παλαιολόγων με πιο συχνά απεικονιζόμενο τον Ακάθιστο37. Σο λειτουργικό
αυτό κείμενο εμφανίζεται στη μνημειακή ζωγραφική, πρώτα στις τοιχογραφίες
της Μονής της Παναγίας Ολυμπιώτισσας στην Ελασσόνα το 1296 περίπου,
όπως έχει αποδείξει η Κωνσταντινίδη38. Ακολουθούν και άλλες εκκλησίες, των
οποίων ο τοιχογραφημένος διάκοσμος χρονολογείται το 14ο αιώνα39. υναντάται
δηλαδή σε ναούς της βυζαντινής αυτοκρατορίας, όπως στη Θεσσαλονίκη και
ακολούθως –με χρονολογική σειρά σε εκκλησίες του σερβικού βασιλείου, ενώ
λίγο αργότερα και σε εκκλησίες της Κρήτης, με τις οποίες και θα ασχοληθούμε
διεξοδικά στην παρούσα διπλωματική εργασία.
Ποιοι είναι ωστόσο, οι λόγοι που οδηγούν στην εικονογράφηση του
Ακάθιστου; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα μπορεί να δοθεί μόνο αν
εξετασθούν οι ιστορικές συνθήκες της εποχής. Η λατρεία της Θεοτόκου έλαβε
σημαντικές διαστάσεις την εποχή των Παλαιολόγων και αυτός είναι ένας από
τους παράγοντες που ευνόησαν τη διάδοση της απεικόνισης και νέων θεμάτων,
εμπνευσμένων από την υμνογραφία. Ένα χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της
τεράστιας έκτασης που είχε λάβει η λατρεία της Παναγίας, αποτελεί και η
θριαμβευτική είσοδος του Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου στην πόλη της
Κωνσταντινούπολης με την εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας να
προπορεύεται της πομπής, ύστερα από την ανακατάληψη της πρωτεύουσας το
1261.
Ο τελευταίος, αλλά και πιο σημαντικός λόγος του φαινομένου είναι πως η
ζωγραφική απεικόνιση του ύμνου που δοξολογεί τη Θεοτόκο, διαμορφώνεται
εικονογραφικά υπό την επίδραση των Ησυχαστών, όπως πολύ εύστοχα
παρατήρησε πρώτη η Alexandra Pätzold40 και ακολούθως η Ευθαλία
Κωνσταντινίδη41. ύμφωνα με την άποψη και των δύο, η περίοδος των
37

Velmans, T., “Une illustration inédite de l’ Acathiste et l’ iconographie des hymnes liturgiques à Byzance”,
CahArch 22 (1972), 131- 165. Βλ. και Τςιτουρίδου, Α., Ο ηωγραφικόσ διάκοςμοσ του Αγίου Νικολάου Ορφανοφ
ςτθ Θεςςαλονίκθ, Θεςςαλονίκθ 1986, 141.
38
Constantindes, E. C., The Wall Paintings of the Panagia Olympiotissa at Elasson in Northern Thessaly, v. 1 και
2, Ακινα 1992.
39
Ştefănescu, J. D., «L’ illustration des Liturgies dans l’ art de Byzance et d’ Orient», Annuaire de l’ Institut de
Philologie et d’ Histoire Orientales 111 (1935), 495. Βλ. και Constantindes, E. C., ό. π.
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Pätzold, A., ό. π., 56- 57.
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Constantindes, E. C., ό. π.
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τελευταίων δεκαετιών του 13ου αιώνα, αποτέλεσε ένα διάστημα, κατά τη
διάρκεια του οποίου σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις σχετικά με το ορθόδοξο
δόγμα. Η βίαιη επιβολή της Ένωσης των Εκκλησιών το 1274 και η αποδοχή
του Filioque ύστερα από τη ύνοδο της Lyon δημιούργησαν πολλές
αντιδράσεις42. Έτσι, μετά το 1282 και ταυτόχρονα κάτω από την επίδραση του
Ησυχασμού, το εικονογραφικό θέμα του κύκλου του Ακάθιστου ύμνου γνώρισε
ευρεία διάδοση43. Επρόκειτο για έναν εικονογραφικό κύκλο, για την απόδοση
του οποίου επινοήθηκαν δέκα νέες παραστάσεις. Μέσα από αυτές γίνεται
αναφορά στη θεϊκή και ανθρώπινη φύση του Φριστού, αλλά και στο
διαμεσολαβητικό ρόλο της Παναγίας για το μυστήριο της Ενσάρκωσης. τον
Ακάθιστο ύμνο γίνονται αναφορές σε θεοφάνειες, όπως για παράδειγμα το
αστέρι που οδηγεί τους μάγους στη Βηθλεέμ στον οίκο «Θεοδρόμον ἀστέρα
θεωρήσαντες μάγοι» ή στην απεικόνιση του οίκου «Φωτοδόχον λαμπάδα», όπου η
Θεοτόκος δεχόμενη το θείο φως πάνω από το κεφάλι της, γίνεται η φωτοδόχος
λαμπάδα. Ιδιαίτερα αυτή η αναφορά στη θεϊκή ενέργεια, στο φως δηλαδή, όπως
αποδίδεται εικονογραφικά κατά κύριο λόγο στην εικοστή πρώτη στροφή του
κειμένου, ήταν μια από τις βασικές ιδέες του Ησυχασμού44 και ακολούθως και
του Παλαμισμού45. Φαρακτηριστικό γνώρισμα και των δύο αυτών πνευματικών
κινημάτων είναι η διάκριση ανάμεσα στην απρόσιτη και άγνωστη ουσία του
Θεού και την άκτιστη ενέργεια του. τόχος του Γρηγόριου Παλαμά – του ιδρυτή
του Παλαμισμού- ήταν να δώσει μια αντικειμενική θεολογική βάση για τη
θεωρία και την πρακτική του Ησυχασμού μέσα από τη στοχαστική
προσευχή46.
Έτσι, το κίνημα του Ησυχασμού ξεκίνησε από τον Άθω και το ινά και
διαδόθηκε σε σημαντικά μοναστηριακά κέντρα στη Βουλγαρία, τη ερβία, αλλά
όπως φαίνεται και από τις τοιχογραφίες ορισμένων εκκλησιών της Κρήτης και
στο νησί. Μάλιστα, ήδη στην Κρήτη είχαν ιδρυθεί αρκετά σημαντικά
μοναστήρια, κίνηση στην οποία πρωτοστάτησε ο Άγιος Ιωάννης ο Ξένος ύστερα
από τα τέλη του 10ου μέχρι και τις αρχές του 11ου αιώνα, διάστημα δηλαδή
κατά το οποίο έδρασε στο νησί47.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, διαδόθηκε στη ζωγραφική ο
εικονογραφικός κύκλος του Ακάθιστου ύμνου που αφορά δύο από τις
βασικότερες διατυπώσεις της Ορθοδοξίας, σχετικά δηλαδή με τη διττή φύση του
42

Constantindes, E. C., ό. π., v. I, 355, 359. Βλ. και Pätzold, A., ό. π., 56.
Constantindes, E. C., ό. π., v. I, 355.
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ODB, v. 2, 923- 924 και ODB, v. 3, 1560- 1561: (<ἡςυχάηειν) Ρρόκειται για μζκοδο τθσ μοναςτικισ προςευχισ
ο
και ςκζψθσ. Το 14 αιϊνα θ ἡςυχία υπιρξε βαςικόσ παράγοντασ τθσ ψυχοςωματικισ μεκόδου προςευχισ του
Νικθφόρου Σιναΐτθ. Θ παράδοςθ του θςυχαςμοφ ςυνδζκθκε με τον παλαμιςμό, τθ δογματικι ςφνκεςθ του
Γρθγόριου Ραλαμά (κεολόγοσ, επίςκοποσ Θεςςαλονίκθσ μεταξφ 1347- 1359 και άγιοσ), θ οποία διαδραμάτιςε
ου
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πρωταγωνιςτικό ρόλο κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 14 και 15 αιϊνα ςτα πολιτικά, κοινωνικά και κρθςκευτικά
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Φριστού και τη συμβολή του προσώπου της Παναγίας στην υλοποίηση και την
ολοκλήρωση του θεϊκού σχεδίου διαμέσου της Ενσάρκωσης του Λόγου, του
Τιού του Θεού με άλλα λόγια.
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4. Ιστορία της έρεσνας
Η ένταξη του Ακάθιστου ύμνου στο εικονογραφικό πρόγραμμα των
εκκλησιών, αλλά και στη διακόσμηση προϊόντων τέχνης, απασχόλησε ιδιαίτερα
τους
ερευνητές.
Εδώ
αναφέρονται
οι
βασικότερες
μελέτες
που
χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διπλωματική εργασία με χρονολογική σειρά,
οι οποίες όμως έφεραν στο φως νέα στοιχεία, στα οποία βασίστηκε η παρούσα
εργασία.
Σο 1972 η Tania Velmans στο άρθρο της «Une illustration inedite de l’
Acathiste et l’ iconographie des hymnes liturgiques à Byzance». Εκεί η
Velmans εξετάζει τις μικρογραφίες του χειρογράφου της Βιβλιοθήκης του
Escorial R. I. 19. Εξηγεί τη σημασία του δεύτερου τμήματος του Ακάθιστου
ύμνου. Επικεντρώνεται δηλαδή, στο κομμάτι εκείνο του ύμνου που αφορά τα
δύο θεμελιώδη δόγματα του χριστιανισμού και η μελέτη της προσφέρει κάτι νέο
στη μέχρι σήμερα έρευνα. Πρόκειται για ένα χειρόγραφο, από το οποίο
απουσιάζουν οι μικρογραφίες του 23ου και 24ου οίκου. Έτσι λοιπόν, η
συγγραφέας του συγκεκριμένου επιστημονικού άρθρου ως παράλληλο
παράδειγμα χρησιμοποιεί τις τοιχογραφίες του εικοστού τρίτου και εικοστού
τέταρτου οίκου από το Markov Manastir. Επιπλέον, προσπαθεί να εξηγήσει για
ποιο λόγο η μορφή της Παναγίας αντικαθίσταται από την εικόνα της.
O Ξυγγόπουλος, είναι ένας από τους μελετητές, ο οποίος ασχολήθηκε με
τον Ακάθιστο ύμνο ως εικονογραφικό θέμα στο πρόγραμμα διακόσμησης της
Παναγίας των Φαλκέων. Σο 1973- 1974 στο άρθρο του «Αι τοιχογραφίαι του
Ακαθίστου εις την Παναγίαν των Φαλκέων Θεσσαλονίκης»48, μετά από μια
εκτενή περιγραφή των σωζόμενων τοιχογραφιών του κύκλου, κάνει μια
προσπάθεια χρονολόγησής τους. Δεν παραλείπει να εξετάσει και την
τεχνοτροπία των παραστάσεων, οι οποίες σαφώς εντάσσονται στην τέχνη των
Παλαιολόγων, στην περίοδο δηλαδή, όπου η βυζαντινή ζωγραφική έφτασε στο
απόγειό της. Επιπλέον, μελετά και τη σύνθεση των παραστάσεων, καθώς
εντοπίζει ορισμένους νεωτερισμούς. Μέσα από όλες αυτές τις παρατηρήσεις
λοιπόν, τοποθετεί χρονικά τις τοιχογραφίες με τον κύκλο του Ακαθίστου στο
διάστημα μεταξύ 1310- 1320. Επιπρόσθετα, ο ίδιος υποστηρίζει πως με
αφορμή τον κύκλο του Ακαθίστου από την Παναγία των Φαλκέων, τα
συμπεράσματα στα οποία καταλήγει, έχουν γενικότερη σημασία49. Δεν αφορούν
με άλλα λόγια μόνο το συγκεκριμένο μνημείο, αλλά και τα υπόλοιπα, καθώς ο
Ξυγγόπουλος προσπαθεί εκτός από το να χρονολογήσει τις σωζόμενες
παραστάσεις του κύκλου με τον Ακάθιστο, να απαντήσει και στο ζήτημα της
εικονογραφικής εμφάνισης του ύμνου για πρώτη φορά. τα πλαίσια αυτής του

48

Ξυγγόπουλοσ, Α., «Αι τοιχογραφίαι του Ακακίςτου εισ τθν Ραναγίαν των Χαλκζων Θεςςαλονίκθσ», ΔΧΑΕ 7
(1973- 1974), περ. Δϋ, 61- 75.
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της προσπάθειας αντικρούει μια από τις βασικές υποθέσεις της Velmans50,
σχετικά με την εμφάνιση της εικονογράφησης του Ακαθίστου για πρώτη φορά.
Με το θέμα του Ακάθιστου ύμνου ασχολήθηκε και η Σσιτουρίδου στη
μονογραφία της Ο ζωγραφικός διάκοσμος του Αγίου Νικολάου του Ορφανού στη
Θεσσαλονίκη51. Εκεί αφού εξετάζει τις τοιχογραφίες του συγκεκριμένου ναού,
κάνει μια θεώρηση της εικονογραφίας των οίκων Ε- Ι και ΙΔ- Ι. Έτσι, εντοπίζει
ομοιότητες και διαφορές των τοιχογραφιών αυτών συγκριτικά με άλλες
τοιχογραφίες του κύκλου του Ακαθίστου ύμνου, καθώς και μικρογραφίες
χειρογράφων του 14ου αιώνα, ώστε να ξεχωρίσει ομάδες, σύμφωνα με τα
εικονογραφικά σχήματα παρμένα από ευαγγελικές σκηνές.
Λίγο αργότερα, το 1989 η Alexandra Pätzold στη μονογραφία της Der
Akathistos- Hymnos. Die Bilderzyklen in der byzantinischen Wandmalerei des
14. Jahrhunderts52, περιγράφει αρχικά τους κύκλους με Ακάθιστο ύμνο, όπου
αυτοί σώζονται στις τοιχογραφημένες εκκλησίες, στον Άγ. Νικόλαο τον Ορφανό
και στην Παναγία των Φαλκεών στη Θεσσαλονίκη, στην Ολυμπιώτισσα της
Ελασσόνας, στο ναό του Παντοκράτορος από τη μονή της Decani, στο ναό της
Παναγίας στη μονή του Matejce, στην Περίβλεπτο της Αχρίδας και τέλος, στο
ναό του Αγ. Δημητρίου από το Markov Manastir. Μέσα από αυτές τις
τοιχογραφίες συσχετίζει το ίδιο το κείμενο του ύμνου με την εικόνα. Κατά
πόσον δηλαδή υπάρχει αντιστοιχία κειμένου και τοιχογραφίων. Εν συνεχεία
εξετάζει τη σημασία της εικονογράφησης και την ένταξη του Ακαθίστου σε
εκκλησίες μοναστηριών σαν ένα τεκμήριο της ησυχαστικής ευσέβειας.
Πρόκειται για ένα έργο, όπου παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα μέχρι τότε
γνωστά μνημεία. Παρατηρεί πως οι περισσότεροι κύκλοι με Ακάθιστο ύμνο
εντάσσονται στο εικονογραφικό πρόγραμμα των μοναστηριών. Ψς εκ τούτου
συνειδητοποιεί πως η εμφάνιση, αλλά και η διάδοση του συγκεκριμένου
εικονογραφικού θέματος είναι στενά συνδεδεμένη με το κίνημα του
Ησυχασμού. Είναι δηλαδή, όπως αναφέρει και η ίδια η Pätzold μια μαρτυρία,
ένα τεκμήριο της ησυχαστικής ευσέβειας. Η ίδια θεωρεί πως η ολοένα
αυξανόμενη σημασία των μοναστηριών, οφείλεται στο γεγονός ότι ζούσαν σε
αυτά μοναχοί- μέλη του πνευματικού κινήματος του ησυχασμού.
Αυτό που αξίζει ωστόσο, να επισημανθεί είναι πως η εικονογράφηση ναών
με τον κύκλο του Ακαθίστου και η ευρεία του διάδοση ως εικονογραφικού
θέματος έχει πολιτική σημασία. Εκτός από την αυξανόμενη οικονομική θέση
των μοναστηριών, υπήρχαν και πολιτικοί λόγοι, όπως ήταν η σταδιακή πτώση
του βυζαντινού κράτους, αλλά και η απειλή των οθωμανών Σούρκων. μως και
στην περίπτωση της ερβίας, αυτή η διάδοση του Ακαθίστου ύμνου στο
50
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1986.
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εικονογραφικό πρόγραμμα των μοναστηριών ενίσχυσε τις επεκτατικές
προθέσεις του σέρβου αυτοκράτορα, στην προσπάθειά του να κυριεύσει τις
βαλκανικές χώρες. Επιπλέον, στη ερβία δεν υπήρχαν διενέξεις σχετικά με τις
ιδέες και τις πρακτικές του πνευματικού κινήματος του ησυχασμού, αλλά μια
νέα ισχυρή επιρροή του σερβικού κλήρου μέσω των ησυχαστών του Βυζαντίου.
Έτσι, καταλήγει πως η εμφάνιση του Ακάθιστου ύμνου ως εικονογραφικού
θέματος από την τελευταία δεκαετία του 13ου αιώνα και εξής, συνδέεται με την
εμφάνιση του ησυχασμού.
Η Nancy Patterson- Sevcenko στο άρθρο της «Icons in the Lityrgy» το
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1991 εξετάζει και προσπαθεί να διαπιστώσει ποια ήταν η θέση, η λειτουργία
δηλαδή των απεικονίσεων μέσα στο ευρύτερο εικονογραφικό πρόγραμμα. Μέσα
λοιπόν, από συγκεκριμένα παραδείγματα, όπως είναι τα χειρόγραφα, τα
υφάσματα, οι εικόνες, αλλά και οι τοιχογραφίες, η Sevcenko διερευνά το ρόλο
των εικόνων. Μέσα σε αυτά τα παραδείγματα συμπεριλαμβάνονται και οι
τοιχογραφίες από τον Ακάθιστο ύμνο από το Markov Manastir, τη Decani, το
Mateic, το σέρβικο ψαλτήρι και το ψαλτήρι του Tomic. Η συγγραφέας του
άρθρου αναφέρεται με έμφαση στις παραστάσεις αυτές, αφενός γιατί
αποτυπώνουν γεγονότα, αφετέρου γιατί αποτελούν αναπαραστάσεις μιας
ετήσιας γιορτής, της πρεσβείας. Σο επιχείτημά της αυτό τεκμηριώνεται μέσα
από πρωτογενείς πηγές- εκτός από τις απεικονίσεις και από αναφορές μέσα σε
κείμενα βυζαντινών συγγραφέων. Με αφορμή λοιπόν, τη μελέτη των
τοιχογραφιών του εικοστού τρίτου και εικοστού τέταρτου οίκου, οι οποίοι
αποτελούν την οπτική αναπαράσταση της ετήσιας γιορτής, κατά τη διάρκεια της
οποίας ψαλλόταν και ο Ακάθιστος ύμνος, συμπεριλαμβανομένης και της
πομπής που λάμβανε χώρα με τη λιτάνευση ιδιαίτερα λατρευόμενων εικόνων,
συμπεραίνει ποια ήταν εν τέλει η λειτουργία των εικόνων.
Ένα χρόνο αργότερα, η Ευθαλία Κωνσταντινίδη μελέτησε ολόκληρο το
ναό της Παναγίας στην Ολυμπιώτισσα της Ελασσόνας54. Εξετάζει την ιστορία
του μνημείου, καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ιδρύθηκε η μονή. Η
ίδια απέδειξε ότι πρόκειται για το παλιότερο σωζόμενο μνημείο, όπου
εικονογραφείται ο θεομητορικός κύκλος μαζί με αυτόν του Ακάθιστου. Για τη
χρονολόγηση του μνημείου βασίστηκε στην εγχάρακτη επιγραφή με το έτος
1295/ 1296, η οποία υπάρχει στην ξύλινη θύρα του καθολικού. Μετά από την
περιγραφή των τοιχογραφιών επικεντρώνεται στους δύο μαριολογικούς
κύκλους, που περιλαμβάνουν σκηνές από το Βίο της Παναγίας, όπως και
σκηνές από τον Ακάθιστο ύμνο με συμβολικό χαρακτήρα. Σαυτόχρονα εξετάζει
τις ιστορικές και πολιτικές συνθήκες, κάτω από τις οποίες διαδόθηκε ο ύμνος
σαν εικονογραφικό θέμα, ενώ δεν παραλείπει να τονίσει και τη λειτουργία, τη
θέση δηλαδή των απεικονίσεων του νεοσύστατου κύκλου, του Ακαθίστου στο
εικονογραφικό πρόγραμμα της Παναγίας Ολυμπιώτισσας. Η Κωνσταντινίδη
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συμφωνεί με την εξήγηση που δίνει η Pätzold σχετικά με τη συμβολή του
ησυχασμού στη διάδοση και ένταξη του κύκλου αυτού στο εικονογραφικό
πρόγραμμα ορισμένων εκκλησιών. Προσανατολίζεται δηλαδή, κυρίως σε
θρησκευτικούς και δογματικούς λόγους, οι οποίοι οφείλονται για την εμφάνιση
του νεοσύστατου αυτού κύκλου. Βέβαια, δεν παραλείπει να επισημάνει και τις
πολιτικές σκοπιμότητες των σέρβων ηγεμόνων, οι οποίες εξυπηρετούνταν
διαμέσου της εικονογράφησης των εκκλησιών με τον κύκλο του Ακαθίστου
ύμνου.
Εντούτοις, υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά μεταξύ των δύο συγγραφέων, η
οποία κάνει τις δύο μονογραφίες μοναδικές. Η Κωνσταντινίδη σε αντίθεση με
την Pätzold εξετάζει τον κύκλο του Ακαθίστου στην Ολυμπιώτισσα της
Ελασσόνας σε σχέση με τις ιστορικές και πολιτικές συνθήκες της Θεσσαλίας και
της Ηπείρου και όχι μόνο λαμβάνοντας υπόψη της τους θρησκευτικούς και
δογματικούς παράγοντες γενικά, που ως αποτέλεσμα είχαν την εμφάνιση του
νέου αυτού κύκλου. Αυτό εξηγείται, καθώς και η Θεσσαλία και η Ήπειρος ήταν
αναμεμιγμένες στην πολιτική και θρησκευτική ζωή της περιόδου του 13ου
αιώνα. Κάτι τέτοιο τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι μέσα στο ναό, κοντά στην
πρόθεση απεικονίζονται μορφές με αυτοκρατορικά ενδύματα. Δεν αποκλείεται
οι μορφές αυτές να ήταν οι σεβαστοκράτορες Θεόδωρος και Κωνσταντίνος, οι
γιοι του Ιωάννη Δούκα και λέγεται πως υπήρχε και ένας τάφος κοντά στο
σημείο εκείνο. Με αφορμή λοιπόν, την επιγαμία του Θεόδωρου με την
πριγκήπισσα Θεοφανώ, την κόρη δηλαδή του βασιλιά της Μικρής Αρμενίας, θα
μπορούσε να είχε ιδρυθεί αυτή η μονή με τα χρήματα της προίκας.
Σην ίδια περίοδο δημοσιεύεται η διατριβή της Ασπρά- Βαρδαβάκη με
τίτλο Οι μικρογραφίες του Ακαθίστου στον κώδικα Garrett 1355. Σο χειρόγραφο
αυτό χρονολογείται στο 17ο αιώνα και το εξετάζει εικονογραφικά, τεχνοτροπικά,
συγκρίνοντάς το όμως ταυτόχρονα και με τους ήδη γνωστούς κύκλους του
Ακαθίστου από βυζαντινές εκκλησίες και χειρόγραφα. Μέσα από αυτές τις
συγκρίσεις διαπιστώνεται η εξέλιξη που αφορά την εικονογραφία του κύκλου
του Ακάθιστου με την πάροδο των χρόνων, γεγονός που αντανακλά τις
μεταβολές, αλλά ίσως και τις προτιμήσεις των χορηγών.
Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό πρέπει να αναφερθεί κανείς και στην πιο
πρόσφατη μελέτη που αφορά τον Ακάθιστο ύμνο, αυτή του Ιωάννη παθαράκη
το 200556. Πρόκειται για συγκεντρωτικό τόμο με τίτλο The pictorial cycles of the
Akathistos Hymn for the Virgin, στον οποίο περιλαμβάνονται απεικονίσεις και
περιγραφές όλων των κύκλων του Ακάθιστου ύμνου, όπως αυτός αποδίδεται σε
τοιχογραφίες, χειρόγραφα και εικόνες της υστεροβυζαντινής περιόδου. Ο
παθαράκης εντάσσει στο βιβλίο του, εκτός από τις ήδη γνωστές παραστάσεις
του κύκλου αυτού που έχουν παρουσιαστεί από τους προηγούμενους
ερευνητές, τις τοιχογραφίες με Ακάθιστο από τις εκκλησίες της Κρήτης.
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Σαυτόχρονα όμως ως συγκρίσιμο υλικό χρησιμοποιεί το χειρόγραφο από το
Κρατικό Ιστορικό Μουσείο της Μόσχας, του Escorial, το ψαλτήρι Tomic, καθώς
και το σέρβικο ψαλτήρι, αλλά και την εικόνα από την εκκλησία της Παναγίας
Ζωοδόχου Πηγής στην περιοχή Λειβάδι της κοπέλου, όπως και την εικόνα
Uspenskij από το Μουσείο του Κρεμλίνου στη Μόσχα και τέλος, παραθέτει έναν
κατάλογο με εικόνες όλων των μνημείων που εξετάζει.
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5. Απεικονίσεις τοσ Ακάθιστοσ ύμνοσ
Σο θέμα της απεικόνισης των εκκλησιαστικών ύμνων, κυρίως όμως του
Ακαθίστου, όπως ειπώθηκε και πιο πάνω, γνώρισε αρκετά ευρεία διάδοση τόσο
κατά τους υστεροβυζαντινούς χρόνους, όσο και κατά τη διάρκεια της
μεταβυζαντινής περιόδου, μετά την Άλωση δηλαδή της Κωνσταντινούπολης, το
1453.
Η συνεχής εικονογράφηση του Ακάθιστου ύμνου σε τοιχογραφίες και
χειρόγραφα, της υστεροβυζαντινής κυρίως εποχής, απασχόλησε σε μεγάλο
βαθμό τους μελετητές. Η Velmans ασχολήθηκε σε αρκετά άρθρα της με το
θέμα αυτό57. Η ίδια υποστήριξε το 1966 σε άρθρο της58 πως δεν υπάρχουν
παραστάσεις με τον κύκλο αυτό που να χρονολογούνται πριν το 1330- 1340.
Ψστόσο, η αντίληψη αυτή που υπήρχε μέχρι το 1966, άλλαξε. Νεότερες έρευνες
απέδειξαν πως παραστάσεις αυτού του θέματος υπάρχουν σε εκκλησίες ήδη
από την τελευταία δεκαετία του 13ου αιώνα, όπως στο ναό της Παναγίας στην
Ολυμπιώτισσα της Ελασσόνας. Αυτό είναι και το παλαιότερο σωζόμενο
παράδειγμα τοιχογραφιών. Οι παραστάσεις αυτές τοποθετούνται στο 1296
περίπου από την Κωνσταντινίδη59 και απεικονίζονται στο περίστωο του ναού.
Βέβαια, δε διατηρούνται μέχρι σήμερα όλες οι τοιχογραφίες όλων των οίκων του
κύκλου. Αποσπασματικά, σώζονται οι οίκοι 1- 4, 17- 19, 21 και 23- 24, ενώ οι
οίκοι 5- 16, 20 και 22 δε σώζονται.
Σο αμέσως επόμενο -χρονολογικά- παράδειγμα αποτελεί ο κύκλος από
τον Άγιο Νικόλαο τον Ορφανό στη Θεσσαλονίκη. Εδώ σώζονται οι οίκοι «Ἔχουσα
θεοδόχον ἡ παρθένος τὴν μήτραν», «Ζάλην ἔνδοθεν», «῎Ηκουσαν οἱ ποιμένες», «Θεοδρόμον
ἀστέρα», «Ἴδον παῖδες Χαλδαίων» και «Κήρυκες θεοφόροι», καθώς

και οι

«Ξένον τόκον

ἰδόντες», «Ὅλος ἦν ἐν τοῖς κάτω καὶ τῶν ἄνω» και «Πᾶσα φύσις ἀγγέλων κατεπλάγη» 60.

Βρίσκονται στο βόρειο τμήμα του ναού61 και χρονολογούνται μεταξύ του 1310
και 1320 από τον Ξυγγόπουλο62.
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την Παναγία τωτν Φαλκέων63 οι τοιχογραφίες του Ακάθιστου έχουν
μελετηθεί από τον Ευαγγελίδη, την Papadopoulos και το Ξυγγόπουλο. Οι
παραστάσεις αυτές βρίσκονται στο διακονικόν, συνεχίζουν στο νότιο, δυτικό και
βόρειο τοίχο του ναού και ολοκληρώνονται στην πρόθεση. Οι παραστάσεις του
κύκλου αυτού χρονολογούνται στο πρώτο μισό του 14ου αιώνα και σήμερα
σώζονται μόνο οι οίκοι «Λάμψας ἐν τῇ Αἰγύπτῳ», «Μέλλοντος Συμεῶνος» και «Νέαν ἔδειξε
κτίσιν».
Σο 1941 οι Petković και Bogković σε μονογραφία τους64 για την
εκκλησία του Πανατοκράτορα στη Dečani, όπως και η Lafontaigne- Dosogne to
198565, εκτός από τη μελέτη της συγκεκριμένης εκκλησίας, ασχολήθηκαν και
με τις παραστάσεις του Ακάθιστου, οι οποίες κοσμούν το νότιο θόλο κοντά στο
διακονικόν, στο νότιο τμήμα του ναού και στο βόρειο και νότιο τοίχο του
παρεκκλησίου που είναι αφιερωμένο στον Άγ. Νικόλαο και βρίσκεται στη νότια
πλευρά του ναού. Οι τοιχογραφίες χρονολογούνται το 1355/ 1350. λοι οι
οίκοι διατηρούνται σε αρκετά καλή κατάσταση, εκτός από τους οίκους «Ἔχουσα
θεοδόχον ἡ παρθένος» και «Ζάλην ἔνδοθεν», οι τοιχογραφίες των οποίων έχουν
απολεπιστεί. Επίσης, τμηματικά σώζονται οι οίκοι «Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων» και «Ὦ
πανύμνητε μήτηρ».

το καθολικό της Μονής του Mateić, δηλαδή στην εκκλησία που είναι
αφιερωμένη στην Παναγία, υπάρχει κύκλος με τον Ακάθιστο ύμνο. Οι
περισσότερες παραστάσεις διατηρούνται μέχρι και σήμερα και ξεκινούν από το
βόρειο τοίχο του ιερού βήματος, συνεχίζονται στην κεντρική αψίδα στο νότιο
κλίτος και ο μαριολογικός αυτός κύκλος ολοκληρώνεται στο νάρθηκα. Οι οίκοι
1- 12, 13- 16, και 21- 24, είναι σε καλή κατάσταση, ενώ οι οίκοι 17- 19
σώζονται αποσπασματικά. χετικά με τις τοιχογραφίες του Ακάθιστου ύμνου
ασχολήθηκε πρώτος ο Okunev το 193066 και ακολούθησε ο Djurić το 1976 με
μονογραφία του67 για τις τοιχογραφίες της Γιουγκοσλαβίας. Οι τοιχογραφίες με
τον Ακάθιστο χρονολογούνται και από τους δύο στα 1355/ 1360.
την εκκλησία του Αγ. Πέτρου, η οποία ήταν παλιότερα αφιερωμένη στην
Παναγία στο νησί Veliki Grad στη λίμνη Πρέσπα, υπάρχουν τέσσερις συνολικά
τοιχογραφίες που εικονογραφούν το προοίμιο του Ακάθιστου ύμνου, εξωτερικά
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στη νότια πρόσοψη και έχουν χρονολογηθεί περίπου στο 1360 από τον
Knezević σε άρθρο του68.
Ο Ακάθιστος εικονίζεται και στο νάρθηκα έξω από το παρεκκλήσι του Αγ.
Γρηγορίου του Θεολόγου στην Περίβλεπτο/ Άγ. Κλήμεντα της Αχρίδας. Οι
τοιχογραφίες του κύκλου αυτού χρονολογούνται σύμφωνα με επιγραφή το
1364/ 136569. ώζονται αποσπασματικά μόνο οι παραστάσεις των οίκων 4- 6,
11- 14, 17- 18 και 20- 24, γεγονός που οφείλεται σε απολέπιση των
τοιχογραφιών.
Ο κύκλος είναι σε άριστη κατάσταση στο Markov Manastir και πιο
συγκεκριμένα στο καθολικό του Αγ. Δημητρίου. Εκεί, κοσμούν το ιερό,
συνεχίζονται στο νότιο, δυτικό, βόρειο τοίχο του κυρίως ναού και στο νάρθηκα
και ολοκληρώνονται πάλι στο ιερό βήμα. Έχουν χρονολογηθεί περίπου το
1371/ 1381 από τους Millet και Velmans το 196970, καθώς και τον Grozdanov
εννιά χρόνια αργότερα, το 197871.
σον αφορά τις τοιχογραφίες, το πιο όψιμο παράδειγμα προέρχεται από
το καθεδρικό της Αγίας Σριάδας στην Cozia. Εκεί, οι τοιχογραφίες του ύμνου
εικονίζονται στις δύο κατώτερες ζώνες των τοίχων και στο νάρθηκα και
χρονολογούνται το 1385/ 1386, σύμφωνα με την Babić72.
Ο κύκλος του Ακάθιστου ύμνου απαντάται και στη μνημειακή ζωγραφική
ορισμένων εκκλησιών της Κρήτης, όπως στη μονή Οδηγήτριας (επαρχία
Καινουργίου), στην εκκλησία της Παναγίας στα Ρούστικα, στην Παναγία του
Μέρωνα, στην Παναγία Καρδιώτισσα στους Βόρους (επαρχία Πυργιώτισσας),
στην Παναγία στο Καβούσι Ιεράπετρας και στο κλίτος που είναι αφιερωμένο
στην Παναγία στο μοναστήρι του Άγ. Υανούριου στο Βαλσαμόνερο. Σο σύνολο
αυτών των τοιχογραφιών είναι και το κύριο αντικείμενο της εργασίας αυτής.
Ψστόσο, είναι απαραίτητο να αναφερθεί, ότι μετά την Άλωση της
Κωνσταντινούπολης, ολόκληρος ο ύμνος ή κάποιοι από τους εικοσιτέσσερις
οίκους αποτέλεσαν ακόμα πιο συχνό θέμα στην τοιχογράφηση εκκλησιών και
καθολικών μοναστηριών, εκ των οποίων τα κυριότερα73 είναι στο ναό της
Παναγίας στο οφικό (16ος αιώνας)74, στη Λιτή του Καθολικού του Οσίου
Μελετίου στον Κιθαιρώνα (16ος αιώνας)75, στον εξωνάρθηκα του καθολικού της
68

Knezevid, B., «Eglise de Saint Pierre à Prespa», Zlu 2 (1966), 254, εικ. 6. Βλ. και Djurid, V., ό. π., 106, ςθμ. 88.
Βλ. και Αςπρά- Βαρδαβάκθ, Μ., ό. π., 16.
69
Grozdanov, C., «Illustracija himni Bogorodičindi akatista u crkvi Bogorodiče Perivlepte u Ohridu», Zbornik
Svetozara Radojčida, Βελιγράδι 1969, 39, εικ. 1- 12. Grozdanov, C., La peinture murale d’ Ohrid au XIVe siècle,
Βελιγράδι 1980, 125, 200 και εικ. 89- 99. Djurid, V.,ό. π.. Pätzold, A., ό. π., 14- 15.
70
Millet, G. και Velmans, T., La peinture du moyen âge en Yougoslavie, v. II, Ραρίςι 1969, xxvii, εικ. 153- 162.
71
Grozdanov, C., «Les scenes de l’ Acathiste de la Vierge nouvellement découvertes à Markov Monastir»,
Zograf 9 (1978), 37. Βλ. και Pätzold, A., ό. π., 15- 16.
72
Babid, G., «L’ iconographie constantinopolitaine de l’ Acathiste de la Vierge à Cozia (Valachie)», Zbornik
Radova 14- 15 (1973), 173- 189, εικ. 1- 13. Βλ. και Αςπρά- Βαρδαβάκθ, Μ., ό. π., 16.
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Αναφζρονται ενδεικτικά και με χρονολογικι ςειρά μόνο όςα ζχουν δθμοςιευκεί.
74
Αςπρά- Βαρδαβάκθ, Μ., ό. π., 17.
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Deliyanni- Doris, H., Die Wandmalereien der Lite der Kloster Kirche von Hosios Meletios, Μόναχο 1975, 29.
Βλ. και Αςπρά- Βαρδαβάκθ, Μ., ό. π., 17.
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μονής της Gračanica (16ος αιώνας)76, στη μονή του Αγ. Θεράποντα στη Ρωσία
(1500- 1502)77, στη μονή Probata στη Μολδαβία (1532- 1535)78, στη μονή
Baia στη Μολδαβία (1535- 1538)79, στη μονή Humor της Μολδαβίας (1535)80,
στην Σράπεζα της Λαύρας (1535)81, στη μονή Moldoviţa στη Μολδαβία (15361537)82, στην εκκλησία της Μολυβοκκλησιάς (1536- 1541)83, στη μονή Arbore
στη Μολδαβία (1541)84, στο νάρθηκα Μονής Υιλανθρωπηνών (1542)85, στη
μονή Αγ. Γεωργίου στην περιοχή Suceava στη Μολδαβία (1547 περίπου)86, στη
μονή Voroneţ στη Μολδαβία (1547)87, στην τράπεζα Δοχειαρίου (1568)88, στη
μονή Suceviţa στη Μολδαβία (1580- 1595)89, στην εκκλησία του Άρχοντα
Αποστολάκη στην Καστοριά (1606)90, στην τράπεζα Φελανδαρίου (1621)91, στο
παρεκκλήσι των Σριών Ιεραρχών στη Μονή Βαρλαάμ των Μετεώρων (1637)92,
στο ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στην Εράτυρα93, στην εκκλησία της
Εκατονταπυλιανής της Πάρου (πρώτο μισό 17ου αιώνα)94, στο ναό της Αγ.
Κυριακής στην Παλαιοχώρα Αίγινας (πρώτο μισό 17ου αιώνα)95, στη μονή
Πετράκη στην Αθήνα (1719)96, στη μονή Υανερωμένης στη αλαμίνα (1735)97,
76

Mijovid, P., «O hronologiji gračanickih fresaka», Starine Kosova I Metohije IV- V, Ρρίςτινα 1968- 1971, 193.
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Ştefănescu, I. D., ό. π., 167. Βλ. και Αςπρά- Βαρδαβάκθ, Μ., ό. π., 17.
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Αςπρά- Βαρδαβάκθ, Μ., ό. π., 17.
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Σωτθρίου, Γ., «Θ εν Σαλαμίνι Μονι Φανερωμζνθσ», ΕΕΒΣ 1 (1924), 109- 138. Βλ. και Αςπρά- Βαρδαβάκθ,
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στην εκκλησία της Αγ. Παρασκευής στο Μαρκόπουλο Αττικής (1751)98, στη
σκήτη της Μονής Ξενοφώντος (1757)99, στο καθολικό της μονής του
Προδρόμου στο νησί των Ιωαννίνων (1789)100 και σε μοναστήρια της
Βουλγαρίας, όπως στο Karlukovo, στους νάρθηκες του Αγίου Νικολάου στο
Seslavci, στο νάρθηκα της Παναγίας στην περιοχή Elesnica, στον Άγιο Νικόλαο
του Arbanasi, καθώς και στην Σράπεζα της μονής του Bačkovo101.
Εκτός από τις τοιχογραφίες, υπάρχουν και τέσσερα χειρόγραφα με
μικρογραφίες του Ακάθιστου ύμνου, όπως ο Cod. Gr. 429 του Κρατικού
Ιστορικού Μουσείου της Μόσχας, του οποίου οι μικρογραφίες του έχουν
μελετηθεί από τη Likhacheva102 και τον Proxorov και χρονολογείται περίπου το
1360103.
Εξίσου σημαντικές είναι και οι μικρογραφίες από το χειρόγραφο του
Escorial, Cod. 19 (R. I. 19), το οποίο τοποθετείται χρονικά το 14ο- 15ο αιώνα
περίπου. Με αυτό ασχολήθηκε η Velmans104 και ο Martinez105.
Ένα ακόμη παράδειγμα μικρογραφιών του ύμνου υπάρχουν και στο
ψαλτήρι του Tomić, Cod. 2752, που χρονολογήθηκε το 1360- 1363 από τη
Šcepkina106.
Σο τελευταίο χειρόγραφο, στο οποίο μεταξύ άλλων μικρογραφιών
περιλαμβάνεται και ο κύκλος του Ακάθιστου ύμνου, είναι το σέρβικο ψαλτήρι,
Cod. Slav. 4. ήμερα φυλάσσεται στο Μόναχο στη Bayerische Staatsbibliothek
και χρονολογείται το 1429/ 1456 κατά τον Strzygowski, καθώς και από τους
Dufrenne, S.- Radojčić, S.- Stichel, R.- Sevčenko, I.- Belting, H.107.
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99
Millet, G., ό .π , πίν. 264 (1). Αςπρά- Βαρδαβάκθ, Μ., ό. π., 16.
100
Αςπρά- Βαρδαβάκθ, Μ., ό. π., 17.
101
Αςπρά- Βαρδαβάκθ, Μ., ό. π., 17. Tschavrakov, G., «Bulgarische Klöster, Denkmäler der Geschicthe», Kultur
und Kunst, Σόφια 1972, 52, 129, 195, 202, 351. Praškov, L., Cărkvata roždestvo Christovo v Arbanasi, Σόφια
1979, εικ. 73, 77. Βλ. και Αςπρά- Βαρδαβάκθ, Μ., ό. π., 17.
102
Treneff, D. K., Copies photographiques des miniatures des manuscrips grecs conserves à la Bibliothèque
Synodale, autrefois patriarcale de Moscou, 1re livraison (1862): Acathiste de la Très Sainte Vierge, 11. Βλ. και
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Εκτός από τα βυζαντινά χειρόγραφα υπάρχουν και τρία ακόμα της
μεταβυζαντινής περιόδου: το ψαλτήρι του Βελιγραδίου, το οποίο θεωρείται
αντίγραφο του σέρβικου ψαλτηριού και χρονολογείται στο 17ο αιώνα108, το
χειρόγραφο του 18ου αιώνα ίσως που βρίσκεται σήμερα στη Βιβλιοθήκη της
Ρουμανικής Ακαδημίας στο Βουκουρέστι109 και ο κώδικας Garrett 13 από την
Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη του Princeton, για τον οποίο δεν υπάρχει κάποια
σαφής ένδειξη σχετικά με την εποχή που ολοκληρώθηκε, ούτε όμως και το
γραφέα είτε το μικρογράφο ή ακόμα και τον παραλήπτη110. Παρ’ όλα αυτά οι
μελετητές111 έχουν χρονολογήσει το χειρόγραφο αυτό στο διάστημα ανάμεσα
στο 1614 και 1620, βασιζόμενοι στα διακοσμητικά θέματα που συναντώνται και
σε ρουμάνικα χρονολογημένα έγγραφα για πρώτη φορά σχετικά με τη Μονή του
Dealu112. Επιπλέον, στον κώδικα Garrett 13 χρησιμοποιείται παρόμοια
χρωματική παλέτα με αυτή των χειρογράφων των μονών Σαξιαρχών Αιγίου,
Ιβήρων 1434 και Λαύρας Ω 145113. Ένα ακόμη στοιχείο, στο οποίο βασίστηκαν
οι ερευνητές, για να χρονολογήσουν το χειρόγραφο, αποτέλεσε η τεχνοτροπία
των μικρογραφιών114.
Ο ύμνος αποδίδεται εικονογραφικά και σε δύο βυζαντινές εικόνες. Η
πρώτη είναι η εικόνα του Uspenskij (εικ. 2) και βρίσκεται σήμερα στο Κρεμλίνο
της Μόσχας. το κέντρο εικονίζεται η παράσταση Άνωθεν οι προφήται, ενώ
γύρω από αυτήν ο Ακάθιστος. Σοποθετείται περίπου στο δεύτερο μισό του 14ου
αιώνα κατά τη Lafontaigne- Dosogne115.
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Εικ. 2 Εικόνα με τον κύκλο του Ακαθίστου ύμνου, no. 1065, Uspenskij Sobor,
Μόσχα, Κρεμλίνο, δεύτερο μισό του 14ου αιώνα.
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Η δεύτερη βρίσκεται στο ναό της Ζωοδόχου Πηγής στην περιοχή Λιβάδι,
στη κόπελο (εικ. 3). Η εικόνα αυτή στο κέντρο περιλαμβάνει την Κοίμηση της
Θεοτόκου και τη θέση γύρω από την παράσταση της Κοίμησης περιλαμβάνουν
οι οίκοι του Ακάθιστου. Η εικόνα αυτή χρονολογείται από το Λαζαρίδη116 στο
πρώτο μισό του 15ου αιώνα. Με την εικόνα αυτή ολοκληρώνεται και η ομάδα
των βυζαντινών απεικονίσεων του κύκλου του Ακάθιστου ύμνου.
Σο θέμα του Ακαθίστου αποδίδεται και σε φορητές μεταβυζαντινές
εικόνες, όπως σε αυτή του μουσείου του Lenningrad (16ος αιώνας)117, της
Πινακοθήκης Tretjakov (16ος αιώνας)118, του Γ. Κλόντζα στο Ελληνικό
Ινστιτούτο της Βενετίας (τέλη 16ου αιώνα)119, του Αγ. Ευσταθίου στο Άγ. ρος
(16ος- 17ος αιώνας)120, του Θεόδωρου Πουλάκη στο Μουσείο Μπενάκη (17ος
αιώνας)121. Επίσης, στην εικόνα από τη μονή Οδηγήτριας στην επαρχία
Καινουργίου της Κρήτης (17ος αιώνας) που ζωγράφισε ο Ιωάννης
Καστροφύλακας122, σε αυτή που ζωγράφισε ο ιερέας Εμμανουήλ κορδίλης το
17ο αιώνα, όπου παριστάνεται μόνο ο τέταρτος οίκος «Δύναμις τοῦ ὑψίστου» και
που σήμερα βρίσκεται στο Βυζαντινό Μουσείο στην Αθήνα με αριθμό
ταξινόμησης 2128123, στην εικόνα από το παρεκκλήσι του Μητροπολιτικού
Μεγάρου των Ιωαννίνων (πρώτο μισό του 17ου αιώνα)124, σε αυτήν που βρίσκεται
στο τέμπλο της Παναγίας της Γεωργίας, η οποία είναι έργο του Simon Ušakov
και του συνεργείου του (1659)125, στην εικόνα του ζωγράφου Yusuf al- Musawir
που βρίσκεται στο Beyrouth (1667)126, στην εικόνα από τη Μονή ισίων στην
Κεφαλλονιά, έργο του τέφανου Σζανκαρόλα με τη Βρεφοκρατούσα Θεοτόκο
στο κέντρο και τους οίκους του Ακάθιστου να περιτρέχουν την υπόλοιπη
επιφάνεια (1700). Η ίδια διάταξη ακολουθείται και στην εικόνα με τη Θεοτόκο
Γαλακτοτροφούσα στο κέντρο, έργο του Γεώργιου Καστροφύλακα (1748), η
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οποία βρίσκεται σήμερα στο μικρό Άγιο Μηνά στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς και
σε αυτές που φυλάσσονται στο Μουσείο Μπενάκη, που χρονολογούνται στο 19ο
αιώνα με αριθμό ταξινόμησης 728 και 801 αντίστοιχα.
Σην τέταρτη ομάδα συνιστούν οι κεντητές παραστάσεις του Ακάθιστου στα
επιτραχήλια του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη127, σε
αυτό από τη Μονή της Λαύρας128, στη Μονή ταυρονικήτα129 και στο τέταρτο,
το οποίο βρίσκεται σήμερα στη συλλογή της Walter Art Gallery στη
Βαλτιμόρη130.
Σα μεταβυζαντινά παραδείγματα με απεικονίσεις Ακαθίστου δε θα
αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης στην παρούσα διπλωματική εργασία. Όστερα,
λοιπόν από την αναφορά των σωζόμενων απεικονίσεων του Ακαθίστου,
μπορούμε να ασχοληθούμε με το κυρίως υλικό που αφορά την παρούσα
διπλωματική.
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Εικ. 3 Εικόνα με τον κύκλο του Ακαθίστου ύμνου και την Κοίμηση της
Θεοτόκου, Ναός της Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής, Λειβάδι, κόπελος, πρώτο
μισό του 15ου αιώνα.
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6. Νόημα και σσνήθης εικονογράυηση των οίκων (Α- Μ)
πως αναφέρθηκε και πιο πάνω ο Ακάθιστος ύμνος είναι ένα κείμενο, το
οποίο βάσει του περιεχομένου του χωρίζεται σε δύο τμήματα. Σο πρώτο τμήμα
αφορά τους Οίκους Α- Μ. Αυτές οι πρώτες δώδεκα στροφές σχετίζονται με
περιστατικά από την έλευση του Φριστού στη γη, με άλλα λόγια με τον
Ευαγγελισμό, τον Ασπασμό της Μαρίας και της Ελισάβετ, τη θλίψη του Ιωσήφ
για την έγκυο Παναγία, τη Γέννηση, την Προσκύνηση των Μάγων και την
Τπαπαντή.
τον πρώτο οίκο («Ἄγγελος πρωτοστάτης οὐρανόθεν ἐπέμφθη»), οποίος
αφορά τον ερχομό του Φριστού στη γη μέσω της αμώμου συλλήψεως, ο
αρχάγγελος συνδιαλέγεται με την Παναγία και της λέει «γαστὴρ ἐνθέου σαρκώσεως»,
θα φέρει δηλαδή στον κόσμο αυτόν που θα οδηγήσει τους ανθρώπους στον
ανανεωμένο κόσμο («δι΄ ἧς νεουργεῖται ἡ κτίσις») με την ενσάρκωση του λόγου του
Θεού. Ο οίκος εικονογραφείται με τον Ευαγγελισμό, ο οποίος συνήθως
αποδίδεται με τη Θεοτόκο ένθρονη να γνέθει και απέναντί της στέκεται ο
αρχάγγελος Γαβριήλ που της ανακοινώνει τα όσα θα ακολουθήσουν131.
το δεύτερο οίκο («Βλέπουσα ἡ ἁγία ἑαυτὴν») το περιεχόμενο δεν αλλάζει.
Σο κύριο θέμα είναι και εδώ ο Ευαγγελισμός. Πρόκειται για την απορία της
Παναγίας, η οποία απευθύνει ερώτηση στον αρχάγγελο Γαβριήλ, καθώς η ίδια
δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα γεννήσει. Ο οίκος αυτός είναι επί της ουσίας ένα
τμήμα του Ευαγγελισμού. Παριστάνεται συνήθως η Θεοτόκος είτε όρθια είτε
ένθρονη με τα χέρια της υψωμένα, ως ένδειξη απορίας («Τὸ παράδοξόν σου τῆς
φωνῆς δυσπαράδεκτόν μου τῇ ψυχῆ φαίνεται·») και ο αρχάγγελος στέκεται απέναντί
της132.
Ο τρίτος οίκος («Γνῶσιν ἄγνωστον γνῶναι ἡ παρθένος») είναι και ο
τελευταίος που ολοκληρώνει το γεγονός του Ευαγγελισμού. Εδώ η Παναγία ζητά
να μάθει από τον αρχάγγελο, πως γίνεται ούσα παρθένα η ίδια («Ἐκ λαγόνων
ἁγνῶν υἱὸν πῶς ἐστὶ τεχθῆναι δυνατόν; λέξον μοι »), να γεννήσει «τὸ φῶς», δηλαδή το
Φριστό. Η συνήθης εικονογράφηση αυτού του οίκου περιλαμβάνει την Παναγία
όρθια να στέκεται κοντά σε ένα πηγάδι ή να κάθεται, κάνοντας χειρονομίες που
φανερώνουν την απορία της και να συνομιλεί με τον άγγελο133.
τον τέταρτο οίκο («Δύναμις τοῦ ὑψίστου») το νόημα είναι το εξής: η
Παναγία δέχεται τη δύναμη του Θεού, το Άγιο Πνεύμα μέσω του οποίου
ολοκληρώνεται η άμωμος σύλληψη. Γενικά, εικονίζεται η Παναγία να κάθεται ή
να είναι όρθια και είτε να πλαισιώνεται από δύο γυναικείες μορφές που
κρατούν το μανδύα της είτε από πάνω της να προβάλει ένα αστέρι με τρεις
131

Αργφρθσ, Κ. (επιμ. ζκδ.), Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ, Ἑρμηνεία τῆς ζωγραφικῆς τέχνης, Ερμηνεία
Άγιον Όρος 2007, 202. Ρρϊτθ ελλθνικι ζκδοςθ Ραπαδόπουλοσ-Κεραμεφσ, Α., Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ,
Ἑρμηνεία τῆς ζωγραφικῆς τέχνης, (cod. gr. 708 ςτθ Δθμοκρατικι Βιβλιοκικθ Ρετροφπολθσ) 1909.
132
Π. π., 202.
133
Π. π., 202.
Ακάθιζηος Ύμνος. Η εικονογράθηζη ηων οίκων με δογμαηικό περιεχόμενο ζηις εκκληζίες ηης Κρήηης

32

ακτίνες, το οποίο συμβολίζει την Αγία Σριάδα, ενώ στην πρώτη περίπτωση,
πρόκειται για προσωποποίηση της Δύναμης και της οφίας του Θεού. ε
ορισμένες μόνο απεικονίσεις του οίκου αυτού η Παναγία φέρει μέσα σε δόξα το
μικρό Φριστό134.
Ο επόμενος οίκος («Ἔχουσα θεοδόχον ἡ παρθένος τὴν μήτραν ἀνέδραμε πρὸς
τὴν Ἐλισάβετ») αφορά τον Ασπασμό της Μαρίας προς την Ελισάβετ μετά τον
Ευαγγελισμό. υνήθως παριστάνεται ο εναγκαλισμός Παναγίας και Ελισάβετ
μπροστά από κτίρια135.
Ο έκτος οίκος («Ζάλην ἔνδοθεν») αναφέρεται στη θλίψη και τις αμφιβολίες
του Ιωσήφ για την εγκυμοσύνη της Θεοτόκου, με το να δίνει έμφαση στην
παρθενική της ιδιότητα («πρὸς τὴν ἄγαμόν σε θεωρῶν καὶ κλεψίγαμον ὑπονοῶν») και
εκφράζοντας τις απορίες του με το πώς μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο.
Απεικονίζεται συνήθως η Παναγία να στέκεται σε συνεσταλμένη στάση, η οποία
τονίζει ακριβώς την παρθενία της και απέναντί της ο Ιωσήφ, κάνοντας
χειρονομία, σαν να ζητά εξηγήσεις για το συμβάν136, ενώ στο βάθος αποδίδονται
οικοδομήματα.
Ο έβδομος οίκος («῎Ηκουσαν οἱ ποιμένες») αφορά τη Γέννηση του Φριστού,
ο οποίος είναι αυτός που θα οδηγήσει στο νέο, αναγεννημένο κόσμο, εξ’ ου και
η φράση «παραδείσου θυρῶν ἀνοικτήριον», διότι ως υιός του Θεού, ερχόμενος στη
γη, ο Φριστός θα έχει τις ιδιότητές του, δηλαδή δύναμη και σοφία. Ίσως για
αυτό το λόγο οι αγγελικές δυνάμεις δοξάζουν με την παρουσία τους την
ενσάρκωση («῎Ηκουσαν οἱ ποιμένες τῶν ἀγγέλων ὑμνούντων τὴν ἔνσαρκον Χριστοῦ
παρουσίαν»). Κυρίως απεικονίζεται η σκηνή της Γέννησης με την Παναγία άλλοτε
να κρατά το Θείο Βρέφος και άλλοτε όχι, οπότε και παριστάνεται η σκηνή του
Λουτρού. Σην παράσταση δορυφορούν άγγελοι πάνω από το πήλαιο, ενώ
κοντά στις κύριες μορφές εικονίζονται βοσκοί και ενίοτε ο Ιωσήφ137.
Ο επόμενος οίκος («Θεοδρόμον ἀστέρα θεωρήσαντες μάγοι») μιλά για το
αστέρι που οδηγεί τους μάγους στο νεογέννητο Φριστό, ώστε να τον δοξάσουν.
Παριστάνεται συνήθως με το ταξίδι των έφιππων μάγων προς τη Βηθλεέμ και με
το αστέρι να τους οδηγεί είτε οδηγούνται από μια αγγελική μορφή138.
Ο ένατος οίκος («Ἴδον παῖδες Χαλδαίων») αφορά την Προσκύνηση των
μάγων στο Φριστό, το σαρκωμένο Λόγο του Θεού δηλαδή που έλαβε ανθρώπινη
μορφή για να λυτρώσει τους ανθρώπους από τις αμαρτίες («ἐν χερσὶ τῆς παρθένου
τὸν πλάσαντα χειρὶ τοὺς ἀνθρώπους· καὶ δεσπότην νοοῦντες αὐτόν͵ εἰ καὶ δούλου ἔλαβε
μορφήν͵ ἔσπευσαν τοῖς δώροις θεραπεῦσαι καὶ βοῆσαι τῇ εὐλογημένῃ »). Ενας ακόμη

σκοπός του ταξιδιού των μάγων είναι να δοξάσουν και την ίδια τη Θεοτόκο, η
οποία είναι αυτή που μεσολάβησε στην ολοκλήρωση του θεϊκού σχεδίου. Ο
οίκος εικονογραφείται συνήθως με την Προσκύνηση των Μάγων, δηλαδή η
134
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Θεοτόκος είναι ένθρονη και Βρεφοκρατούσα ή κάθεται μέσα σε βράχο- ίσως το
πήλαιο της Γέννησης-και οι μάγοι προσκυνούν προσφέροντας τα δώρα
τους139.
το δέκατο οίκο («Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οἱ μάγοι») μνημονεύεται η
επιστροφή των μάγων στη Βαβυλώνα, οι οποίοι πραγματοποίησαν έναν χρησμό,
ως μεσάζοντες και αυτοί στο σχέδιο του Θεού («ἐκτελέσαντες σοῦ τὸν χρησμὸν»). Ο
οίκος παριστάνεται κυρίως με τους μάγους να επιστρέφουν έφιπποι ή πεζοί και
να τους υποδέχεται μια γυναικεία μορφή, η οποία προβάλει μέσα από τείχη140
και ίσως είναι προσωποποίηση της πόλης της Βαβυλώνας.
Ακολουθεί ο ενδέκατος οίκος («Λάμψας ἐν τῇ Αἰγύπτῳ φωτισμὸν ἀληθείας»)
που μιλά για τη Υυγή στην Αίγυπτο. Αυτή η στροφή παραθέτει τα αποτελέσματα
της Ενσάρκωσης, για την οποία μεσολάβησε η Θεοτόκος («σκέπη τοῦ κόσμου
πλατυτέρα νεφέλης»). Ειδικά με τη φράση αυτή γίνεται άμεση αναφορά στο
μανδύα της Παναγίας, ένα από τα λείψανα που φυλάσσονταν στη Μονή των
Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη. Μέσω του μυστηρίου της Ενσάρκωσης,
πραγματοποιείται η πτώση των ειδωλολατρικών θρησκειών («τὰ γὰρ εἴδωλα
ταύτης͵ σωτήρ͵ μὴ ἐνέγκαντά σου τὴν ἰσχὺν πέπτωκαν. . . χαῖρε͵ τῶν εἰδώλων τὸν δόλον
ἐλέγξασα»). Εικονογραφείται συνήθως με τη Υυγή στην Αίγυπτο141, δηλαδή με

την Παναγία πάνω σε γαϊδουράκι και τον Ιωσήφ να μεταφέρει στους ώμους του
το Φριστό-Εμμανουήλ.
Ακολουθεί ο δωδέκατος οίκος («Μέλλοντος Συμεῶνος»), με τον οποίο και
ολοκληρώνεται η ομάδα με το ιστορικό περιεχόμενο του ύμνου. Δηλώνεται η
διττή φύση του Φριστού, θεϊκή και ανθρώπινη και συνήθως εικονογραφείται η
Τπαπαντή με τον Ιωσήφ και την Παναγία να πηγαίνουν το μικρό Φριστό στην
εκκλησία, όπου και παραδίδουν το παιδί στο υμεών για να πάρει την ευχή142.
Παρατηρείται
λοιπόν,
ότι
τα
εικονογραφικά
πρότυπα
που
χρησιμοποιούνται για τους δώδεκα πρώτους οίκους προέρχονται σε γενικές
γραμμές από τις ήδη γνωστές ευαγγελικές σκηνές, που κοσμούσαν τους μέχρι
τότε βυζαντινούς ναούς και αποτελούσαν τμήμα των σκηνών του Δωδεκαόρτου.
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6. 1 Εικονογράυηση των οίκων Α- Μ στις εκκλησίες της
Κρήτης
Πριν τη μελέτη των οίκων με δογματικό περιεχόμενο, έχει σημασία να
εξεταστεί κατά πόσον οι δώδεκα πρώτοι οίκοι, δηλαδή αυτοί με ιστορικό
περιεχόμενο, έχουν εικονογραφηθεί σύμφωνα με τα εικονογραφικά πρότυπα
που ακολούθησαν οι ζωγράφοι στους ναούς εκτός Κρήτης.
Ο πρώτος οίκος («Ἄγγελος πρωτοστάτης») αποδίδεται στην Οδηγήτρια, τα
Ρούστικα
(εικ.
4
143, την Παναγία του Μέρωνα (εικ. 5)144, στην Καρδιώτισσα των Βόρων (εικ. 6)145
και τον Άγ. Υανούριο (εικ. 7)146 με τμήμα από τη σκηνή του Ευαγγελισμού. Η
Θεοτόκος δηλαδή, παριστάνεται καθιστή να συνδιαλλέγεται με τον αρχάγγελο
μπροστά από αρχιτεκτονικό βάθος. Κατά ανάλογο τρόπο ο οίκος αυτός
αποδίδεται και στο Καβούσι, με τη διαφορά ότι η Θεοτόκος έχει υψωμένο το
χέρι της με το οποίο κρατά το νήμα, σύμφωνα με το παθαράκη, καθώς δεν
ήταν εφικτό να επισκεφτώ η ίδια το ναό και να δω τις τοιχογραφίες από κοντά.

Εικ. 4 Ναός της Παναγίας στα Ρούστικα, Ρέθυμνο, Οίκος
1ος Ἄγγελος πρωτοστάτης, 1390- 1391.

Εικ. 5 Ναός της
Παναγίας, Μέρωνας,
Αμάρι, Οίκος 1ος,
Ἄγγελος
πρωτοστάτης, 1400
περίπου.

143

Βλ. 221 τησ παροφςασ εργαςίασ.
Ό. π., 229.
145
Ό. π., 233.
146
Ό. π., 241.
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Εικ. 6 Παναγία Καρδιώτισσα, Βόροι
Ηρακλείου,
Οίκος
1ος
Ἄγγελος
πρωτοστάτης, 1400 περίπου.

Εικ. 7 Μονή Αγ. Υανουρίου Βαλσαμόνερο,
κοντά στα Βορίζια της επαρχίας Καινουργίου,
Οίκος 1ος, Ἄγγελος πρωτοστάτης, 1407.

τα Ρούστικα (εικ. 8)147 και το Μέρωνα (εικ. 9)148 ο οίκος που ακολουθεί
(«Βλέπουσα ἡ ἁγία ἑαυτὴν ἐν ἁγνείᾳ»), εικονογραφείται με ένα δεύτερο τμήμα από
τον Ευαγγελισμό, όπου η Θεοτόκος απευθυνόμενη στον άγγελο, εκφράζει τις
απορίες της. Αντίθετα, στην Καρδιώτισσα (εικ. 10)149 η Θεοτόκος δεν είναι
καθήμενη, ούτε όμως και όρθια. Εικονίζεται σαν να σηκώνεται από τη θέση της
147
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149
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με τα γόνατά της ελαφρώς λυγισμένα. Προφανώς με αυτόν τον τρόπο ο ζωγράφος
ήθελε να αποτυπώσει το ξάφνιασμα, αλλά και τις ενστάσεις της Παναγίας. το
Βαλσαμόνερο (εικ. 11)150 η Θεοτόκος είναι όρθια και συζητά με τον άγγελο,
όπως και στο Καβούσι (εικ. 12)151.

Εικ. 8 Ναός της Παναγίας στα Ρούστικα, Ρέθυμνο,
Οίκος 2ος Βλέπουσα ἡ ἁγία ἑαυτὴν ἐν ἁγνείᾳ, 13901391.

Εικ. 9 Ναός της Παναγίας,
Μέρωνας, Αμάρι, Οίκος 2ος,
Βλέπουσα ἡ ἁγία ἑαυτὴν ἐν
ἁγνείᾳ, 1400 περίπου.

150
151

Ό. π., 241.
Ό. π., 237.
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Εικ. 10 Παναγία Καρδιώτισσα,
Βόροι Ηρακλείου, Οίκος 2ος
Βλέπουσα ἡ ἁγία ἑαυτὴν ἐν
ἁγνείᾳ, 1400 περίπου.

Εικ.
11
Μονή
Αγ.
Υανουρίου
Βαλσαμόνερο, κοντά στα Βορίζια της
επαρχίας Καινουργίου,Οίκος 2ος Βλέπουσα
ἡ ἁγία ἑαυτὴν ἐν ἁγνείᾳ, 1407.
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Εικ. 12 Ναός της Παναγίας, Καβούσι,
Ιεράπετρα, Οίκος 2ος Βλέπουσα ἡ ἁγία
ἑαυτὴν ἐν ἁγνείᾳ, αρχές 15ου αιώνα.

τον επόμενο οίκο («Γνῶσιν ἄγνωστον γνῶναι ἡ παρθένος») υπάρχει
ομοιομορφία μεταξύ της εκκλησίας των Ρουστίκων (εικ. 13)152 και αυτής του
Μέρωνα (εικ. 14)153, καθώς και στους δύο ναούς παριστάνεται η Θεοτόκος να
μιλά με τον άγγελο και να του εκφράζει τη βασική της απορία˙ πως γίνεται
δηλαδή, μια γυναίκα ούσα παρθένα, να κυοφορήσει ένα παιδί. Μεγάλη έμφαση
δίνεται στις χειρονομίες των δύο εικονιζόμενων μορφών. Κατά παρόμοιο τρόπο
αποδίδονται οι τοιχογραφίες στο Καβούσι (εικ. 15)154 και το Βαλσαμόνερο (εικ.
16)155, με τη διαφορά ότι η στάση των μορφών στις δύο τελευταίες εκκλησίες
διαφοροποιείται από αυτή που έχουν οι μορφές στα Ρούστικα και το Μέρωνα.
Ανάλογα αποδίδεται και στην Καρδιώτισσα (εικ. 17)156, όμως επειδή η
τοιχογραφία δε σώζεται ολόκληρη δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει ποια η ακριβής
στάση των δύο μορφών.

Εικ. 13 Ναός της Παναγίας στα Ρούστικα, Ρέθυμνο, Οίκος 3ος
Γνῶσιν ἄγνωστον γνῶναι ἡ παρθένος, 1390- 1391.

152
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Εικ. 14 Ναός της Παναγίας,
Μέρωνας, Αμάρι, Οίκος 3ος,
Γνῶσιν ἄγνωστον γνῶναι ἡ
παρθένος, 1400 περίπου.

Εικ. 15 Ναός της Παναγίας, Καβούσι,
Ιεράπετρα, Οίκος 3ος Γνῶσιν ἄγνωστον
γνῶναι ἡ παρθένος αρχές 15ου αιώνα.
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Εικ. 16 Μονή Αγ. Υανουρίου
Βαλσαμόνερο, κοντά στα Βορίζια της
επαρχίας Καινουργίου,Οίκος 3ος
Γνῶσιν
ἄγνωστον
γνῶναι
ἡ
παρθένος, 1407.

Εικ. 17 Παναγία Καρδιώτισσα,
Βόροι Ηρακλείου, Οίκος 3ος
Γνῶσιν
ἄγνωστον
γνῶναι
ἡ
παρθένος, 1400 περίπου.

Ο τέταρτος οίκος («Δύναμις τοῦ ὑψίστου») αφορά την εκπλήρωση της θεϊκής
βούλησης. Ίσως στη Μονή Οδηγήτριας (εικ. 18) εικονογραφήθηκε με τη
Θεοτόκο ένθρονη και πίσω της παριστάνονταν άγγελοι157 να κρατούν το μαφόριό
157

Πρόκειται για ςπάνιο τρόπο εικονογράφηςησ. Spatharakis, I., ό. π., 27. Βλ. 211 τησ παροφςασ εργαςίασ.
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της με τέτοιο τρόπο, σαν να την αποκάλυπταν, διότι σήμερα διακρίνεται μόνο ένα
φωτοστέφανο. Όμως κανείς δεν μπορεί με βεβαιότητα να ισχυριστεί κάτι τέτοιο,
γιατί η τοιχογραφία δε σώζεται. Με παρόμοιο τρόπο αποδίδεται στους Βόρους
(εικ. 19)158 και το Βαλσαμόνερο (εικ. 20)159. τα Ρούστικα (εικ. 21)160 και το
Μέρωνα (εικ. 22)161, όπως και στο Καβούσι (εικ. 23) το μαφόριο της Θεοτόκου
κρατούν νεαρές κοπέλες, εξίσου παρθένες.

Εικ. 18 Μονή Οδηγήτριας, επαρχία
Καινουργίου, Οίκος 13ος (4ος) Νέαν
έδειξε κτίσιν (Δύναμις τοῦ ὑψίστου),
αρχές 14ου αιώνα.

Εικ. 19 Παναγία Καρδιώτισσα, Βόροι Ηρακλείου,
Οίκος 4ος Δύναμις τοῦ ὑψίστου, 1400 περίπου.

158

Βλ. 233 τησ παροφςασ εργαςίασ.
Ό. π., 241.
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Εικ. 20 Μονή Αγ. Υανουρίου
Βαλσαμόνερο, κοντά στα Βορίζια της
επαρχίας Καινουργίου, Οίκος 4ος
Δύναμις τοῦ ὑψίστου, 1407.

Εικ. 21 Ναός της Παναγίας στα
Ρούστικα, Ρέθυμνο, Οίκος 4ος Δύναμις
τοῦ ὑψίστου, 1390- 1391.
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Εικ. 22 Ναός της
Παναγίας, Μέρωνας,
Αμάρι, Οίκος 4ος
Δύναμις τοῦ ὑψίστου,
1400 περίπου.

Εικ. 23 Ναός της Παναγίας,
Καβούσι, Ιεράπετρα, Οίκος 4ος
Δύναμις τοῦ ὑψίστου, αρχές 15ου
αιώνα.

τον πέμπτο οίκο («Ἔχουσα θεοδόχον ἡ παρθένος») στα Ρούστικα (εικ. 25)162
και το Μέρωνα (εικ. 26)163 αποδίδεται με τον εναγκαλισμό της Μαρίας και της
Ελισάβετ μπροστά από πλούσιο αρχιτεκτονικό βάθος. το Βαλσαμόνερο (εικ.
27)164 και τους Βόρους (εικ. 28)165 ακολουθείται μεν παρόμοιος τρόπος
απόδοσης με τη διαφορά ότι στην παράσταση παριστάνονται και δύο υπηρέτριες.
Όσον αφορά την Οδηγήτρια (εικ. 24)166, δεν αποκλείεται ο οίκος αυτός να
εικονογραφήθηκε, όπως στο Βαλσαμόνερο (εικ. 26), όμως αυτό δεν είναι κάποιος
σε θέση να το αποδείξει, καθώς η τοιχογραφία δε σώζεται ολόκληρη.
162
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Εικ. 24 Οίκος 5ος Ἔχουσα θεοδόχον ἡ παρθένος, Μονή Οδηγήτριας, επαρχία Καινουργίου,
αρχές 14ου αιώνα.

Εικ. 25 Ναός της Παναγίας στα Ρούστικα,
Ρέθυμνο, Οίκος 5ος
Ἔχουσα θεοδόχον ἡ
παρθένος, 1390- 1391.
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Εικ. 26 Ναός της Παναγίας, Μέρωνας, Αμάρι, Οίκος 5ος Ἔχουσα θεοδόχον ἡ παρθένος, 1400
περίπου.

Εικ. 27 Μονή Αγ. Υανουρίου Βαλσαμόνερο,
κοντά
στα
Βορίζια
της
επαρχίας
Καινουργίου, Οίκος 5ος Ἔχουσα θεοδόχον ἡ
παρθένος, 1407.
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Εικ.
28 Παναγία Καρδιώτισσα, Βόροι
Ηρακλείου, Οίκος 5ος Ἔχουσα θεοδόχον ἡ
παρθένος, 1400 περίπου.

Ο έκτος οίκος («Ζάλην ἔνδοθεν»), ο οποίος αφορά και τις αμφιβολίες του
Ιωσήφ, αποδίδεται στη μονή Οδηγήτριας (εικ. 29)167, στην Παναγία στα Ρούστικα
(εικ. 30)168, το Μέρωνα (εικ. 31)169 και τους Βόρους (εικ. 32)170 με την Παναγία
σε συνεσταλμένη στάση, ώστε να εκφράσει την αθωότητά της, ενώ ο Ιωσήφ
κάνοντας χειρονομίες με το ένα του χέρι, εκδηλώνει την απορία του. Αντιθέτως,
στο Βαλσαμόνερο ο Ιωσήφ (εικ. 33)171 χρησιμοποιεί και τα δύο του χέρια και η
Θεοτόκος σηκώνεται από τη θέση της.

Εικ. 29 Μονή Οδηγήτριας, επαρχία
Καινουργίου, Οίκος 6ος Ζάλην
ἔνδοθεν,
αρχές
14ου
αιώνα.

167
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Εικ. 30 Ναός της Παναγίας στα Ρούστικα,
Ρέθυμνο, Οίκος 6ος Ζάλην ἔνδοθεν, 1390- 1391.

Εικ. 31 Ναός της Παναγίας,
Μέρωνας, Αμάρι, Οίκος 6ος,
Ζάλην
ἔνδοθεν,
1400
περίπου.
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Εικ. 32 Παναγία Καρδιώτισσα, Βόροι Ηρακλείου, Οίκος 6 ος, Ζάλην ἔνδοθεν, 1400 περίπου.

Εικ. 33 Μονή Αγ. Υανουρίου Βαλσαμόνερο, κοντά
στα Βορίζια της επαρχίας Καινουργίου, Οίκος 6ος
Ζάλην ἔνδοθεν, 1407.
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Ο οίκος («Ηκουσαν οἱ ποιμένες») εικονογραφείται με παρόμοιο τρόπο στην
Οδηγήτρια (εικ. 34)172, στο Καβούσι (εικ. 35)173 και στον Άγ. Υανούριο στο
Βαλσαμόνερο (εικ. 36)174. Παριστάνεται δηλαδή η σκηνή της Γέννησης, όπου το
Βρέφος το κρατά μια θεραπαινίδα και ένας άγγελος ανακοινώνει το χαρμόσυνο
νέο στον Ιωσήφ. Ωστόσο, στην Οδηγήτρια η Θεοτόκος κάθεται στην είσοδο του
σπηλαίου με το θείο βρέφος δίπλα της και απεικονίζονται περισσότεροι βοσκοί.
Από την άλλη πλευρά στα Ρούστικα (εικ. 37)175 εικονίζονται δύο άγγελοι και όχι
ένας. την εκκλησία των Βόρων (εικ. 38)176 διακρίνονται μόνο κάποιοι άγγελοι
στο άνω τμήμα της τοιχογραφίας, καθώς η υπόλοιπη επιφάνειά της έχει
απολεπιστεί.

Εικ. 35 Ναός της Παναγίας, Καβούσι, Ιεράπετρα, Οίκος
7ος Ηκουσαν οἱ ποιμένες, αρχές 15ου αιώνα.↓

↑Εικ. 34 Οίκος 7ος Ηκουσαν οἱ ποιμένες, Μονή
Οδηγήτριας, επαρχία Καινουργίου.

Εικ. 36 ΄Αγ. Υανούριος, Βαλσαμόνερο, Οίκος 7 ος
Ηκουσαν οἱ ποιμένες, 1400 περίπου.

172
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Εικ. 37 Ναός της Παναγίας στα Ρούστικα,
Ρέθυμνο, Οίκος 7ος, Ηκουσαν οἱ ποιμένες,
1390- 1391.

Εικ. 38 Παναγία Καρδιώτισσα, Βόροι Ηρακλείου, Οίκος
7ος, Ηκουσαν οἱ ποιμένες, 1400 περίπου.

Ο επόμενος οίκος («Θεοδρόμον ἀστέρα θεωρήσαντες μάγοι») παριστάνεται με
τους τρεις μάγους έφιππους να καθοδηγούνται στα Ρούστικα (εικ. 39)177 και το
Μέρωνα από έναν άγγελο (εικ. 40)178, ενώ στο Βαλσαμόνερο (εικ. 41)179
177
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απουσιάζει η μορφή του αγγέλου και οι μάγοι καθοδηγούνται από ένα αστέρι.
Όσον αφορά τους Βόρους, η τοιχογραφία αυτού του οίκου είναι κατεστραμμένη.

Εικ. 39 Ναός της Παναγίας στα Ρούστικα,
Ρέθυμνο, Οίκος 8ος Θεοδρόμον ἀστέρα
θεωρήσαντες μάγοι, 1390- 1391.

.

Εικ. 40 Ναός της Παναγίας, Μέρωνας, Αμάρι,
Οίκος 8ος, Θεοδρόμον ἀστέρα θεωρήσαντες μάγοι,
1400 περίπου
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Εικ. 41 Αγ. Υανούριος, Βαλσαμόνερο, Οίκος
8ος Θεοδρόμον ἀστέρα θεωρήσαντες μάγοι,
1407.

Ο ένατος οίκος («Ἴδον παῖδες Χαλδαίων») αφορά την Προσκύνηση των μάγων.
Εικονογραφείται στην Οδηγήτρια (εικ. 42)180 με τη Θεοτόκο ένθρονη, να κρατά
με το ένα της χέρι το Παιδί και με το άλλο το δώρο που δέχθηκε από τον έναν εκ
των τριών μάγων, ενώ οι μάγοι εδώ παριστάνονται έφιπποι. Κατά παρόμοιο τρόπο
αποδίδεται η παράσταση και στο Βαλσαμόνερο (εικ. 43)181. Εντούτοις, οι μάγοι
εκεί δεν είναι έφιπποι. τα Ρούστικα (εικ. 44) όμως εικονογραφείται με τη
Θεοτόκο ένθρονη και Βρεφοκρατούσα και οι τρεις μάγοι προσφέρουν τα δώρα
τους. Ίσως και στην Καρδιώτισσα (εικ. 45)182 η ένθρονη Βρεφοκρατούσα Παναγία
να δέχεται τα δώρα των μάγων που πήγαν για να προσκυνήσουν το Θείο Βρέφος.
Παρ’ όλα αυτά δεν μπορεί κανείς να το γνωρίζει, διότι η παράσταση δε σώζεται σε
καλή κατάσταση.

Εικ. 42 Μονή Οδηγήτριας, επαρχία Καινουργίου,
Οίκος 9ος Ἴδον παῖδες Χαλδαίων, αρχές 14ου αιώνα.

180

Ό. π., 211.
Ό. π., 241.
182
Ό. π., 233.
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Εικ. 43 Αγ. Υανούριος, Βαλσαμόνερο,
Οίκος 9ος Ἴδον παῖδες Χαλδαίων, 1407.

Εικ. 44 Ναός της Παναγίας στα Ρούστικα,
Ρέθυμνο, Οίκος 9ος
Ἴδον παῖδες
Χαλδαίων, 1390- 1391.
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Εικ. 45 Παναγία Καρδιώτισσα, Βόροι
Ηρακλείου, Οίκος 9ος, Ἴδον παῖδες
Χαλδαίων, 1400 περίπου.

Ο οίκος («Κήρυκες θεοφόροι») που αφορά την επιστροφή των Μάγων στη
Βαβυλώνα αποδίδεται με ομοιομορφία στη μονή Οδηγήτριας (εικ. 46)183, τα
Ρούστικα (εικ. 47)184 και τον Άγ. Υανούριο (εικ. 48)185. Παριστάνονται δηλαδή,
οι μάγοι έφιπποι να εισέρχονται στην πόλη της Βαβυλώνας, η οποία
προσωποποιείται. Εικονίζεται σαν μια γυναίκα που τους υποδέχεται προ των
τειχών της πόλης. Με παρόμοιο τρόπο αποδίδεται και στους Βόρους (εικ. 49)186,
όμως δε γνωρίζουμε αν υπάρχει προσωποποίηση της πόλης, διότι το άνω τμήμα
της τοιχογραφίας έχει απολεπιστεί.

Εικ. 46 Μονή Οδηγήτριας, επαρχία Καινουργίου,
Οίκος 10ος Κήρυκες θεοφόροι, αρχές 14ου αιώνα.
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Εικ. 47 Ναός της Παναγίας στα
Ρούστικα, Ρέθυμνο, Οίκος 10ος
Κήρυκες θεοφόροι, 1390- 1391.

Εικ.
48
Αγ.
Υανούριος,
ος
Βαλσαμόνερο, Οίκος 10
Κήρυκες
θεοφόροι, 1407.
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Εικ. 49 Παναγία Καρδιώτισσα, Βόροι
Ηρακλείου, Οίκος 10ος Κήρυκες θεοφόροι,
1400 περίπου.

Ακολουθεί ο ενδέκατος οίκος («Λάμψας ἐν τῇ Αἰγύπτῳ») με τη Υυγή στην
Αίγυπτο. την Οδηγήτρια, τα Ρούστικα (εικ. 50)187 και το Μέρωνα (εικ. 51)188
αποδίδεται με τον Ιωσήφ να μεταφέρει το μικρό Φριστό και με την
προσωποποίηση της Αιγύπτου. τους Βόρους (εικ. 52)189 η Θεοτόκος εικονίζεται
Βρεφοκρατούσα πάνω σε γαιδουράκι και μπροστά παριστάνεται μάλλον ο
Ιωσήφ, όσο μπορεί κανείς να διακρίνει, διότι το άνω τμήμα της τοιχογραφίας
έχει καταστραφεί. Αντίθετα, στο Βαλσαμόνερο (εικ. 53)190 ακολουθείται άλλος
εικονογραφικός τύπος. Η Θεοτόκος κρατά το παιδί, ενώ ο Ιωσήφ και οι δυο γιοί
του προπορεύονται.

Εικ. 50 Ναός της Παναγίας στα
Ρούστικα,
Ρέθυμνο,
Οίκος
11ος
Λάμψας ἐν τῇ Αἰγύπτῳ, 1390- 1391.

187

Ό. π., 221.
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Εικ. 51 Ναός Παναγίας,
Μέρωνας Αμάρι, Οίκος
11ος, Λάμψας ἐν τῇ
Αἰγύπτῳ, 1400 περίπου

Εικ. 52 Παναγία Καρδιώτισσα, Βόροι
Ηρακλείου, Οίκος 11ος Λάμψας ἐν τῇ
Αἰγύπτῳ, 1400 περίπου.
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Εικ. 53 Αγ. Υανούριος, Βαλσαμόνερο,
Οίκος 11ος Λάμψας ἐν τῇ Αἰγύπτῳ,
1407.

το δωδέκατο οίκο («Μέλλοντος Συμεῶνος») που αφορά την Τπαπαντή,
ακολουθούνται διαφορετικοί εικονογραφικοί τύποι στις τοιχογραφίες που
σώζονται. Δηλαδή, στη μονή Οδηγήτριας η Θεοτόκος κρατά το μικρό Φριστό και
απέναντί της στέκεται ο υμεών, ενώ πίσω από τη Θεοτόκο εικονίζονται ο Ιωσήφ
και η προφήτισσα Άννα (εικ. 54)191. τα Ρούστικα ο υμεών κρατά το παιδί, ενώ
η μορφή της Άννας απουσιάζει (εικ. 55)192. το Μέρωνα (εικ. 56)193 και το
Βαλσαμόνερο (εικ. 57)194 ο υμεών κρατά το παιδί και πίσω από τον Ιωσήφ
εικονίζεται η προφήτισσα Άννα, ενώ στους Βόρους (εικ. 58)195 μια αντρική
μορφή, ίσως ο υμεών κρατά το μικρό Φριστό και δίπλα του παριστάνεται μια
γυναικεία μορφή, μάλλον η Θεοτόκος και απέναντί της τρεις ακόμη γυναικείες
μορφές.

191
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Εικ. 54 Οίκος 12ος Μέλλοντος Συμεῶνος,
Μονή Οδηγήτριας, επαρχία
Καινουργίου.

Εικ. 55 Ναός της Παναγίας στα Ρούστικα,
Ρέθυμνο, Οίκος 12ος Μέλλοντος Συμεῶνος,
1390- 1391.
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Εικ. 56 Ναός Παναγίας,
Μέρωνας,
Αμάρι, Οίκος 12ος Μέλλοντος Συμεῶνος,
1400 περίπου.

Εικ. 57 Αγ. Υανούριος, Βαλσαμόνερο, Οίκος 12 ος Μέλλοντος Συμεῶνος, 1407.
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Εικ. 58 Παναγία Καρδιώτισσα, Βόροι,
Οίκος 12ος Μέλλοντος Συμεῶνος,
1400 περίπου.

Οι επόμενοι δώδεκα οίκοι (Ν- Ω) αντιθέτως έχουν δογματικό χαρακτήρα.
Σο περιεχόμενό τους είναι θεολογικής φύσεως και αφορά τα βαθύτερα νοήματα
του μυστηρίου της Ενσάρκωσης και της διπλής φύσης του Φριστού. Κατά κύριο
λόγο όμως επευφημείται η Θεοτόκος για το διαμεσολαβητικό της ρόλο στο
νόημα της Ενσάρκωσης. Ως προς την οπτική αναπαράστασή του, το τμήμα
αυτό, δημιούργησε αρκετά προβλήματα στους ζωγράφους, διότι δεν υπήρχε
σύνδεση με τα γνωστά εικονογραφικά θέματα, αλλά και βάσει του νοηματικού
περιεχομένου τους έπρεπε οι ζωγράφοι να επινοήσουν νέες συνθέσεις.
Εντούτοις, δεν απέδιδε ο κάθε ζωγράφος αυτούς τους οίκους, όπως τους
φανταζόταν ο ίδιος. Είναι γνωστό, ότι οι ζωγράφοι χρησιμοποιούσαν τα ήδη
γνωστά πρότυπα για τη δουλειά τους. Όμως τα ήδη γνωστά πρότυπα δεν
ανταποκρίνονταν πλήρως στο περιεχόμενο των στροφών. Για αυτόν ακριβώς το
λόγο οι καλλιτέχνες χρησιμοποίησαν τα γνωστά εικονογραφικά θέματα
εμπλουτίζοντάς τα με επιμέρους λεπτομέρειες. Παρ’ όλα αυτά, όπως θα δούμε
και παρακάτω υπάρχουν και κάποιες διαφοροποιήσεις μεταξύ των
παραστάσεων των ίδιων οίκων. Όπως έγραψε και η Σσιτουρίδου, η οποία
συμφωνεί με την άποψη του Mysliveć, αυτός είναι και ο λόγος που δίνεται η
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ευκαιρία στους καλλιτέχνες να διακριθούν για τις δυνατότητές τους196. Ο
βασικότερος όμως από τους προβληματισμούς σχετικά με την εικονογράφηση
του Ακάθιστου ύμνου αφορά, το ποιες είναι αυτές οι εικονογραφικές διαφορές,
αλλά και τι μπορεί να φανερώνουν.

196

Mysliveć, J., Ikonografia Akathistu Panny Marie, Seminarium Kondakovianum 5 (1932), 130. Πρβλ.
Τςιτουρίδου, Α., Ο ζωγραφικός διάκοσμος του Αγίου Νικολάου Ορφανοφ στη Θεσσαλονίκη, Θεςςαλονίκη
1986, 142.
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7. Εικονογπαυική ταξινόμηση των οίκων Ν- Ω (13- 24),
όπωρ αςτοί εικονογπαυούνται στιρ εκκλησίερ τηρ Κπήτηρ
Μέσα από το συγκεκριμένο τμήμα του κύκλου, λοιπόν, θα μπορέσει
κανείς να διαπιστώσει, αν οι ζωγράφοι στην Κρήτη χρησιμοποιούν παρόμοιο
σχεδιαστικό πρότυπο για την απόδοση των οίκων που εκφράζουν το νόημα της
διττής φύσης του Φριστού και το νόημα της Ενσάρκωσης. Δεδομένου, λοιπόν,
ότι οι παραστάσεις με τον Ακάθιστο ύμνο που εμφανίζονται σε τοιχογραφίες της
Κρήτης, δεν αποτελούν τα πιο πρώιμα παραδείγματα του συγκεκριμένου
εικονογραφικού κύκλου, κρίνεται σκόπιμο οι σωζόμενες παραστάσεις αυτών των
οίκων να εξετασθούν συγκριτικά πρώτα μεταξύ των παραδειγμάτων εκτός
Κρήτης και ακολούθως μέσα στις γενικές ομάδες που θα προκύψουν, να
ενταχθούν και οι τοιχογραφίες από τις εκκλησίες της Κρήτης και κατόπιν να
διεξαχθούν τα συμπεράσματα που προκύπτουν.
Ο δέκατος τρίτος οίκος («Νέαν ἔδειξε κτίσιν») αφορά την εξύμνηση της
Θεοτόκου, που μέσω αυτής ανανεώνεται ο κόσμος με τη Γέννηση του Φριστού
ως σαρκωμένου Λόγου του Θεού («ἀπογεννῶσα ὁδηγὸν πλανωμένοις»). Εικονογραφικά
αποδίδεται συνήθως με την Παναγία ένθρονη και βρεφοκρατούσα ή με το
Φριστό όρθιο ή ένθρονο. Πάντως και στις δύο περιπτώσεις την κύρια μορφή
δορυφορούν είτε απόστολοι είτε άγιοι ή ακόμα και ιεράρχες197.
Βάσει αυτού του γενικού εικονογραφικού σχήματος από τα σωζόμενα
παραδείγματα διακρίνονται τέσσερις βασικές ομάδες ανάλογα με το ποιο είναι
το κεντρικό πρόσωπο της απεικόνισης και πως αποδίδεται. Έτσι, λοιπόν, στο
ψαλτήρι του Tomic (εικ. 59), το χειρόγραφο του Escorial (εικ. 60), το
χειρόγραφο του Κρατικού Ιστορικού Μουσείου της Μόσχας (εικ. 61), στην
εικόνα από τη κόπελο (εικ. 62), την Περίβλεπτο (εικ.63 ) και το σέρβικο
ψαλτήρι (εικ. 64) οι παραστάσεις ακολουθούν το σχήμα με τη Θεοτόκο
καθισμένη σε θρόνο να κρατά στην αγκαλιά της το μικρό Φριστό και δίπλα της
βρίσκονται μορφές.

Εικ. 59 Οίκος 13ος Νέαν ἔδειξε κτίσιν,
Χαλτήρι του Tomic, Κρατικό Ιστορικό
Μουσείο της Μόσχας, 1360 περίπου.

197

Αργφρθσ, Κ. (επιμ. ζκδ.), Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ, Ἑρμηνεία τῆς ζωγραφικῆς τέχνης, Ερμηνεία
Άγιον Όρος 2007, 203.
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Εικ. 60 Οίκος 13ος Νέαν ἔδειξε
κτίσιν, Κώδ. R. I. Escorial, fol.

18ro, 1400 περίπου.

Εικ. 61 Οίκος 13ος Νέαν ἔδειξε κτίσιν,

MS Synodal gr. 429, Κρατικό
Ιστορικό Μουσείο της Μόσχας,
1360 περίπου.

Εικ. 62 Οίκος 13ος Νέαν ἔδειξε κτίσιν,
εικόνα με τον Ακάθιστο ύμνο και την
Κοίμηση της Θεοτόκου από το ναό της
Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής, Λιβάδι,
κόπελος, αρχές 15ου αιώνα.
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Ε

Εικ. 63

Εικ. 64

Εικ. 65 Οίκος 14ος (13ος) Νέαν ἔδειξε κτίσιν, Περίβλεπτος, Αχρίδα, 1365.
Εικ. 64 Οίκος 13ος Νέαν ἔδειξε κτίσιν, σέρβικο ψαλτήρι Cod. Slav 4, fol. 216vo,
Bayerische Staatsbibliothek, Μόναχο, τελευταίο τέταρτο του 14ου αιώνα.

Μια άλλη ομάδα αποτελεί η τοιχογραφία από την Cozia (εικ. 65) με τη
Θεοτόκο όρθια να κρατά μπροστά στο στήθος της δόξα με το ΦριστόΕμμανουήλ μέσα. Σην τρίτη ομάδα συνιστούν οι τοιχογραφίες από την Παναγία
των Φαλκέων (εικ. 66) και το Markov Manastir (εικ. 67), καθώς και στην εικόνα
του Uspenskij (εικ. 68) με το Φριστό να πλαισιώνεται από μορφές που τον
δοξολογούν, ενώ οι παραστάσεις από τη Decani (εικ. 69) και το Matejce (εικ.
70) αποδίδονται με το Φριστό στον τύπο του Εμμανουήλ και αποτελούν την
τέταρτη ομάδα198.
Όμως παρ’ όλο που τα παραδείγματα αυτά ακολουθούν γενικά
εικονογραφικά σχήματα και ομαδοποιούνται, υπάρχουν επιμέρους διαφορές
στις παραστάσεις της κάθε ομάδας. Για παράδειγμα στην πρώτη ομάδα, αν και
η Θεοτόκος είναι ένθρονη και Βρεφοκρατούσα και απέναντί της βρίσκονται
απόστολοι που τη δοξολογούν, παρατηρείται ότι στο ψαλτήρι του Tomic (εικ.59)
εικονίζεται σε στάση τριών τετάρτων στραμμένη προς τους αποστόλους, σαν να
συνομιλεί μαζί τους ή ενδεχομένως να δέχεται την προσφορά του ύμνου («ἱνὰ τὸ
θαῦμα βλέποντες ὑμνήσωμεν αὐτὴν βοῶντες») με φόντο το φυσικό βραχώδες τοπίο.
198

Οι παραςτάςεισ από τθν Ραναγία των Χαλκζων, το Markov, τθ Decani και το Matejce ομαδοποιοφνται με
τον εικονογραφικό τφπο του Χριςτοφ.
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το χειρόγραφο της Μόσχας (εικ. 61) και του Escorial (εικ. 60) το σώμα της
Παναγίας είναι μετωπικό, το κεφάλι της όμως είναι στραμμένο προς την
αντίθετη πλευρά από αυτή που είναι οι απόστολοι που την υμνούν, ενώ ο
Φριστός τους κοιτάζει και τους ευλογεί. Επιπλέον, και στα δύο αυτά χειρόγραφα
χρησιμοποιούνται οικοδομήματα για την απόδοση του βάθους. Σο χειρόγραφο
του Escorial φαίνεται πως αντιγράφει αυτό της Μόσχας, η σύλληψη δηλαδή του
ζωγράφου είναι η ίδια, εντούτοις η χρωματική κλίμακα διαφοροποιείται, με το
μικρογράφο του Escorial να χρησιμοποιεί πιο ψυχρά, πιο σκούρα χρώματα.
Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Ίσως γιατί η εικονογράφηση του χειρογράφου
του Escorial χρησιμοποιήθηκε σαν πρότυπο για αυτού της Μόσχας σύμφωνα
με την Tania Velmans199. Ο Andrés Martinez200 υποστήριξε επίσης, ότι το
χειρόγραφο του Escorial υπήρξε ακριβές ή έμμεσο αντίγραφο του χειρογράφου
της Μόσχας. Εντούτοις, δεν αποκλείεται να ισχύει και το ακριβώς αντίθετο. Ψς
εκ τούτου τοποθετείται χρονικά το χειρόγραφο του Μουσείου της Μόσχας στα
1360 περίπου και για αυτόν ακριβώς το λόγο η πιθανότητα να υπήρξε πρότυπο
για το χειρόγραφο του Escorial, δεν αποκλείεται. Ίσως τα δύο χειρόγραφα
έγιναν από τον ίδιο μικρογράφο ή στο ίδιο εργαστήρι αντιγραφής χειρογράφων,
οπότε και τα σχεδιαστικά πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα ίδια. την
ίδια ομάδα, στην Περίβλεπτο (εικ. 63) και το σέρβικο ψαλτήρι (εικ. 64) η
Παναγία με το Φριστό εικονίζονται μετωπικά και εκατέρωθέν τους εικονίζονται
οι απόστολοι και το βάθος δηλώνεται με οικοδομήματα. την εικόνα από τη
κόπελο (εικ. 62) η Θεοτόκος είναι μετωπική, αλλά ο Φριστός είναι στραμμένος
προς τους αποστόλους και τους ευλογεί, καθώς αυτός ήρθε για να ανανεώσει
τον κόσμο («Νέαν ἔδειξε κτίσιν ἐμφανίσας ὁ κτίστης ἡμῖν τοῖς ὑπ΄ αὐτοῦ γενομένοις»).
Η τοιχογραφία της Cozia (εικ. 65) αποτελεί από μόνη της μια ξεχωριστή
ομάδα. Απεικονίζεται η Θεοτόκος όρθια, να κρατά μια ρομβοειδή δόξα, μέσα
στην οποία παριστάνεται ο Φριστός και πλαισιώνεται από ιερείς και μορφές με
στέμμα, κάτι παρόμοιο δεν εντοπίζεται στις υπόλοιπες σωζόμενες τοιχογραφίες.
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Velmans, T., “Une illustration inedite de l’ Acathiste et l’ iconographie des hymnes liturgiques à Byzance”,
CahArch 22 (1972), 136- 137. Βλ. και Spatharakis, I., The pictorial cycles of the Akathistos Hymn for the Virgin,
Λάϊντεν 2005, 75.
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De Andrés Martinez, G., El Himno Akathistos, Ms. Esc. R. I. 19, v. I, II, Μαδρίτθ 1981, 27, 35, 69, 80. Βλ. και
Spatharakis, I., ό. π.
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Εικ. 65 Οίκος 13ος Νέαν ἔδειξε
κτίσιν, Καθολικό της Αγίας

Σριάδας, Cozia, Βλαχία, 1390
περίπου.

την τρίτη ομάδα που το κύριο πρόσωπο είναι ο Φριστός σε μεγάλη
ηλικία εντοπίζονται διαφοροποιήσεις. Πιο συγκεκριμένα στην Παναγία των
Φαλκέων (εικ. 66) ο Φριστός εικονίζεται όρθιος και πλαισιώνεται από
στρατιωτικούς αγίους και αποστόλους. Η τοιχογραφία του Markov Manastir
(εικ. 67) με το Φριστό στο κέντρο της σκηνής και αριστερά και δεξιά του μορφές
αποστόλων και μοναστικών αγίων αντίστοιχα, με τα χέρια τους υψωμένα σε
δέηση201, φαίνεται πως διαφοροποιείται αρκετά. Όσον αφορά το βάθος
αποδίδεται με αρχιτεκτονήματα, ενώ χαρακτηριστική είναι και η απεικόνιση
του μανδύα της Θεοτόκου, με την οποία ο ζωγράφος υπαινίσσεται τον ιδιαίτερο
ρόλο της στο νόημα της Ενσάρκωσης. Η κύρια μορφή της τοιχογραφίας, ο
Ιησούς δηλαδή, παριστάνεται εδώ όρθιος να ευλογεί τους αποστόλους και τους
αγίους. Δεν ισχύει αυτό που παρατηρείται στις υπόλοιπες παραστάσεις˙ να
εντοπίζονται δηλαδή διαφορές μόνο σε επιμέρους χαρακτηριστικά. Αναφορικά
με την εικόνα από το Uspenskij (εικ. 68) και εδώ το κεντρικό πρόσωπο είναι ο
Φριστός. Η εικόνα ακολουθεί το σχήμα με το Φριστό σε μεγάλη ηλικία, ωστόσο
διαφοροποιείται ως προς τη στάση του. Είναι δηλαδή όρθιος, με το κεφάλι του
στραμμένο προς τη μεριά που βρίσκονται οι απόστολοι και τους δείχνει ένα
ανοιχτό βιβλίο, το οποίο βρίσκεται πάνω σε ένα στήριγμα. Η συγκεκριμένη
παράσταση απομακρύνεται εντελώς από τις δύο προηγούμενες, κάτι που
καταδεικνύει πως το σχεδιαστικό πρότυπο που χρησιμοποίησε ο ζωγράφος ήταν
εντελώς διαφορετικό.
201

Ρρόκειται για ζνα εικονογραφικό ςχιμα αρκετά ςυνθκιςμζνο ςτα εικονογραφθμζνα ευαγγζλια. Omont,
Evangiles, I, πίν. 12a, 13a, 19b, 24b, 27a. Βλ. και Ξυγγόπουλοσ, Α., «Αι τοιχογραφίαι του Ακακίςτου εισ τθν
Ραναγίαν των Χαλκεϊν Θεςςαλονίκθσ», ΔΧΑΕ 7 (1973- 1974), 71.
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Εικ. 66 Οίκος 13ος Νέαν ἔδειξε κτίσιν, Παναγία των Φαλκέων, Θεσσαλονίκη, 1315
περίπου.

Εικ. 67 Οίκος 13ος Νέαν
ἔδειξε κτίσιν Ναός του
Αγ. Δημητρίου, Markov
Manastir, 1376- 1381.
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Εικ. 68 Οίκος 13ος Νέαν ἔδειξε κτίσιν
εικόνα με τον κύκλο του Ακαθίστου
ύμνου, Uspenskij Sobor, Μόσχα,
Κρεμλίνο, β΄μισό του 14ου αιώνα.

την τέταρτη και τελευταία ομάδα, όπως αναφέρθηκε, εντάσσεται η
τοιχογραφία της Decani (εικ. 69) και του Matejce (εικ. 70), όπου η κεντρική
μορφή είναι ο Φριστός- Εμμανουήλ πλαισιωμένος από αγίους, με τη διαφορά
ότι στη Decani ο Φριστός είναι ένθρονος και ευλογεί με το ένα χέρι, ενώ στο
Matejce στέκεται όρθιος μέσα σε δόξα και ευλογεί και με τα δύο χέρια.

Εικ. 69 Οίκος 13ος Νέαν ἔδειξε
κτίσιν, Ναός του Παντοκράτορος,

Decani, 1348- 1350.
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Εικ. 70 Οίκος 13ος Νέαν
ἔδειξε κτίσιν, Ναός της
Παναγίας,
Matejce,

1356- 1360.

Σι γίνεται όμως με την απεικόνιση του 13ου οίκου στους ναούς της
Κρήτης; Εδώ ο οίκος αποδίδεται πάντα με τη Θεοτόκο ένθρονη και
Βρεφοκρατούσα. Όμως παρά το ό, τι το κεντρικό πρόσωπο της εικονογράφησης
του οίκου αυτού είναι η Παναγία, υπάρχουν διαφορές και ως εκ τούτου
προκύπτουν δύο ομάδες˙ αυτή από τη μονή Οδηγήτριας και μια άλλη, την
οποία αποτελούν τα Ρούστικα και ο Άγ. Υανούριος από το Βαλσαμόνερο. Η
τοιχογραφία του οίκου αυτού από την Καρδιώτισσα των Βόρων δεν μπορεί να
ενταχθεί σε κάποια από τις ομάδες αυτές, διότι δε σώζεται σήμερα σε καλή
κατάσταση.
τη μονή Οδηγήτριας (εικ. 71)202 το κεντρικό πρόσωπο της παράστασης
είναι η Ένθρονη Βρεφοκρατούσα Θεοτόκος, όπως και στις υπόλοιπες
τοιχογραφίες του οίκου αυτού που σώζονται στο νησί. Η στάση του κορμού της
Παναγίας, αλλά και ο εικονογραφικός της τύπος αποτελούν αρκετά ιδιαίτερα
στοιχεία. Δεν εικονίζεται μετωπική, αλλά σε στάση τριών τετάρτων και μόνο το
βλέμμα της κατευθύνεται προς το θεατή. Εικονίζεται στον τύπο της
Φειροφιλούσας, ο οποίος είναι σπάνιος στη βυζαντινή ζωγραφική. Ιδιαίτερο
στοιχείο επίσης, αποτελούν τα πόδια της Παναγίας, τα οποία είναι σε διάσταση,
χαρακτηριστικό που δεν συναντάται σε κάποια άλλη τοιχογραφία του
Ακαθίστου στην Κρήτη, ούτε και αλλού. Όμως αυτός ο τρόπος με τον οποίο η
Παναγία έχει σε διάσταση τα πόδια της μοιάζει αρκετά με αυτόν από την εικόνα
του τέλους του 12ου Άνωθεν οι προφήται από το ινά (εικ. 126). Ένα άλλο
χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης τοιχογραφίας είναι ο ημικυκλικός θρόνος,
αλλά και ο μανδύας που εικονίζεται πίσω από την Παναγία, όπου εδώ είναι
κρεμασμένος και οι άγγελοι τον τραβούν σαν να αποκαλύπτουν το μέσο για την
202

Βλ. 211- 217 τθσ παροφςασ εργαςίασ.
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Ενσάρκωση –τη Θεοτόκο-και το σαρκωμένο Λόγο. Κάτι ακόμη που πρέπει να
τονιστεί, είναι πως στην Οδηγήτρια ο 13ος οίκος θα μπορούσε να εικονογραφεί
και τον 4ο οίκο. Σο φαινόμενο αυτό είναι αρκετά συχνό στους κύκλους του
Ακαθίστου ύμνου στην Κρήτη, όπως θα σημειωθεί και σε επόμενους οίκους.
Ψστόσο, η πρακτική αυτή δεν παρατηρείται στο μαριολογικό αυτό κύκλο σε
σωζόμενες παραστάσεις εκτός Κρήτης. Κάτι τέτοιο όμως δεν μπορεί να
εμφανίζεται έτσι ξαφνικά στις τοιχογραφίες με τον Ακάθιστο στην Κρήτη.
Μπορεί δηλαδή, να πρόκειται για πρακτική που να εφάρμοζαν και σε άλλα
μνημεία ή χειρόγραφα ή εικόνες, στων οποίων την εικονογράφηση υπήρχε σαν
θέμα ο ύμνος, αλλά να μη σώζονται σήμερα.

Εικ. 71 Οίκος 13ος (4ος) Νέαν έδειξε κτίσιν (Δύναμις τοῦ ὑψίστου), Μονή Οδηγήτριας, επαρχία
Καινουργίου, αρχές 14ου αιώνα.
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τη δεύτερη ομάδα, αυτή με τις τοιχογραφίες από την Παναγία στα
Ρούστικα (εικ. 72)203 και τον Άγ. Υανούριο στο Βαλσαμόνερο (εικ. 73)204, όπου
η Παναγία είναι ένθρονη και Βρεφοκρατούσα, εικονίζεται μετωπικά,
πλαισιωμένη από μοναχούς και πιστούς σε βάθος με αρχιτεκτονήματα,
υπάρχουν επιμέρους λεπτομέρειες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να
δημιουργούνται δύο υποομάδες, διότι η εικονογράφηση που ακολουθείται στον
Άγ. Υανούριο είναι διαφορετική από αυτή στην Παναγία από τα Ρούστικα.
τα Ρούστικα δεν ευλογεί ο μικρός Φριστός τις ομάδες ανθρώπων, αλλά η
Θεοτόκος, διότι στο κείμενο γράφεται η φράση «ἱνὰ τὸ θαῦμα βλέποντες ὑμνήσωμεν
αὐτὴν βοῶντες·». Πρόκειται δηλαδή για δοξολογία που απευθύνεται στην Παναγία
και έτσι ο ζωγράφος αποδίδει αυτό το πρόσωπο να ευλογεί, εν αντιθέσει με τον
Άγ. Υανούριο, όπου ο Φριστός ευλογεί με τα δύο χέρια το πλήθος. τα
Ρούστικα οι μορφές των μοναχών και των πιστών που περιβάλλουν τη Θεοτόκο,
κοιτούν όλες προς αυτήν, με εξαίρεση μια αντρική μορφή που στρέφει προς
άλλη κατεύθυνση το κεφάλι της. Αντίθετα, στον Άγ. Υανούριο οι μπροστινές
μορφές και από τις δύο ομάδες των μοναχών, παρ’ όλο που έχουν τα χέρια τους
υψωμένα και υμνούν το κύριο πρόσωπο, γυρίζουν το κεφάλι τους και κοιτούν
προς άλλη κατεύθυνση. Επίσης, όσον αφορά το θρόνο, παρατηρούνται και εδώ
σημαντικές διαφορές. τα Ρούστικα ο θρόνος της Παναγίας δεν έχει ερεισίνωτο,
ενώ στον Άγ. Υανούριο έχει ημικυκλικό ερεισίνωτο με μικρά κάγκελα και
αρχιτεκτονικά στοιχεία. Και στις δύο αυτές τοιχογραφίες αποδίδεται αστέρι –
στην Περίπτωση των Ρουστίκων στο κέντρο, στην περίπτωση του Αγ. Υανουρίου
στην άκρη- με τρεις ακτίνες. Σο αστέρι205 είναι στοιχείο θεοφάνειας. Αφορά το
φως, την ενέργεια του Θεού που δέχθηκε η Παναγία για να μετέχει στο
μυστήριο της Ενσάρκωσης και εκφράζει «τὸ θαῦμα», για το οποίο την εξυμνούν.
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Π. π., 221.
Π. π., 241- 243.
205
Το μοτίβο του αςτεριοφ ςυναντάται ςε αρκετοφσ οίκουσ του Ακακίςτου, κακϊσ τονίηει το ςτοιχείο τθσ κείασ
δφναμθσ και το καυματουργικό τρόπο ςφλλθψθσ τθσ Ραναγίασ.
204
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Εικ. 72 Οίκος 13ος Νέαν έδειξε κτίσιν,
Ναός της Παναγίας, Ρούστικα, Ρέθυμνο,
1390- 1391.

Εικ. 73 Οίκος 13ος Νέαν έδειξε κτίσιν, Άγ. Υανούριος, Βαλσαμόνερο, 1407.
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Ολοκληρώνοντας τη συγκριτική εξέταση των απεικονίσεων του 13ου οίκου
συμπεραίνουμε πως πρόκειται για δύο διαφορετικούς τρόπους εικονογράφησης
του συγκεκριμένου οίκου στις εκκλησίες της Κρήτης, όπου αυτός σώζεται μέχρι
σήμερα. Μπορεί ο ζωγράφος που εργάστηκε στον Άγ. Υανούριο να
χρησιμοποίησε διαφορετικό σχεδιαστικό πρότυπο για την εικονογράφηση του
δέκατου τρίτου οίκου από αυτό που χρησιμοποίησε ο ζωγράφος στα Ρούστικα.
Όσον αφορά τη συγκεκριμένη τοιχογραφία από τον Άγ. Υανούριο,
παρατηρείται, ότι ως προς την απόδοση τουλάχιστον του τύπου του θρόνου με
το ημικυκλικό ερεισίνωτο, δεν αποκλείεται ο καλλιτέχνης να χρησιμοποίησε
δύο διαφορετικά σχέδια. Δεν αποκλείεται δηλαδή, να ήθελε να δημιουργήσει
μια παράσταση, όπου να υπήρχε ανάμειξη δύο διαφορετικών εικονογραφήσεων,
από την οποία θα προέκυπτε κάτι καινούργιο.
το δέκατο τέταρτο οίκο («Ξένον τόκον ἰδόντες») γίνεται αναφορά στη διττή
φύση του Φριστού. Η θεϊκή του φύση αντιπαραβάλλεται με την ανθρώπινη μέσα
από τη χρήση δύο αντίθετων νοηματικά επιθέτων («ὁ ὑψηλὸς»- «ταπεινὸς»). Επίσης,
δηλώνεται και ο λόγος της ενανθρώπησης, καθώς ο Φριστός ήρθε στη γη για να
οδηγήσει, όσους θα τον ακολουθήσουν, στην αλήθεια και στην αιωνιότητα
(«βουλόμενος ἑλκύσαι πρὸς τὸ ὕψος τοὺς αὐτῷ βοῶντας»). υνήθως απεικονίζεται είτε
με τη σκηνή της Γέννησης ή με το Φριστό- Εμμανουήλ ένθρονο να περιβάλλεται
από ψάλτες και ιεράρχες μπροστά από αρχιτεκτονικό βάθος206.
Οι παραστάσεις ταξινομούνται στον οίκο αυτό ανάλογα με το ποιο είναι το
κεντρικό πρόσωπο και με το ποιο εικονογραφικό θέμα απεικονίζεται. Από τα
σωζόμενα παραδείγματα, στα χειρόγραφα της Μόσχας, Escorial και το σέρβικο
ψαλτήρι, καθώς και στην εικόνα από τη κόπελο ο 14ος οίκος εικονογραφείται
με τη σκηνή της Γέννησης. Αυτά συγκροτούν και την πρώτη ομάδα. τη
δεύτερη ομάδα εντάσσονται οι τοιχογραφίες από τον Άγ. Νικόλαο τον Ορφανό
και τη Decani, όπου το κύριο πρόσωπο είναι ο Φριστός- Εμμανουήλ. Η
τοιχογραφία της Αχρίδας και της εικόνας του Uspenskij ταξινομούνται στην
τρίτη ομάδα, ανάλογα με τη διάταξη των προσώπων στο χώρο καθώς και οι δύο
χωρίζονται σε δύο ζώνες, ενώ οι τοιχογραφίες του Matejce, του Markov και της
Cozia αποτελούν η καθεμιά ξεχωριστές περιπτώσεις.
την πρώτη ομάδα, σε αυτή δηλαδή που αποτελούν τα τρία χειρόγραφα
και η εικόνα από τη κόπελο (εικ. 74) υπάρχουν επιμέρους διαφορές. Για το
ψαλτήρι του Κρατικού Ιστορικού Μουσείου της Μόσχας (εικ. 75) και του
Escorial (εικ. 76) παρατηρείται ό, τι και στο 13ο οίκο˙ δηλαδή οι μικρογραφίες
δε διαφοροποιούνται παρά μόνο όσον αφορά τη χρωματική κλίμακα, η οποία
στο χειρόγραφο του Escorial είναι πιο ανοιχτόχρωμη. Αυτό καταδεικνύει πως οι
δύο μικρογράφοι χρησιμοποιούν παρόμοιο σχεδιαστικό πρότυπο. Οι άλλες δύο
μικρογραφίες, του Tomic (εικ. 77) και του σέρβικου ψαλτηριού (εικ. 78)
αποδίδονται εικονογραφικά με τη Γέννηση με φόντο το φυσικό τοπίο, όμως η
διάταξη των μορφών είναι τελείως διαφορετική. Μπορεί και στις δύο να
206

Αργφρθσ, Κ. ό. π., 204.

Ακάθιζηος Ύμνος. Η εικονογράθηζη ηων οίκων με δογμαηικό περιεχόμενο ζηις εκκληζίες ηης Κρήηης

75

παριστάνονται η Θεοτόκος με το βρέφος μέσα σε άνοιγμα βράχου και την
περιβάλουν μορφές βοσκών και αγγέλων, ωστόσο η στάση της Θεοτόκου στο
Tomic διαφέρει. Είναι ξαπλωμένη, ενώ στο σέρβικο ψαλτήρι σχεδόν κάθεται.
Επίσης, στο ψαλτήρι του Tomic η παράσταση εμπλουτίζεται και με τη σκηνή
του λουτρού και τις θεραπαινίδες, διαιρώντας τη μικρογραφία σε δύο ζώνες και
προσδίδοντάς της αφηγηματικότητα. την εικόνα από τη κόπελο (εικ. 74) η
παράσταση αποδίδεται με τμήμα της παράστασης της Γέννησης. Εικονίζεται
δηλαδή ο Φριστός ως σπαργανωμένο βρέφος και τον προσκυνούν οι τρεις μάγοι.
Άρα, παρατηρεί κανείς, ότι η παράσταση διαφοροποιείται αρκετά. Αυτό
φανερώνει, ότι οι ζωγράφοι χρησιμοποιούν διαφορετικά τετράδια με σχέδια,
ώστε να αποδώσουν την παράσταση της Γέννησης με διαφορετική
εικονογράφηση όμως.

Εικ. 74 Οίκος 14ος Ξένον τόκον
ἰδόντες εικόνα με τον Ακάθιστο
ύμνο και την Κοίμηση της
Θεοτόκου από το ναό της
Παναγίας
Ζωοδόχου
Πηγής,
Λιβάδι, κόπελος, αρχές 15ου
αιώνα.
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Εικ. 75 Οίκος 14ος Ξένον
τόκον ἰδόντες MS Synodal gr.
429,
Κρατικό
Ιστορικό
Μουσείο της Μόσχας, 1360
περίπου.

Εικ. 76 Οίκος 14ος Ξένον τόκον ἰδόντες, Κώδ. R. I.
περίπου.

Escorial, fol. 19ro, 1400
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Εικ. 77 Οίκος 14ος Ξένον τόκον ἰδόντες, Χαλτήρι του Tomic, Κρατικό Ιστορικό
Μουσείο της Μόσχας, 1360 περίπου.
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Εικ. 78 Οίκος 14ος Ξένον τόκον ἰδόντες, σέρβικο
ψαλτήρι Cod. Slav 4, fol. 217vo, Bayerische
Staatsbibliothek, Μόναχο, τελευταίο τέταρτο του 14ου αιώνα.

τον Άγ. Νικόλαο τον Ορφανό (εικ. 79) και τη Decani (εικ. 80), οι
παραστάσεις αποδίδονται με παρεμφερή εικονογραφικό τύπο: εικονίζεται ο
Φριστός- Εμμανουήλ ένθρονος στο κέντρο, μπροστά από αρχιτεκτονήματα
πλαισιωμένος από ψάλτες και μοναχούς. Δύο είναι οι διαφοροποιήσεις˙ η μια
αφορά το είδος των κτιρίων, ενώ η άλλη την ιδιότητα των μορφών που
περιβάλλουν το Φριστό. τον Άγ. Νικόλαο τα κτίρια είναι περισσότερα και
μεταξύ αυτών εικονίζονται και κιβώρια, ενώ στη Decani όχι. Σέλος, σχετικά με
τις μορφές που πλαισιώνουν τον ένθρονο Φριστό, στην τοιχογραφία από τη
Θεσσαλονίκη απεικονίζονται και επίσκοποι. Εικονογραφικά και οι δύο
τοιχογραφίες είναι παρόμοιες. Μπορεί να έχουμε δύο ζωγράφους που
αποδίδουν τον οίκο αυτό χρησιμοποιώντας κοινό πρότυπο.

Εικ. 79 Οίκος 14ος Ξένον τόκον
ἰδόντες, Άγ. Νικόλαος Ορφανός,
1315 περίπου.
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Εικ. 80 Οίκος 14ος Ξένον τόκον ἰδόντες,
Ναός του Παντοκράτορος, Decani,
1348- 1350.

Η τοιχογραφία από την Αχρίδα (εικ. 81) και η εικόνα του Uspenskij (εικ.
82) εντάσσονται στην τρίτη ομάδα, διότι ακολουθούν μεν παρόμοιο
εικονογραφικό πρότυπο, εντούτοις οι διαφορές είναι πολλές. την Αχρίδα, στην
άνω ζώνη μέσα σε δόξα εικονίζεται ο Φριστός όρθιος και στην κάτω ζώνη
εικονίζονται επίσκοποι, άγιοι, αλλά και μια μορφή με λώρο και στέμμα –ίσως
αυτοκράτορας μπροστά από βάθος με οικοδομήματα. Αντιθέτως στην εικόνα
του Uspenskij στην άνω ζώνη μέσα στη δόξα εικονίζεται η Παναγία με το μικρό
Φριστό στα γόνατά της και στο κάτω τμήμα της παράστασης μοναχοί και άγιοι
σε χρυσό φόντο να δοξολογούν το Φριστό σύμφωνα με το κείμενο («Ξένον τόκον
ἰδόντες ξενωθῶμεν τοῦ κόσμου͵ τὸν νοῦν εἰς οὐρανοὺς μεταθέντες·»). Δεν αποκλείεται ο
ζωγράφος να αποδίδει αυτό τον οίκο με κεντρικό πρόσωπο την Παναγία, καθώς
πρόκειται για έναν ύμνο που γράφεται για αυτήν.

Εικ. 81 Οίκος 13ος (14ος) Ξένον τόκον ἰδόντες
Περίβλεπτος, Αχρίδα, 1365.
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Εικ. 82 Οίκος 14ος Ξένον τόκον ἰδόντες, εικόνα με τον κύκλο του Ακαθίστου
ύμνου, Uspenskij Sobor, Μόσχα, Κρεμλίνο, β΄μισό του 14ου αιώνα.

Σο Matejce (εικ. 83), ωστόσο αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση και για
αυτό εξετάζεται ξεχωριστά. Εδώ αντί για τη μορφή της Παναγίας ή του Φριστού
απεικονίζεται μια εικόνα της Παναγίας στον τύπο της Οδηγήτριας τοποθετημένη
σε ένα στήριγμα ή είδος τραπεζιού και την πλαισιώνουν μοναχοί και ψάλτες207.
ε κανένα άλλο ναό ή χειρόγραφο ή εικόνα στο συγκεκριμένο οίκο δεν έχουμε
απεικόνιση εικόνας. Κάτι τέτοιο αποδίδεται στους οίκους 17, 20 και 24 του
παρόντος ναού και γενικά στους οίκους 23 και 24, σύμφωνα και με το
περιεχόμενο του ύμνου στα αντίστοιχα χωρία. ε κανένα οίκο δε γίνεται
αναφορά σε εικόνα. Ίσως αυτό το στοιχείο αφορά την καλλιτεχνική σύλληψη
του ζωγράφου, ο οποίος προφανώς με το να απεικονίζει μια εικόνα, δείχνει την
αντίληψη που είχαν τότε για τις εικόνες της Θεοτόκου, η λατρεία της οποίας
κέρδισε μεγάλο έδαφος ήδη από τον 9ο αιώνα. Ψς εκ τούτου σύμφωνα με τη
Sevcenko πρόκειται για απεικονίσεις της λειτουργικής χρήσης των εικόνων,
δηλαδή για τη λεγόμενη πρεσβεία, για την οποία γίνεται λόγος πιο κάτω.

207

Αναγνωρίηονται από τα ςκαράνικα.
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Εικ. 83 Οίκος 14ος Ξένον τόκον ἰδόντες, Ναός της Παναγίας,

Matejce, 1356- 1360.

το Markov (εικ. 84) ο οίκος αποδίδεται με έναν διαφορετικό
εικονογραφικό τύπο, όπου η Θεοτόκος είναι ένθρονη και Βρεφοκρατούσα
πλαισιωμένη από αγγέλους. την Cozia (εικ. 85) η Παναγία είναι όρθια και
κρατά μέσα σε ρομβοειδή δόξα το στηθαίο Φριστό- Εμμανουήλ και
πλαισιώνεται από μοναχούς.

Εικ. 84 Οίκος 14ος Ξένον τόκον
ἰδόντες Ναός του Αγ.
Δημητρίου, Markov Manastir,
1376- 1381.
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Εικ. 85 Οίκος 14ος Ξένον τόκον
ἰδόντες, Καθολικό της Αγίας
Σριάδας, Cozia, Βλαχία, 1390
περίπου.
Σο γεγονός ότι οι τοιχογραφίες των τριών τελευταίων εκκλησιών δεν
εντάσσονται σε κάποια ομάδα, δε συνεπάγεται ότι οι εικονογραφικοί τους τύποι
εμφανίζονται έτσι ξαφνικά. Μπορεί να υπήρχαν και άλλες απεικονίσεις του 14ου
οίκου που ακολουθούσαν τους τύπους αυτούς, αλλά να μη σώζονται. Πολύ
περισσότερο δε αν υπήρχαν σε χειρόγραφα, τα οποία μπορεί να αγνοούμε ή να
έχουν καταστραφεί.
την Κρήτη οι σωζόμενες τοιχογραφίες του δέκατου τέταρτου οίκου
ταξινομούνται σε τρεις ομάδες σύμφωνα με τη διάταξη των μορφών στο χώρο
και ανάλογα με το ποιο είναι το κύριο πρόσωπο. Η πρώτη αφορά τις
τοιχογραφίες από τη μονή Οδηγήτριας και τα Ρούστικα, ενώ η δεύτερη την
τοιχογραφία από τον Άγ. Υανούριο στο Βαλσαμόνερο. Σην τρίτη ομάδα
αποτελεί η τοιχογραφία από το Μέρωνα. Αντιθέτως, η αντίστοιχη παράσταση
στους Βόρους δε διατηρείται καλά σήμερα και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να
την εντάξουμε σε κάποια από τις τρεις ομάδες.
την Οδηγήτρια (εικ. 86)208 και τα Ρούστικα (εικ. 87)209 η παράσταση
χωρίζεται σε δύο ζώνες, διότι και το ίδιο το κείμενο προδιαθέτει τον αναγνώστη
για κάτι που βρίσκεται στον ουρανό («τὸν νοῦν εἰς οὐρανοὺς μεταθέντες·»). Έτσι
είναι εμφανές, ότι ο ζωγράφος στην τοιχογραφία από την Παναγία στα Ρούστικα
ακολουθεί τον ίδιο εικονογραφικό τύπο που χρησιμοποιεί ο ζωγράφος στη
Μονή Οδηγήτριας. Ο Φριστός δηλαδή στην άνω ζώνη («ὁ ὑψηλὸς»), παριστάνεται
στηθαίος μέσα σε δόξα να ευλογεί και από κάτω δέονται αντρικές μορφές
μπροστά από φόντο που ορίζεται με αρχιτεκτονήματα. Βέβαια, εντοπίζονται
ορισμένες εικονογραφικές διαφορές δευτερευούσης σημασίας. τα Ρούστικα
208
209

Βλ. 217- 218 τθσ παροφςασ εργαςίασ.
Π. π., 221- 222.
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στην άνω ζώνη, μέσα στην οκτάκτινη δόξα παριστάνονται αγγελικές μορφές,
καθώς και ένα περιστέρι μέσα σε μετάλλιο, που αποτελεί απεικόνιση
θεοφάνειας. Αντιθέτως, στην Οδηγήτρια απουσιάζουν οι μορφές των αγγέλων
και το περιστέρι. Παρατηρείται όμως κάτι αρκετά ενδιαφέρον. το κάτω τμήμα,
στο κέντρο της παράστασης ξεχωρίζει μια μορφή μοναχού, ο οποίος είναι
γονατισμένος με τα χέρια υψωμένα και δοξολογεί, θέλοντας να ακολουθήσει το
Λόγο του Θεού («ἑλκύσαι πρὸς τὸ ὕψος τοὺς αὐτῷ βοῶντας·»). Εδώ η απεικόνιση του
χορηγού είναι κάτι πρωτόγνωρο στην εικονογράφηση του οίκου αυτού. Επίσης
στο αρχιτεκτονικό φόντο υπάρχει επιγραφή, η οποία σχετίζεται με το μοναχό.

Εικ. 86 Οίκος 14ος Ξένον τόκον ἰδόντες, Μονή Οδηγήτριας, επαρχία Καινουργίου,
αρχές 14ου αιώνα.
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Εικ. 87 Οίκος 16ος (14ος) Ξένον τόκον ἰδόντες, Ναός της Παναγίας, Ρούστικα, Ρέθυμνο,
1390- 1391.

Αντιθέτως, ο Άγ. Υανούριος από το Βαλσαμόνερο (εικ. 88)210
διαφοροποιείται κατά πολύ. Ο 14ος Οίκος εδώ δεν αποδίδεται εικονογραφικά με
το Φριστό μέσα σε δόξα στην άνω ζώνη και πλαισιώνεται από την Παναγία και
τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, ενώ στην κάτω ζώνη παριστάνονται επίσκοποι και
μοναχοί, καθώς μορφές με αυτοκρατορικά ενδύματα και στέμμα.
Εικονογραφικά, εντάσσεται στην τρίτη ομάδα με την τοιχογραφία από την
Περίβλεπτο της Αχρίδας και την εικόνα του Uspenskij. Πιο συγκεκριμένα
χρησιμοποιείται ο ίδιος εικονογραφικός τύπος, που χρησιμοποιείται και στην
αντίστοιχη τοιχογραφία από την Περίβλεπτο της Αχρίδας με τις μορφές να
ακολουθούν ακόμα και την ίδια διάταξη στο χώρο. τον Άγ. Υανούριο λόγω
φθοράς της τοιχογραφίας στο άνω τμήμα δεν μπορεί να διακρίνει κανείς, αν
απεικονίζονται αρχιτεκτονήματα για την απόδοση του βάθους, όπως στην
Περίβλεπτο. Η μόνη διαφορά συγκριτικά με τον Άγ. Υανούριο και την
τοιχογραφία από την Περίβλεπτο, είναι ότι στο παράδειγμα από την Κρήτη, τη
μορφή του Φριστού πλαισιώνουν η Παναγία από τη μια πλευρά και ο Ιωάννης ο
Πρόδρομος από την άλλη.

210

Βλ. 241- 243 τθσ παροφςασ εργαςίασ.
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Εικ. 88 Οίκος 13ος (14ος) Ξένον
τόκον
ἰδόντες
Άγ.
Βαλσαμόνερο, 1407.

Υανούριος,

την τοιχογραφία του 14ου οίκου από το Μέρωνα (εικ. 89)211 η
εικονογράφηση διαφέρει από τα άλλα μνημεία της Κρήτης. Εικονίζεται ο
Φριστός στον τύπο του Εμμανουήλ μετωπικά, ένθρονος και πλαισιώνεται από
αγγέλους.

Εικ. 89 Οίκος 16ος
(14ος)
Ξένον
τόκον
ἰδόντες,
Ναός
της
Παναγίας, Μέρωνας,
Αμάρι,
1400
περίπου.

211

Π. π., 230.
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Άρα, στις σωζόμενες τοιχογραφίες του οίκου Ξ από την Κρήτη
διακρίνονται τρεις εικονογραφικές ομάδες με την Παναγία στα Ρούστικα να
ακολουθεί τον εικονογραφικό τύπο από τη Μονή Οδηγήτριας, ενώ η
τοιχογραφία από τον Άγ. Υανούριο αποτελεί από μόνη της τη δεύτερη ομάδα.
Ακολουθεί δηλαδή, έναν διαφορετικό εικονογραφικό τύπο, κάτι που
καταδεικνύει ότι ο ζωγράφος της Αχρίδας και ο ζωγράφος που εργάστηκε στον
Άγ. Υανούριο ακολουθούν παρόμοιο εικονογραφικό πρότυπο. Η τοιχογραφία
της τρίτης ομάδας ως προς τη γενική σύλληψη θυμίζει την τοιχογραφία του Αγ.
Νικολάου της Θεσσαλονίκης και της Decani, όπου ο Φριστός είναι μεν ένθρονος
στον τύπο του Εμμανουήλ, αλλά υπάρχουν διαφορές. Δηλαδή, στο Μέρωνα
είναι κατά μέτωπον πλαισιωμένος από μορφές αγγέλων, ενώ στον Αγ. Νικόλαο
της Θεσσαλονίκης και τη Decani σχεδόν σε στάση τριών τετάρτων, πλαισιωμένος
από ψάλτες και επισκόπους. Επιπλέον, στο Μέρωνα δεν υπάρχει αρχιτεκτονικό
βάθος, όπως στις άλλες δύο τοιχογραφίες με τις οποίες μοιάζει ο
εικονογραφικός τύπος, όπου το βάθος αποδίδεται με αρχιτεκτονήματα. Ίσως ο
ζωγράφος του Μέρωνα να χρησιμοποίησε σχεδιαστικό πρότυπο, στο οποίο
επέφερε ορισμένες αλλαγές, με αποτέλεσμα να δημιουργεί έναν νέο
εικονογραφικό τύπο.
Ο δέκατος πέμπτος οίκος («Ὅλος ἦν ἐν τοῖς κάτω καὶ τῶν ἄνω») συνεχίζει να
αναφέρεται στη διπλή φύση του Φριστού, ένα από τα πιο κύρια δόγματα του
χριστιανισμού, με ακόμα περισσότερη σαφήνεια. Σονίζεται ο τρόπος με τον
οποίο πραγματοποιήθηκε η Ενσάρκωση («γέγονε καὶ τόκος ἐκ παρθένου θεολήπτου»)
και για αυτό δικαιολογούνται οι δύο φύσεις, ύστερα από θεϊκή πρωτοβουλία
(«συγκατάβασις γὰρ θεϊκή»). Ο οίκος αυτός αποδίδεται εικονογραφικά με παράσταση
που χωρίζεται σε δύο τμήματα˙ στην άνω ζώνη απεικονίζεται ο Φριστός μέσα σε
δόξα με αγγέλους να τον δορυφορούν, ενώ στην κάτω παριστάνεται ο Φριστός
στον τύπο του Εμμανουήλ ή σε πιο μεγάλη ηλικία και δεξιά και αριστερά του
απόστολοι, άγιοι ή ιεράρχες212.
Οι απεικονίσεις του 15ου οίκου ταξινομούνται σε ομάδες ανάλογα με το
πως απεικονίζεται ο Φριστός στην άνω και κάτω ζώνη˙ δηλαδή διακρίνονται τρεις
ομάδες, όπου στην πρώτη ο Φριστός στο κάτω τμήμα της παράστασης είναι
ένθρονος και στο άνω τμήμα μέσα σε δόξα να πλαισιώνεται από αγγέλους. τη
δεύτερη ομάδα οι απεικονίσεις αποδίδουν το Φριστό στην κάτω ζώνη ένθρονο
και στην άνω ζώνη μέσα σε δόξα να εικονίζεται μετωπικός. την τρίτη ομάδα
εντάσσονται οι παραστάσεις με το Φριστό να αποδίδεται ένθρονος.
την πρώτη ομάδα εντάσσονται η τοιχογραφία από τον Άγ. Νικόλαο τον
Ορφανό (εικ. 90), τη Decani (εικ. 91), την Αχρίδα (εικ. 92) και το Matejce (εικ.
93), όπου την κάτω ζώνη καταλαμβάνει ο Φριστός ένθρονος να ευλογεί τις
μορφές που τον περιβάλλουν, ενώ στην άνω ζώνη ο Φριστός είναι εξίσου
212

Αργφρθσ, Κ., ό. π., 204.
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ένθρονος και τον δορυφορούν αγγελικές δυνάμεις. Τπάρχουν όμως και
επιμέρους διαφορές. τον Άγ. Νικόλαο Ορφανό και στις δύο ζώνες ο Φριστός
αποδίδεται στον τύπο του Εμμανούηλ. την πάνω ζώνη της τοιχογραφίας τον
δορυφορούν σεραφείμ και τη δόξα μέσα στην οποία βρίσκεται την κρατούν
άγγελοι, στη Decani τον πλαισιώνουν μόνο σεραφείμ και στην Περίβλεπτο ο
Φριστός είναι όρθιος, όπως και οι δύο άγγελοι εκατέρωθέν του που τον
δοξολογούν. την κάτω ζώνη στον Άγ. Νικόλαο η μορφή του Φριστού αποδίδεται
στον τύπο του Εμμανούηλ, σε νεαρή δηλαδή ηλικία, ενώ στη Decani και την
Αχρίδα ακολουθείται άλλος εικονογραφικός τύπος με το Φριστό να παριστάνεται
σε πιο ώριμη ηλικία. Εντούτοις, υπάρχει και μια άλλη διαφορά ως προς τη
στάση του. τον Άγ. Νικόλαο και τη Decani εικονίζεται σχεδόν σε στάση τριών
τετάρτων, ενώ στην τοιχογραφία από την Περίβλεπτο είναι μετωπικός. Μια
ακόμη διαφορά που εντοπίζεται, αφορά τις μορφές που παριστάνονται δεξιά και
αριστερά από το Φριστό, αλλά και το φόντο της παράστασης. Σον περιβάλλουν
δηλαδή άγγελοι και στις τρεις τοιχογραφίες, αλλά στην παράσταση της Αχρίδας
εικονίζεται και ένας αρχάγγελος, ενώ στο Matejce μεταξύ των μορφών που
πλαισιώνουν τον ένθρονο Φριστό της κάτω ζώνης παριστάνονται και δύο μορφές
με διάλιθο λώρο. χετικά με το βάθος, η τοιχογραφία που παρουσιάζει
διαφορά, είναι αυτή από τον Άγ. Νικόλαο, όπου αποδίδεται με οικοδομήματα.

Εικ. 90 Οίκος 15ος Ὅλος ἦν ἐν τοῖς κάτω καὶ τῶν ἄνω, Άγ. Νικόλαος Ορφανός, 1315
περίπου.
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Εικ. 91 Οίκος 15ος Ὅλος ἦν ἐν τοῖς κάτω καὶ τῶν ἄνω, Ναός του Παντοκράτορος,
Decani, 1348- 1350.

Εικ. 92 Οίκος 15ος Ὅλος ἦν ἐν τοῖς κάτω καὶ τῶν ἄνω, Περίβλεπτος, Αχρίδα, 1365.
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Εικ. 93 Οίκος 15ος Ὅλος
ἦν ἐν τοῖς κάτω καὶ τῶν ἄνω,
Ναός
της
Παναγίας,

Matejce, 1356- 1360.

Η εικόνα από τη κόπελο (εικ. 94), η εικόνα του Uspenskij (εικ. 95) και
η μικρογραφία από το ψαλτήρι του Tomic (εικ. 96) αποτελούν την τρίτη ομάδα.
Οι παραστάσεις χωρίζονται σε δύο ζώνες και σε αυτή την ομάδα. την κάτω
ζώνη εικονίζεται ο Φριστός ένθρονος να ευλογεί με το ένα χέρι, ενώ με το άλλο
κρατά κλειστό βιβλίο. την άνω ζώνη ο Φριστός εικονίζεται μετωπικός μέσα σε
δόξα. Και οι τρεις παραστάσεις ακολουθούν τον ίδιο εικονογραφικό τύπο,
ωστόσο μόνο στην εικόνα του Uspenskij στην κάτω ζώνη η παράσταση
εμπλουτίζεται με μορφές αγγέλων που ίπτανται, την Παναγία και τον Ιωάννη τον
Πρόδρομο και άλλες δύο μορφές εκ των οποίων η μια φέρει αυτοκρατορική
ενδυμασία και στέμμα, ενώ στην άνω ζώνη το σχήμα της δόξας εδώ διαφέρει.

Εικ. 94 Οίκος 15ος Ὅλος ἦν ἐν τοῖς
κάτω καὶ τῶν ἄνω, εικόνα με τον
Ακάθιστο ύμνο και την Κοίμηση της
Θεοτόκου από το ναό της Παναγίας
Ζωοδόχου Πηγής, Λιβάδι, κόπελος,
αρχές 15ου αιώνα.
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Εικ. 95 Οίκος 15ος Ὅλος ἦν ἐν τοῖς
κάτω καὶ τῶν ἄνω, εικόνα με τον
κύκλο του Ακαθίστου ύμνου,
Uspenskij
Sobor,
Μόσχα,
Κρεμλίνο, β΄μισό του 14ου αιώνα.

Εικ. 96 Οίκος 15ος Ὅλος ἦν ἐν τοῖς κάτω καὶ τῶν ἄνω, Χαλτήρι του Tomic, Κρατικό
Ιστορικό Μουσείο της Μόσχας, 1360 περίπου.
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την τρίτη ομάδα κατατάσσονται οι μικρογραφίες του συγκεκριμένου
οίκου από το χειρόγραφο της Μόσχας (εικ. 97) και του Escorial (εικ. 98). Οι
δύο μικρογραφίες ακολουθούν τον ίδιο εικονογραφικό τύπο με το Φριστό
ένθρονο σε στάση τριών τετάρτων να ευλογεί με το ένα χέρι και να κρατά
κλειστό ειλητάριο. Όπως και στους προηγούμενους οίκους, έτσι και σε αυτόν η
μόνη διαφοροποίηση που παρατηρείται, αφορά τα χρώματα που επιλέγει ο
μικρογράφος στο χειρόγραφο του Escorial, τα οποία είναι ανοιχτής κλίμακας.

Εικ. 97

Εικ. 98

Εικ. 97 Οίκος 15ος Ὅλος ἦν ἐν τοῖς κάτω καὶ τῶν ἄνω, MS Synodal gr. 429, Κρατικό
Ιστορικό Μουσείο της Μόσχας, 1360 περίπου.
Εικ. 98 Οίκος 15ος Ὅλος ἦν ἐν τοῖς κάτω καὶ τῶν ἄνω, Κώδ. R. I. 19 Escorial, 1400
περίπου.

Η τοιχογραφία του Markov (εικ. 99), της Cozia (εικ. 100) και η
μικρογραφία από το σέρβικο ψαλτήρι (εικ. 101), όπου μπορεί να χωρίζονται σε
δύο ζώνες, ώστε να αποδοθεί το νόημα της φράσης «Ὅλος ἦν ἐν τοῖς κάτω καὶ τῶν ἄνω
οὐδ΄ ὅλως ἀπῆν ὁ ἀπερίγραπτος Λόγος·», ωστόσο αποτελούν το καθένα ανεξάρτητα
παραδείγματα και δε φαίνεται να ακολουθούν κάποιο συγκεκριμένο
εικονογραφικό πρότυπο, το οποίο ακολούθησαν οι ζωγράφοι και σε άλλες
παραστάσεις. Η φράση αυτή δικαιολογημένα οδήγησε τους ζωγράφους να
διαιρέσουν την οπτική αναπαράσταση του οίκου αυτού σε δύο ζώνες, με σκοπό
να εκφράσουν τη διττή φύση του Φριστού, που ως υιός του Θεού καταλαμβάνει
την άνω ζώνη μέσα σε δόξα να τον πλαισιώνουν αγγελικές δυνάμεις, αλλά και
ως άνθρωπος ήρθε στη γη, τονίζοντας έμμεσα το νόημα του μυστηρίου της
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Ενσάρκωσης. το Markov Manastir ο Φριστός εικονίζεται στηθαίος στην άνω
ζώνη μέσα σε δόξα, την οποία κρατούν σεραφείμ, ενώ στην κάτω παριστάνεται
όρθιος στον τύπο του Εμμανουήλ να ευλογεί με το ένα χέρι του και να τον
δοξολογούν επίσκοποι. Σο σέρβικο ψαλτήρι χωρίζεται και αυτό σε δύο κάθετες
ζώνες. τη μια εικονίζεται μέσα σε δόξα ο Φριστός- Εμμανουήλ να ευλογεί, ενώ
στην άλλη ο Φριστός παριστάνεται ένθρονος να δοξολογείται από ανθρώπινες
μορφές. την Cozia ο Φριστός εικονίζεται όρθιος μέσα σε ελλειψοειδή δόξα και
από πάνω προβάλλουν μορφές αγγέλων μέσα από δόξες να τον υμνούν.

Εικ. 99 Οίκος 15ος Ὅλος ἦν ἐν τοῖς κάτω καὶ τῶν ἄνω, Ναός του Αγ. Δημητρίου,
Markov Manastir, 1376- 1381.
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Εικ. 100 Οίκος 15ος Ὅλος ἦν ἐν τοῖς
κάτω καὶ τῶν ἄνω, Καθολικό της Αγίας
Σριάδας,
Cozia,
Βλαχία,
1390
περίπου.

Εικ.

101

Οίκος

15ος
Ὅλος ἦν ἐν τοῖς κάτω καὶ τῶν ἄνω,
έρβικο Χαλτήρι, Cod. Slav.
4,
fol.
218ro,
Bayerische
Staatsbibliothek, Μόναχο, τελευταίο
τέταρτο του 14ου αιώνα.
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Οι παραστάσεις από τις εκκλησίες της Κρήτης δεν απομακρύνονται ως
προς τη γενική σύλληψη του οίκου εικονογραφικά από το γενικό εικονογραφικό
τύπο. Οι τοιχογραφίες χωρίζονται δηλαδή σε δύο ζώνες, την άνω και την κάτω.
την άνω ζώνη ο Φριστός είναι όρθιος μέσα σε δόξα, δορυφορούμενος από
αγγέλους να ευλογεί, ενώ στην κάτω είναι εξίσου μέσα σε δόξα, ευλογεί και τον
πλαισιώνουν μορφές αγίων. Εξαιτίας όμως των εικονογραφικών διαφορών,
χωρίζονται σε δύο ομάδες, όπου την πρώτη ομάδα συγκροτούν οι τοιχογραφίες
από τα Ρούστικα και το Μέρωνα, ενώ τη δεύτερη αποτελούν η τοιχογραφία από
τη μονή Οδηγήτριας και αυτή από τον Άγ. Υανούριο. Σαξινομούνται έτσι,
ανάλογα με το ποιες μορφές πλαισιώνουν το σαρκωμένο Λόγο στην κάτω ζώνη.
Όσον αφορά την Καρδιώτισσα από τους Βόρους, εκεί δεν μπορεί κανείς να πει
με βεβαιότητα αν η παράσταση χωρίζεται σε δύο ζώνες και ποια πρόσωπα
παριστάνονται, εξαιτίας της κακής διατήρησης της τοιχογραφίας. Παρ’ όλα αυτά
στο κέντρο πρέπει να αποδίδεται η μορφή του Φριστού πλαισιωμένη από
αποστόλους μπροστά από φυσικό βραχώδες τοπίο.
την πρώτη ομάδα, ταξινομούνται οι τοιχογραφίες από την Παναγία στα
Ρούστικα (εικ. 102)213 και την Παναγία του Μέρωνα (εικ. 103)214. τα Ρούστικα
ο οίκος αυτός στην κάτω ζώνη αποδίδεται με το Φριστό στο κέντρο της
παράστασης μέσα σε δόξα («Ὅλος ἦν ἐν τοῖς κάτω»), πλαισιωμένος από μορφές
πιστών να τον δοξολογούν. Με αυτόν τον τρόπο ο ζωγράφος εικονογραφεί την
φράση «τῶν πιστῶν ἀναμφίβολον καύχημα·». Η φράση αυτή αναφέρεται στο Φριστό, ο
οποίος είναι το καύχημα των πιστών, διότι αποδίδεται η ανθρώπινη φύση του
και για αυτό τον δοξάζουν. Μεταξύ αυτών των μορφών εικονίζεται και ένας
άντρας με άσπρα μαλλιά, που είναι ο απόστολος Πέτρος. Όσον αφορά τώρα την
άνω ζώνη στο παράδειγμα των Ρουστίκων και του Μέρωνα, η δόξα περιλαμβάνει
σχεδόν όλη την άνω πλευρά, με τη μορφή του Ιησού να εικονίζεται μετωπικά
και εκατέρωθέν του άγγελοι («ὄχημα πανάγιον τοῦ ἐπὶ τῶν Φερουβίμ· χαῖρε͵ οἴκημα
πανάριστον τοῦ ἐπὶ τῶν εραφίμ·»), εικονογραφώντας τη φράση «καὶ τῶν ἄνω οὐδ΄ ὅλως»,
με την οποία αποδίδεται η θεϊκή του φύση. Με το εικονογραφικό αυτό σχήμα
αποδίδονται και οι δύο φύσεις του, που ειδικά η ανθρώπινη είναι το
αποτέλεσμα της Ενσάρκωσης, η οποία ήταν αποτέλεσμα του σχεδίου του Θεού
(«συγκατάβασις γὰρ θεϊκή»).

213
214

Βλ. 222 τθσ παροφςασ εργαςίασ.
Π. π., 230.
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Εικ. 102

Εικ. 103

Εικ. 102 Οίκος 15ος Ὅλος ἦν ἐν τοῖς κάτω καὶ τῶν ἄνω, Ναός της Παναγίας,

Ρούστικα,

Ρέθυμνο, 1390- 1391.
Εικ. 103 Οίκος 15ος Ὅλος ἦν ἐν τοῖς κάτω καὶ τῶν ἄνω

Ναός της Παναγίας, Μέρωνας,

Αμάρι, 1400 περίπου.

τη δεύτερη κατηγορία οι τοιχογραφίες από τη μονή Οδηγήτριας (εικ.
από τον Άγ. Υανούριο στο Βαλσαμόνερο (εικ. 105)216 και από την
Παναγία Καρδιώτισσα (εικ. 106)217 φαίνεται να ακολουθούν τον εικονογραφικό
τύπο που ακολουθείται στις δύο προηγούμενες τοιχογραφίες. Ψστόσο,
υπάρχουν ορισμένες επιμέρους λεπτομέρειες που διαφοροποιούν τις
τοιχογραφίες της Οδηγήτριας, του Αγ. Υανουρίου και της Καρδιώτισσας. Ο
Φριστός πλαισιώνεται από στρατιωτικούς αγίους και μοναχούς στο κάτω τμήμα
της παράστασης. Τπάρχει όμως και άλλη μια διαφορά που αφορά τη δόξα στην
άνω και κάτω ζώνη, μέσα στην οποία εικονίζεται ο Φριστός. την κάτω ζώνη
γύρω από τη δόξα στην Οδηγήτρια και τον Άγ. Υανούριο προβάλλουν ακτίνες.
104)215,

215

Π. π., 218.
Π. π., 243.
217
Π. π., 233.
216
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Εικ. 104 Οίκος 15ος Ὅλος ἦν ἐν τοῖς
κάτω καὶ τῶν ἄνω Μονή Οδηγήτριας,
επαρχία Καινουργίου, αρχές 14ου
αιώνα.

Εικ. 105 Οίκος 15ος Ὅλος ἦν ἐν τοῖς κάτω καὶ
τῶν ἄνω, Άγ. Υανούριος, Βαλσαμόνερο, 1407.
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Εικ. 106 Οίκος 15ος Ὅλος ἦν ἐν τοῖς κάτω καὶ τῶν ἄνω, Ναός της Παναγίας
Καρδιώτισσας, Βόροι, επαρχία Πυργιώτισσας, 1400 περίπου.

Άρα, το συμπέρασμα που εξάγεται, είναι πως οι τέσσερις τοιχογραφίες
που
μελετώνται
δεν
ακολουθούν
εικονογραφικά
τα
προγενέστερα
παραδείγματα. Διότι μπορεί οι ζωγράφοι στην Κρήτη να ακολουθούν τη γενική
σύλληψη χωρίζοντας την παράσταση σε δύο ζώνες, όπου στην άνω ζώνη
εικονίζεται ο Φριστός σε δόξα πλαισιωμένος από αγγελικές δυνάμεις, η κάτω
όμως ζώνη διαφοροποιείται κάπως. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται χρήση ενός
κοινού σχεδιαστικού προτύπου, το οποίο με τη συνεχή αντιγραφή κατά τη
διάρκεια των χρόνων που μεσολάβησαν να αλλοιώνονται ή να διαφοροποιούνται
ελάχιστα οι εικονογραφικοί τύποι, αλλά και οι επιμέρους λεπτομέρειες
συγκριτικά με τις απεικονίσεις του συγκεκριμένου οίκου εκτός Κρήτης.
Οι διαφορές που εντοπίζονται στις τοιχογραφίες μεταξύ των εκκλησιών τις
Κρήτης για τον 15ο Οίκο δεν είναι μεγάλες και ουσιώδεις. Παρ’ όλα αυτά
υπάρχει μια τάση διαφοροποίησης των μεταγενέστερων τοιχογραφιών του
νησιού σχετικά με τον κύκλο του Ακάθιστου. Η τοιχογραφία δηλαδή από τον
Αγ. Υανούριο αποδίδεται με τον ίδιο εικονογραφικό τύπο που χρησιμοποιείται
στην τοιχογραφία της Οδηγήτριας, ενώ ο Μέρωνας ακολουθεί τον τύπο από τα
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Ρούστικα. υνεπώς φαίνεται ότι για την εικονογράφηση του συγκεκριμένου
οίκου οι ζωγράφοι της Κρήτης χρησιμοποιούν δύο διαφορετικά πρότυπα.
τον αμέσως επόμενο οίκο («Πᾶσα φύσις ἀγγέλων κατεπλάγη») περιγράφεται η
κατάπληξη των ουράνιων δυνάμεων για το μυστήριο της Ενσάρκωσης του Λόγου
του Θεού. Σον υιό του Θεού, μπορούν να τον πλησιάσουν όλοι, αφού ήρθε στη
γη με ανθρώπινη μορφή («ἐθεώρει πᾶσι προσιτὸν ἄνθρωπον»), ο οποίος αν είχε μόνο
θεϊκή ιδιότητα, όπως ο Πατέρας του, θα θεωρούνταν απρόσιτος («τὸν ἀπρόσιτον γὰρ
ὡς θεὸν»). Ο οίκος εικονογραφείται συνήθως με τη Γέννηση ή με τη Θεοτόκο
Βεφοκρατούσα ή ενίοτε αποδίδεται με το Φριστό. ε όλες όμως τις απεικονίσεις
παριστάνονται άγγελοι, οι οποίοι δορυφορούν τις υπόλοιπες μορφές, διότι το
νόημα του οίκου αφορά την κατάπληξη των ουράνιων δυνάμεων από το
μυστήριο της Ενσάρκωσης218 («Πᾶσα φύσις ἀγγέλων κατεπλάγη τὸ μέγα τῆς σῆς
ἐνανθρωπήσεως ἔργον·»).
Οι απεικονίσεις του 16ου οίκου ταξινομούνται σε πέντε ομάδες με τα εξής
κριτήρια: ποιό είναι δηλαδή το πρόσωπο της παράστασης και πως αποδίδεται
αυτό, ένθρονο ή όρθιο. την πρώτη ομάδα εντάσσονται το ψαλτήρι του Tomic,
το σέρβικο ψαλτήρι και η εικόνα από τη κόπελο. τη δεύτερη ομάδα
ταξινομούνται οι επιτοίχιες παραστάσεις από τον Άγ. Νικόλαο τον Oρφανό και
τη Decani. Σην τρίτη ομάδα συγκροτούν οι απεικονίσεις από το Markov, την
Cozia, την εικόνα του Uspenskij και τη μικρογραφία του Escorial, ενώ οι
τοιχογραφίες από το Matejce και την Περίβλεπτο αποτελούν η καθεμία δύο
ξεχωριστές ομάδες.
την πρώτη ομάδα, αυτή με το ψατλήρι του Tomic (εικ. 107), το σέρβικο
ψαλτήρι (εικ. 108) και την εικόνα από τη κόπελο (εικ. 109), η παράσταση του
οίκου αποδίδεται με τη Γέννηση. Τπάρχουν όμως εικονογραφικές διαφορές. Για
παράδειγμα στην εικόνα από τη κόπελο δεν απεικονίζεται η μορφή της
Παναγίας δίπλα στο σπαργανωμένο Βρέφος μέσα στη σπηλιά. Ακόμη στη
μικρογραφία από το σέρβικο ψαλτήρι η παράσταση εμπλουτίζεται με τη μορφή
του Ιωσήφ.

Εικ. 107 Οίκος 16ος Πᾶσα
φύσις
ἀγγέλων
κατεπλάγη,
Χαλτήρι του Tomic, Κρατικό
Ιστορικό
Μουσείο
της
Μόσχας, 1360 περίπου.

218

Αργφρθσ, Κ., ό. π., 204.
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Εικ. 108 Οίκος 16ος Πᾶσα φύσις ἀγγέλων
κατεπλάγη, έρβικο Χαλτήρι, Cod.
Slav. 4, fol. 218vo, Bayerische
Staatsbibliothek, Μόναχο, τελευταίο τέταρτο
του 14ου αιώνα.

Εικ. 109 Οίκος 16ος Πᾶσα φύσις ἀγγέλων κατεπλάγη, εικόνα με τον Ακάθιστο ύμνο
και την Κοίμηση της Θεοτόκου από το ναό της Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής,
Λιβάδι, κόπελος, αρχές 15ου αιώνα.
Η δεύτερη ομάδα αφορά τις τοιχογραφίες από τον Άγ. Νικόλαο (εικ. 110)
και τη Decani (εικ. 111) με την Παναγία να κάθεται σε θρόνο με ημικυκλικό
ερεισίνωτο και Βρεφοκρατούσα, πλαισιωμένη από αγγελικές μορφές, οι οποίες
είναι σε στάση προσευχής προς τη Θεοτόκο, καθώς οι εικονογραφικές λύσεις
που δίνει ο ζωγράφος από τον Άγ. Νικόλαο Ορφανό είναι ταυτόσημες με αυτές
από τη Dečani. Σο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι ο ημικυκλικός
θρόνος στη Decani, όπως και το ημικυκλικό αρχιτεκτόνημα στον Άγ. Νικόλαο
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τον Ορφανό, που μιμείται την πλάτη του θρόνου. τη Decani ο μικρός Φριστός
δεν ευλογεί, όπως συμβαίνει στην τοιχογραφία από τη Θεσσαλονίκη. Σέλος,
ένας άγγελος στον Άγ. Νικόλαο που εικονίζεται μπροστά, κρατά μια σφαίρα,
που συμβολίζει τον κόσμο.

Εικ. 110 οίκος 16ος Πᾶσα φύσις ἀγγέλων
κατεπλάγη, Νικόλαος Ορφανός, 1315 περίπου.

Εικ. 111 Οίκος 16ος Πᾶσα φύσις
ἀγγέλων
κατεπλάγη,
Ναός
του
Παντοκράτορος,
Decani,
13481350.
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την τρίτη ομάδα, στο Markov (εικ. 112), την Cozia (εικ.113 ), την εικόνα
του Uspenskij (εικ. 114) και του χειρογράφου του Escorial (εικ. 115)
εικονίζεται ο Φριστός ένθρονος μέσα σε δόξα πλαισιωμένος από αγγέλους. Οι
εικονογραφικές διαφορές μεταξύ των παραδειγμάτων της ομάδας αφορούν τη
δόξα, η οποία έχει διαφορετικό σχήμα σε κάθε απεικόνιση. χετικά με την
ηλικία και τη στάση του Φριστού, ο οποίος στο Markov, την Cozia και την
εικόνα του Uspenskij είναι ένθρονος, ενώ στο χειρόγραφο αποδίδεται όρθιος.
Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι στην εικόνα αποδίδεται ως Εμμανουήλ. Οι άγγελοι,
τέλος, είτε κρατούν τη δόξα (όπως συμβαίνει στο Markov και την Cozia) ή
εικονίζονται μέσα σε αυτήν (εικόνα του Uspenskij) ή απλώς δορυφορούν το
Φριστό που παριστάνεται εντός της δόξας (στο χειρόγραφο Escorial).

Εικ. 112 Οίκος 16ος Πᾶσα
φύσις ἀγγέλων κατεπλάγη Ναός
του Αγ. Δημητρίου, Markov
Manastir, 1376- 1381.

Εικ. 113 Οίκος 16ος Πᾶσα φύσις ἀγγέλων
κατεπλάγη,
Καθολικό
της
Αγίας
Σριάδας,
Cozia,
Βλαχία,
1390
περίπου.
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Εικ. 114 Οίκος 16ος Πᾶσα φύσις ἀγγέλων κατεπλάγη εικόνα με τον κύκλο του
Ακαθίστου ύμνου, Uspenskij Sobor, Μόσχα, Κρεμλίνο, β΄μισό του 14ου αιώνα.

Εικ. 115 Οίκος 16ος,
Πᾶσα
φύσις
ἀγγέλων
κατεπλάγη, Κώδ. R. I. 19,

fol.
21vo
Escorial,
1400 περίπου.
Η τοιχογραφία του Matejce (εικ. 116) και της Περιβλέπτου στην Αχρίδα
(εικ. 117), όπως είπαμε έχουν διαφορετική εικονογραφία. το Matejce η
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Θεοτόκος αποδίδεται όρθια με το Φριστό στην αγκαλιά της ως σπαργανωμένο
βρέφος μέσα σε δόξα και γύρω τους άγγελοι, ενώ στην Αχρίδα εικονίζεται ο
Φριστός ένθρονος να ευλογεί με το ένα χέρι και γύρω του άγγελοι.

Εικ. 116 Οίκος 16ος, Πᾶσα φύσις
ἀγγέλων
κατεπλάγη,
Ναός
της
Παναγίας, Matejce, 1356- 1360.

Εικ. 117 Οίκος 16ος, Πᾶσα φύσις
ἀγγέλων
κατεπλάγη,
Περίβλεπτος,
Αχρίδα, 1365.
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την Κρήτη διακρίνονται δύο ομάδες. Η πρώτη αφορά την τοιχογραφία
από τη μονή Οδηγήτριας (εικ. 118)219, όπου το κύριο πρόσωπο είναι η Παναγία
ένθρονη και Βρεφοκρατούσα και γύρω της άγγελοι που την δοξολογούν για το
μυστήριο της Ενσάρκωσης («Πᾶσα φύσις ἀγγέλων κατεπλάγη τὸ μέγα τῆς σῆς
ἐνανθρωπήσεως ἔργον·»), καθώς ο Φριστός ως υιός του Θεού ήρθε στη γη με τη
μορφή ανθρώπου («τὸν ἀπρόσιτον γὰρ ὡς θεὸν ἐθεώρει πᾶσι προσιτὸν ἄνθρωπον»).

Εικ. 118 Οίκος 16ος Πᾶσα φύσις ἀγγέλων
κατεπλάγη, Μονή Οδηγήτριας, επαρχία
Καινουργίου, αρχές 14ου αιώνα.

Η δεύτερη ομάδα αφορά εκείνες τις τοιχογραφίες που το κυρίαρχο
πρόσωπο είναι ο Φριστός. Εδώ εντάσσονται οι τοιχογραφίες από τα Ρούστικα
(εικ. 119)220, το Μέρωνα (εικ. 120)221 και τον Άγ. Υανούριο από το
Βαλσαμόνερο (εικ. 121)222. Και οι τρεις ακολουθούν τον ίδιο εικονογραφικό
τύπο με το Φριστό- Εμμανουήλ ένθρονο να ευλογεί με το ένα χέρι και με το
άλλο να κρατά κλειστό ειλητάριο. Ση μορφή του δορυφορεί πλήθος αγγέλων. Η
μόνη διαφορά εντοπίζεται στο θρόνο του Φριστού στο Βαλσαμόνερο, ο οποίος
έχει κάγκελα στο κάτω τμήμα και στην πλάτη του.

219

Βλ. 218 τθσ παροφςασ εργαςίασ.
Π. π., 222.
221
Π. π., 230.
222
Π. π., 243.
220

Ακάθιζηος Ύμνος. Η εικονογράθηζη ηων οίκων με δογμαηικό περιεχόμενο ζηις εκκληζίες ηης Κρήηης

105

Εικ. 119 Οίκος 14ος (16ος) Πᾶσα
φύσις ἀγγέλων κατεπλάγη,
Ναός της
Παναγίας,
Ρούστικα,
Ρέθυμνο,
1390- 1391.

Εικ. 120 Οίκος 14ος (16ος) Πᾶσα φύσις ἀγγέλων κατεπλάγη, Ναός της Παναγίας,
Μέρωνας, Αμάρι, 1400 περίπου.
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Εικ. 121 Οίκος 16ος Πᾶσα φύσις
ἀγγέλων κατεπλάγη, Άγ. Υανούριος,
Βαλσαμόνερο, 1407.

υμπερασματικά, η πρώτη ομάδα των τοιχογραφιών της Κρήτης
ακολουθεί σε γενικές γραμμές το εικονογραφικό σχήμα από τον Άγ. Νικόλαο
τον Ορφανό και τη Decani. Εντούτοις, για την τοιχογραφία της Οδηγήτριας δεν
μπορεί να ισχυριστεί κανείς με βεβαιότητα, λόγω φθοράς της τοιχογραφίας, αν
στο άνω τμήμα για την απόδοση της πλάτης του θρόνου επαναλαμβάνεται το
ημικυκλικό αρχιτεκτόνημα, που υπάρχει και στον Άγ. Νικόλαο τον Ορφανό.
Όσον αφορά τη δεύτερη ομάδα και οι τρεις παραστάσεις ακολουθούν το σχήμα
της Περιβλέπτου από την Αχρίδα (εικ. 600) ως προς τη διάταξη των μορφών,
αλλά διαφέρει ο τύπος του ένθρονου Φριστού, ο οποίος στην ομάδα αυτή
αποδίδεται στον τύπο του Εμμανουήλ και περιστοιχίζεται από τις αγγελικές
δυνάμεις σύμφωνα με το περιεχόμενο του κειμένου.
Αντιθέτως, στο ναό των Βόρων (εικ. 122)223 εξαιτίας της επικάθισης
αλάτων, η κατάσταση της τοιχογραφίας είναι αρκετά κακή και δεν μπορεί
κανείς να γνωρίζει το πώς αποδιδόταν ο δέκατος έκτος οίκος.

223

Βλ. 233 τθσ παροφςασ εργαςίασ.
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Εικ. 122 Οίκος 16ος Πᾶσα φύσις ἀγγέλων
κατεπλάγη,
Ναός
της
Παναγίας
Καρδιώτισσας,
Βόροι,
επαρχία
Πυργιώτισσας, 1400 περίπου.

Ο δέκατος έβδομος οίκος («Ρήτορας πολυφθόγγους») αφορά την έκπληξη των
σοφών και των ρητόρων («ἡμεῖς δὲ τὸ μυστήριον θαυμάζοντες πιστῶς βοῶμεν») να
κατανοήσουν πως μια γυναίκα, ούσα παρθένα μπόρεσε να γεννήσει ένα παιδί
και κατ’ επέκταση το μυστήριο της Ενσάρκωσης («ἀποροῦσι γὰρ λέγειν τὸ πῶς καὶ
παρθένος μένεις καὶ τεκεῖν ἴσχυσας») και τηρούν σιγήν ιχθύος («ὡς ἰχθύας ἀφώνους»). Εν
γένει παριστάνεται η Παναγία ένθρονη ή όρθια και γύρω της ρήτορες και οι
απεικονίσεις του 17ου οίκου ταξινομούνται έτσι σε επτά ομάδες, με βάση το πώς
αποδίδεται η Θεοτόκος224.
Σο χειρόγραφο της Μόσχας (εικ. 123) και του Escorial (εικ. 124)
αποτελούν την πρώτη ομάδα με με την Παναγία ένθρονη, πλαισιωμένη από
ψάλτες αριστερά με πολυτελή ενδύματα που κρατούν ανοιχτά ειλητάρια με το
ένα χέρι, ενώ με το άλλο κάνουν μια χειρονομία ως ένδειξη έκπληξης για το
θαυματουργικό τρόπο Γέννησης του Φριστού. Δεξιά της εικονίζονται τρεις
μορφές με χιτώνες που αποδίδουν τους φιλοσόφους, αλλά και απόστολοι. την
ομάδα αυτή για το 17ο οίκο ισχύει ό, τι και στους προηγούμενους οίκους. Η
μικρογραφία δηλαδή του Escorial ακολουθεί το εικονογραφικό πρότυπο του
Synodal. Έτσι, δεν αποκλείεται να έχουν αντιγραφεί στο ίδιο εργαστήρι
αντιγραφής χειρογράφων.

224

Αργφρθσ, Κ., ό. π., 204.
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Εικ. 123 Οίκος 17ος Ρήτορας
πολυφθόγγους, MS Synodal
gr. 429, Κρατικό Ιστορικό
Μουσείο της Μόσχας, 1360
περίπου.

Εικ.

124

Οίκος

17ος Ρήτορας
πολυφθόγγους, Κώδ. R. I. 19, fol. 22vo
Escorial, 1400 περίπου.

τη δεύτερη ομάδα εντάσσονται το σέρβικο ψαλτήρι (εικ. 125) και το
ψαλτήρι του Tomič (εικ. 126) η Παναγία ένθρονη και Βρεφοκρατούσα μέσα σε
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ωοειδή δόξα, πλαισιώνεται από μορφές που κρατούν ανοιχτά ειλητάρια. Εδώ
υπάρχουν δύο σημαντικές εικονογραφικές επιμέρους λεπτομέρειες: δίπλα στο
δεξί πόδι της Θεοτόκου ως προς το θεατή απεικονίζονται δύο ψάρια, όπως
γράφει το κείμενο, τα οποία εικονογραφούν τη φράση «ὡς ἰχθύας ἀφώνους». Η
άλλη διαφορά αφορά τις μορφές που πλαισιώνουν τη Θεοτόκο. το ψαλτήρι του
Tomič, η Παναγία περιβάλλεται από αποστόλους, ενώ στο σέρβικο ψαλτήρι
πρόκειται για προφήτες, θυμίζοντας το Άνωθεν οι προφήται (εικ. 126 α).

Εικ. 125 Οίκος 17ος Ρήτορας πολυφθόγγους,
έρβικο Χαλτήρι, Cod. Slav. 4, fol. 219ro,
Bayerische Staatsbibliothek, Μόναχο, τελευταίο
τέταρτο του 14ου αιώνα.

Εικ. 126 Οίκος 17ος Ρήτορας πολυφθόγγους Χαλτήρι του Tomic, Κρατικό Ιστορικό
Μουσείο της Μόσχας, 1360 περίπου.
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Εικ. 126 α Άνωθεν οι προφήται, Εικόνα από τη Μονή της Αγίας
Αικατερίνης, ινά, τέλη του 12ου αιώνα.

Η τοιχογραφία της Ολυμπιώτισσας (εικ. 127) και η εικόνα από τη
κόπελο (εικ. 128) αποτελούν την τρίτη ομάδα. Η Παναγία παριστάνεται
ένθρονη, Βρεφοκρατούσα και γύρω της μορφές που τη δοξολογούν. Όσον
αφορά τον εικονογραφικό τύπο του μικρού Φριστού δεν υπάρχει κάποια
διαφοροποίηση. Αυτό που διαφέρει όμως είναι ότι στην Ελασσόνα η Θεοτόκος
εικονίζεται σε στάση τριών τετάρτων, ενώ στην εικόνα από τη κόπελο
παριστάνεται κατά μέτωπον.

Ακάθιζηος Ύμνος. Η εικονογράθηζη ηων οίκων με δογμαηικό περιεχόμενο ζηις εκκληζίες ηης Κρήηης

111

Εικ. 127 Οίκος 17ος Ρήτορας πολυφθόγγους, Παναγία Ολυμπιώτισσα, Ελασσόνα,
1296- 1345 περίπου

Εικ.

128

Οίκος 17ος Ρήτορας
πολυφθόγγους,
εικόνα
με
τον
Ακάθιστο ύμνο και την Κοίμηση
της Θεοτόκου από το ναό της
Παναγίας
Ζωοδόχου
Πηγής,
Λιβάδι, κόπελος, αρχές 15ου
αιώνα.

Μια ακόμη ομάδα αποτελούν η τοιχογραφία της Cozia (εικ. 129), του
Markov (εικ. 130) και της Dečani (εικ. 131). Εικονογραφικά και οι τρεις
τοιχογραφίες είναι κοντά. Παριστάνεται δηλαδή, η Θεοτόκος όρθια και
Βρεφοκρατούσα και γύρω της ψάλτες, οι οποίοι φορούν σκαράνικα, κρατούν
θήκες για γραφίδες, ενώ ένας από αυτούς φορά ένα μεγάλο σκιάδιον, όπως και
στην Cozia. Υαίνεται όμως πως οι ζωγράφοι του Markov και της Cozia
χρησιμοποιούν διαφορετικό πρότυπο συγκριτικά με αυτό που χρησιμοποίησε ο
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καλλιτέχνης για την τοιχογραφία της Decani. Αντί δηλαδή να έχει η Παναγία
στην αγκαλιά της το μικρό Φριστό, κρατά μια ρομβοειδή δόξα, μέσα στην οποία
παριστάνεται ο Φριστός.

Εικ. 129 Οίκος 17ος Ρήτορας
πολυφθόγγους,
Καθολικό
της
Αγίας Σριάδας, Cozia, Βλαχία,
1390 περίπου.

Εικ. 130 Οίκος 17ος
Ρήτορας πολυφθόγγους,
Ναός του Αγ.
Δημητρίου, Markov
Manastir, 1376- 1381.
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Εικ. 131 Οίκος 17ος Ρήτορας πολυφθόγγους, Ναός του Παντοκράτορος, Decani,
1348- 1350.
Η τοιχογραφία του Matejče (εικ. 132) απομακρύνεται από τα άλλα
παραδείγματα, καθώς η μορφή της Παναγίας αντικαθίσταται από εικόνα της με
τη Θεοτόκο στον τύπο της Οδηγήτριας, όπως συμβαίνει και στο ναό των Αγίων
Αποστόλων στην Καλαμάτα. Για ποιο λόγο όμως εμφανίζεται κάτι τέτοιο; Ίσως
φανερώνει ένα είδος προσκόλλησης στην Κωνσταντινούπολη, όπου και λάμβανε
χώρα η εβδομαδιαία λειτουργία.

Εικ. 132 Οίκος 17ος Ρήτορας πολυφθόγγους, Ναός της Παναγίας, Matejce, 13561360.
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Τπάρχουν όμως δύο ακόμα, ιδιαίτερες περιπτώσεις απεικόνισης αυτού
του οίκου. Η πρώτη αφορά την εικόνα του Uspenskij (εικ. 133), όπου η
Παναγία στον τύπο της Κυριώτισσας πατά σε υποπόδιο, ενώ εκατέρωθεν της
εικονίζονται επίσκοποι. Δίπλα από τον κάθε επίσκοπο αποδίδονται δύο μορφές
με στέμματα κρατώντας ανοιχτά βιβλία και οι υπόλοιπες μορφές είναι
προφανώς οι ρήτορες. Οι τρεις από αυτούς φορούν κοντά ενδύματα μέχρι το
γόνατο και φέρουν στο κεφάλι άσπρα και κόκκινα καπέλα. Η μορφή που
εικονίζεται κάτω αριστερά ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες, καθώς φέρει τον λώρο
και ένα καπέλο τριγωνικού σχήματος που μοιάζει με το σκαράνικον. Ίσως
πρόκειται για έναν ψάλτη.

Εικ. 133 Οίκος 17ος Ρήτορας πολυφθόγγους, εικόνα με τον κύκλο του Ακαθίστου
ύμνου, Uspenskij Sobor, Μόσχα, Κρεμλίνο, β΄μισό του 14ου αιώνα.

Η δεύτερη αφορά την τοιχογραφία από την Αχρίδα (εικ. 134). Η Παναγία
είναι ένθρονη και Βρεφοκρατούσα σε στάση τριών τετάρτων σχεδόν και γύρω
της εικονίζονται μορφές ψαλτών. Πίσω της προβάλει ο μανδύας της, ο οποίος
πρέπει να είναι ριγμένος στην πλάτη του θρόνου, ενώ το βάθος αποδίδεται με
αρχιτεκτονήματα.
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Εικ. 134 Οίκος 17ος Ρήτορας πολυφθόγγους, Περίβλεπτος, Αχρίδα, 1365.

Σα τρία αυτά διαφορετικά παραδείγματα φανερώνουν ότι είχαν
διαμορφωθεί αρκετά εικονογραφικά σχήματα. Ψστόσο, το γεγονός ότι αυτή η
παράσταση διαφέρει από τις υπόλοιπες που εξετάζονται εδώ, δε σημαίνει πως ο
εικονογραφικός αυτός τύπος εμφανίζεται έτσι ξαφνικά. Είναι μια διαφορετική
παραλλαγή. Ίσως υπήρχαν και άλλες παραστάσεις αυτού του οίκου που να
ακολουθούν αυτά τα σχήματα, αλλά να μη σώζονται σήμερα.
Οι παραστάσεις από την Κρήτη ακολουθούν το ίδιο εικονογραφικό
σχήμα, δηλαδή επηρεάζονται από την αντίστοιχη παράσταση από την
Περίβλεπτο της Αχρίδας. Εκεί η Θεοτόκος είναι ένθρονη Βρεφοκρατούσα και
πλαισιώνεται από ψάλτες που φορούν σκαράνικα επί κεφαλής, ενώ στο βάθος
απεικονίζονται οικοδομήματα. Η τοιχογραφία από την Παναγία στα Ρούστικα
(εικ. 135)225 ακολουθεί ακριβώς το εικονογραφικό σχήμα που χρησιμοποιεί ο
ζωγράφος της Αχρίδας. Αποδίδεται στα Ρούστικα ακόμα και το αρκετά
ασυνήθιστο μικρό μέγεθος του μικρού Φριστού. Είναι μάλιστα τόσο
μικροσκοπική η μορφή του που θα έλεγε κανείς ότι είναι σαν να εικονίζεται
μόνο το κεφάλι. Σο σώμα του καλύπτεται από το μαφόριο της Παναγίας, είναι
225

Βλ. 223 τθσ παροφςασ εργαςίασ.
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δηλαδή ριγμένο στους ώμους της, κάτι πρωτόγνωρο που δεν συναντάμε στην
εικονογράφηση του Ακαθίστου, όπου αυτή υπάρχει σε βυζαντινό μνημείο. Σι
μπορεί να δηλώνει κάτι τέτοιο; Είναι ίσως μια εικονογραφική επινόηση του
καλλιτέχνη ή αντανακλάται μια προτίμηση του χορηγού του εικονογραφικού
προγράμματος στα Ρούστικα, ώστε να τονιστεί, ότι το πρόσωπο που μεσολάβησε
για το μυστήριο της Ενσάρκωσης, ήταν η Παναγία («ὁρῶμεν ἐπὶ σοί͵ θεοτόκε·
ἀποροῦσι γὰρ λέγειν τὸ πῶς καὶ παρθένος μένεις καὶ τεκεῖν ἴσχυσας·

ἡμεῖς δὲ τὸ μυστήριον

θαυμάζοντες πιστῶς βοῶμεν·»).

Όμως στο ναό της Παναγίας στους Βόρους (εικ.
και τον Άγ. Υανούριο στο Βαλσαμόνερο (εικ. 137)227 υπάρχουν κάποιες
επιμέρους λεπτομέρειες˙ το βάθος αποδίδεται με δύο οικοδομήματα αντί για
τρία και η μορφή της Θεοτόκου είναι μετωπική. Επίσης, το μέγεθος του
Φριστού δεν είναι μικροσκοπικό, όπως στα Ρούστικα.
136)226

Εικ. 135 Οίκος 17ος Ρήτορας πολυφθόγγους, Ναός της Παναγίας, Ρούστικα, Ρέθυμνο,
1390- 1391.

226
227

Π. π., 233- 234.
Π. π., 243.
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Εικ. 136
Εικ. 137.
Εικ. 136 Οίκος 17ος Ρήτορας πολυφθόγγους Ναός της Παναγίας Καρδιώτισσας,
Βόροι, επαρχία Πυργιώτισσας, 1400 περίπου.
Εικ. 137 Οίκος 17ος Ρήτορας πολυφθόγγους Άγ. Υανούριος, Βαλσαμόνερο, 1407.

το δέκατο όγδοο οίκο του ύμνου («ῶσαι θέλων τὸν κόσμον ὁ τῶν ὅλων
κοσμήτωρ») αναφέρεται πως ο λόγος για τον οποίο ήρθε στη γη ο Φριστός, είναι η
σωτηρία του κόσμου. Σονίζεται και εδώ η διττή φύση του («ὑπάρχων ὡς θεὸς δι΄ ἡμᾶς
ἐφάνη καθ΄ ἡμᾶς ὅμοιος») με έμφαση στην ανθρώπινη. υνήθως απεικονίζεται με
την Ανάσταση ή με παραλλαγή της, είτε με το Φριστό έξω από τις πύλες του
Παραδείσου ή με το Φριστό ένθρονο να ευλογεί το πλήθος228. Διακρίνονται επτά
ομάδες με κριτήριο το κεντρικό πρόσωπο της παράστασης, αλλά και το θέμα
που απεικονίζεται.
Σο χειρόγραφο του Κρατικού Ιστορικού Μουσείου της Μόσχας (εικ. 138)
και του Escorial (εικ. 139) αποτελούν την ομάδα εκείνη, στην οποία ο οίκος
αποδίδεται με το Φριστό όρθιο έξω από τις πύλες του Παραδείσου να ευλογεί
ομάδα πιστών που βρίσκεται απέναντί του. Αν και η μικρογραφία από το
228

Αργφρθσ, Κ., ό. π., 204.
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χειρόγραφο της Μόσχας δε σώζεται καλά σήμερα, εντούτοις οι δύο
μικρογραφίες θα πρέπει να ακολουθούν το ίδιο εικονογραφικό σχήμα, καθώς
και στις απεικονίσεις των υπόλοιπων οίκων δεν υπάρχει διαφοροποίηση στην
εικονογράφηση των δύο αυτών χειρογράφων. Διαφέρει ελάχιστα το
αρχιτεκτονικό βάθος και η χρωματική παλέτα του μικρογράφου του Escorial, η
οποία είναι πιο ανοιχτόχρωμη.

Εικ. 138 Οίκος 18ος ῶσαι θέλων τὸν
κόσμον ὁ τῶν ὅλων κοσμήτωρ MS Synodal
gr. 429, Κρατικό Ιστορικό Μουσείο της
Μόσχας, 1360 περίπου.

Εικ. 139 Οίκος 18ος ῶσαι θέλων τὸν κόσμον ὁ τῶν ὅλων κοσμήτωρ Κώδ. R. I. 19, fol.
24ro Escorial, 1400 περίπου.
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Ση δεύτερη ομάδα αποτελούν το ψαλτήρι Tomic (εικ. 140) και το
σέρβικο (εικ. 141), όπου ο Φριστός είναι καθιστός και εικονίζεται μέσα σε δόξα
πάνω σε βραχώδες τοπίο, πλαισιωμένος από την Παναγία, καθώς και από
αγγέλους και πιστούς που προσεύχονται υπέρ της σωτηρίας τους σύμφωνα με
το νόημα του οίκου. Επίσης, στο βράχο μέσα σε όρυγμα εικονίζεται ο
προσωποποιημένος κόσμος («κοσμήτωρ»), στοιχείο που αντιγράφεται εδώ από τη
σκηνή της Πεντηκοστής. Παρά όμως το κοινό εικονογραφικό σχήμα, υπάρχουν
και διαφορές σχετικά με τις επιμέρους λεπτομέρειες. το ψαλτήρι του Tomic η
Θεοτόκος είναι γονατισμένη και δέεται στο Φριστό, όπως και οι πιστοί. Επίσης,
ο προσωποποιημένος Κόσμος εικονίζεται στηθαίος και όχι ολόσωμος, όπως
συμβαίνει στο σέρβικο ψαλτήρι.

Εικ. 140 Οίκος 18ος
ῶσαι θέλων τὸν κόσμον
ὁ τῶν ὅλων κοσμήτωρ,

Χαλτήρι του Tomic,
Κρατικό
Ιστορικό
Μουσείο
της
Μόσχας,
1360
περίπου.

Εικ. 141 Οίκος 18ος ῶσαι
θέλων τὸν κόσμον ὁ τῶν ὅλων
κοσμήτωρ, έρβικο Χαλτήρι,
Cod.
Slav.
4,
219vo,
Bayerische
Staatsbibliothek,
Μόναχο, τελευταίο τέταρτο του
14ου αιώνα.
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Ο ζωγράφος της εικόνας από τη κόπελο (εικ. 142) φαίνεται πως
ακολούθησε το εικονογραφικό σχήμα από τα δύο προηγούμενα ψαλτήρια,
ωστόσο διαφοροποιεί την παράσταση και περιορίζεται στο να απεικονίσει μόνο
τον προσωποποιημένο Κόσμο που φαίνεται μέσα από ένα όρυγμα στο βράχο
και από πάνω του εικονίζονται η Παναγία και ο Φριστός να κάθονται,
δημιουργώντας μια ακόμα ομάδα με παραλλαγή του εικονογραφικού αυτού
θέματος.

Εικ. 142 Οίκος 18ος ῶσαι θέλων τὸν κόσμον ὁ τῶν ὅλων κοσμήτωρ, εικόνα με τον
Ακάθιστο ύμνο και την Κοίμηση της Θεοτόκου από το ναό της Παναγίας
Ζωοδόχου Πηγής, Λιβάδι, κόπελος, αρχές 15ου αιώνα.
Οι τοιχογραφίες από την Ολυμπιώτισσα της Ελασσόνας (εικ. 143) και την
Cozia (εικ. 144) δεν ακολουθούν και οι δύο το ίδιο εικονογραφικό θέμα. τη
μια, αυτή με την τοιχογραφία της Ολυμπιώτισσας ο Φριστός εικονίζεται
ένθρονος να ευλογεί τους πιστούς γύρω του που προσεύχονται για τη μέλλουσα
σωτηρία. την Cozia από την άλλη ο Φριστός εικονίζεται όρθιος, πατά σε βάθρο
και ευλογεί με τα δύο χέρια μορφές πιστών, καθώς και μορφές που φορούν
στέμμα επί κεφαλής και λώρο, ίσως κάποιοι αυτοκράτορες.
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Εικ. 143 Οίκος 18ος ῶσαι θέλων τὸν κόσμον ὁ τῶν ὅλων κοσμήτωρ, Παναγία
Ολυμπιώτισσα, Ελασσόνα, 1296- 1345 περίπου.

Εικ. 144 Οίκος 18ος ῶσαι θέλων τὸν κόσμον ὁ τῶν ὅλων κοσμήτωρ, Καθολικό της Αγίας
Σριάδας, Cozia, Βλαχία, 1390 περίπου.
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Σην έκτη ομάδα αποτελούν οι τοιχογραφίες από τη Decani (εικ. 145), το
Matejce (εικ. 146), την Περίβλεπτο της Αχρίδας (εικ. 147) και το Markov
Manastir (εικ. 148), όπου εικονογραφείται με την Ανάσταση ή την Εις Άδου
Κάθοδο. Όμως υπάρχει μια βασική διαφορά, η οποία κατατάσσει αυτές τις
τρεις τοιχογραφίες σε δύο υποομάδες. την πρώτη υποομάδα εντάσσεται η
τοιχογραφία της Decani και του Markov, καθώς ο Φριστός είναι μετωπικός, ενώ
στην Αχρίδα είναι σε στάση τριών τετάρτων. Εντούτοις και μεταξύ της πρώτης
υποομάδας υπάρχουν διαφορές. τη Decani δηλαδή ο Φριστός με το ένα χέρι
κρατά ένα σταυρό –το σύμβολο του Πάθους- και με το άλλο ένα κλειστό
ειλητάριο, ενώ τον πλαισιώνουν δεξιά και αριστερά μορφές ηλικιωμένων αντρών
με τα χέρια υψωμένα και προσεύχονται. Αντί δηλαδή να το αποδώσει με την
Ανάσταση, επιλέγει ο ζωγράφος να δημιουργήσει ένα νέο εικονογραφικό σχήμα.
χετικά με την τοιχογραφία από το Matejce αν και η τοιχογραφία έχει
απολεπιστεί στο άνω τμήμα της, φαίνεται πως χρησιμοποιείται το
εικονογραφικό σχήμα της Ανάστασης για να αποδοθεί ο οίκος αυτός, όμως δεν
μπορεί να διαπιστωθεί αν στην παράσταση του Matejce χρησιμοποιήθηκε
σχέδιο παρόμοιο για την τοιχογραφία του Markov, όπου και εκεί ακολουθείται
το σχήμα της Ανάστασης. Όμως οι μορφές εδώ κατανέμονται διαφορετικά στο
χώρο και η σκηνή εμπλουτίζεται με περισσότερα πρόσωπα.

Εικ. 145 Οίκος 18ος ῶσαι θέλων τὸν
κόσμον ὁ τῶν ὅλων κοσμήτωρ, Ναός του
Παντοκράτορος,
Decani,
13481350.
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Εικ. 146 Οίκος 18ος ῶσαι

θέλων τὸν κόσμον ὁ τῶν ὅλων
κοσμήτωρ, Ναός της Παναγίας,

Matejce, 1356- 1360.

Εικ. 147 Οίκος 18ος ῶσαι θέλων τὸν κόσμον ὁ τῶν ὅλων
κοσμήτωρ, Περίβλεπτος, Αχρίδα.

Εικ. 148 Οίκος 18ος ῶσαι θέλων
τὸν κόσμον ὁ τῶν ὅλων κοσμήτωρ,
Ναός του Αγ. Δημητρίου,
Markov Manastir, 1376- 1381.
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Η εικόνα του Uspenskij (εικ. 149) απομακρύνεται από αυτά τα
παραδείγματα. Σο περιεχόμενο του οίκου αποδίδεται με το Φριστό Ελκόμενο,
καθώς σύμφωνα με τους μελετητές βασίζεται σε διαφορετική εκδοχή του
κειμένου και σχετίζεται με το Πάθος του Φριστού229.

Εικ. 149 Οίκος 18ος ῶσαι θέλων τὸν κόσμον ὁ τῶν ὅλων
κοσμήτωρ, εικόνα με τον κύκλο του Ακαθίστου ύμνου,
Uspenskij Sobor, Μόσχα, Κρεμλίνο, β΄μισό του 14ου
αιώνα.

Αυτό που προκύπτει, μέσα από αυτές τις παραστάσεις, είναι πως υπήρχε
μεν πληθώρα σχεδιαστικών προτύπων, τα οποία γνώριζαν οι ζωγράφοι και
εφάρμοζαν στη δουλειά τους. Ψστόσο, αυτό που παρατηρεί κανείς μετά από μια
επισκόπηση των παραστάσεων είναι, ότι υπάρχουν ενίοτε παραλλαγές των
προτύπων αυτών. Κάτι τέτοιο έχει σαν αποτέλεσμα μια μεγάλη ποικιλία
αποδόσεων του ίδιου οίκου μεταξύ διαφορετικών μνημείων.
Οι τοιχογραφίες της Κρήτης εικονογραφούνται όλες με το σχήμα της
Ανάστασης ή Εις Άδου Καθόδου. Ακολουθούν και για τον οίκο αυτό το σχήμα
από την τοιχογραφία από την Περίβλεπτο της Αχρίδας (εικ. 147), όπου ο
Φριστός στρέφει το κεφάλι του προς τη μεριά των αγγέλων που τον συνοδεύουν.
Δεξιά του απεικονίζονται στα Ρούστικα (εικ. 150)230 ο Αδάμ και πίσω από αυτόν
ο Δαβίδ και ο ολωμών, οι οποίοι φορούν στέμματα. Με ανάλογο τρόπο
αποδίδεται και η τοιχογραφία στην Καρδιώτισσα (εικ. 151)231, όπου η μορφή
του Φριστού είναι πάνω σε βράχο και από κάτω δύο ομάδες, όπου η μια
αποτελείται από αγγέλους και ίσως και αγίες, ενώ η άλλη από τον Αδάμ και την
Εύα, καθώς και τον Δαβίδ και το ολωμόντα και άλλες μορφές με στέμματα. Η
τοιχογραφία στο Μέρωνα (εικ. 152)232 εικονογραφείται με την Ανάσταση, αλλά
δε διατηρείται σε καλή κατάσταση. Η τοιχογραφία από τον Άγ. Υανούριο (εικ.
153)233 αποδίδεται επίσης με το εικονογραφικό σχήμα της Ανάστασης, με
κάποιες παραλλαγές όμως. Παριστάνεται ο Αδάμ και η Εύα και πίσω τους
229

Σε άλλουσ ναοφσ ο οίκοσ αυτόσ εικονογραφείται με το Δρόμο προσ το Γολγοκά ι τθ Σταφρωςθ ςτθ
Moldovita και τθ Μολδαβία αντίςτοιχα: Αςπρά- Βαρδαβάκθ, ό. π., 93. Βλ. και Henry, P., Les églises de la
Moldavie du Nord, des origins à la fin du XVIe siècle, Ραρίςι 1930, πίν. XLII (3) και XLIII. Βλ. και Spatharakis,
ό.π., 116.
230
Βλ. 223 τθσ παροφςασ εργαςίασ.
231
Π. π., 234.
232
Π. π., 231.
233
Π. π., 244.
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διάφορες μορφές. Η πιο σημαντική διαφορά στον Άγ. Υανούριο είναι, ότι ο
Φριστός είναι μέσα σε δόξα.

Εικ. 150 Οίκος 18ος ῶσαι θέλων τὸν κόσμον ὁ τῶν ὅλων κοσμήτωρ Ναός της Παναγίας,
Ρούστικα, Ρέθυμνο, 1390- 1391.
Εικ. 151 Οίκος 18ος ῶσαι θέλων τὸν κόσμον ὁ τῶν ὅλων κοσμήτωρ Ναός της Παναγίας
Καρδιώτισσας, Βόροι, επαρχία Πυργιώτισσας, 1400 περίπου.

Εικ. 152
Εικ. 153
18ος

Εικ. 152 Οίκος
ῶσαι θέλων τὸν κόσμον ὁ τῶν ὅλων κοσμήτωρ Ναός της Παναγίας,
Μέρωνας, Αμάρι, 1400 περίπου.
Εικ. 153 Οίκος 18ος ῶσαι θέλων τὸν κόσμον ὁ τῶν ὅλων κοσμήτωρ, Άγ. Υανούριος,
Βαλσαμόνερο, 1407.
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Οι τοιχογραφίες της Κρήτης ακολουθούν το εικονογραφικό σχήμα που
χρησιμοποιεί ο ζωγράφος και στην τοιχογραφία του 18ου οίκου στην Περίβλεπτο
της Αχρίδας. Ο ζωγράφος της Περιβλέπτου αποδίδει εξίσου τον οίκο με την
Ανάσταση.
το δέκατο ένατο οίκο («Σεῖχος εἶ τῶν παρθένων») υμνείται η παρθενία της
Παναγίας με την προσφώνηση «θεοτόκε παρθένε», η οποία συμβολικά είναι το
τείχος της προστασίας των παρθένων γυναικών («καλὴ κουροτρόφε παρθένων»).
Δίνεται έμφαση στην παρθενική ιδιότητα της Θεοτόκου, μέσω της οποία
τονίζεται η άμωμος σύλληψη και συνηθέστερα αποδίδεται εικονογραφικά με
την Παναγία όρθια ή να κρατά στην αγκαλιά της το Φριστό και δίπλα της
παριστάνονται παρθένες που προστατεύει η Θεοτόκος234. Η διαφοροποιήση
εντοπίζεται στον τύπο της Παναγίας και έτσι, οι σωζόμενες παραστάσεις
ταξινομούνται σε επτά ομάδες.
Σην πρώτη ομάδα αποτελούν οι μικρογραφίες των χειρογράφων της
Μόσχας (εικ. 154) και το χειρόγραφο του Escorial (εικ. 155). ε αυτά
παριστάνεται η Παναγία ένθρονη, τα πόδια της πατούν σε υποπόδιο που
βρίσκεται πάνω σε κλίμακα. Σην πλαισιώνουν εκατέρωθεν τρεις γυναίκες
νεαρής ηλικίας- παρθένες, οι οποίες κοιτάζουν προς την Παναγία και τα χέρια
τους είναι υψωμένα και προσεύχονται. Ορισμένες από αυτές φέρουν πέπλα και
στο βάθος απεικονίζονται οικοδομήματα. Αυτά τα πέπλα για ποιο λόγο
απεικονίζονται στα δύο αυτά χειρόγραφα; Ποιος ο λόγος που υπάρχει αυτή η
εικονογραφική διαφοροποίηση; Ίσως μιμούνται το μαφόριο της Παναγίας, ώστε
να τονίσουν την παρθενική ιδιότητα των γυναικών που τη συνοδεύουν. Οι δύο
αυτές γυναικείες μορφές θυμίζουν αρκετά έντονα τις κλασσικίζουσες μορφές
των χειρογράφων του 10ου αιώνα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την
προσωποποίηση της Νύχτας από το Χαλτήρι του Παρισιού (εικ. 156) με αυτό το
πλούσιο ύφασμα που φουσκώνει πάνω από το κεφάλι της σαν να το φυσά
δυνατός άνεμος235. την τοιχογραφία από την Ολυμπιώτισσα της Ελασσόνας
(εικ. 157), η οποία είναι η πιο πρώιμη απεικόνιση χρονικά, το εικονογραφικό
σχήμα που ακολουθείται με την ένθρονη Θεοτόκο, η οποία πλαισιώνεται από
παρθένες, συναντάται για πρώτη φορά εδώ (τουλάχιστον κάτι τέτοιο ισχύει για
τα παραδείγματα που σώζονται) και ακολούθως χρησιμοποιήθηκε και από
άλλους ζωγράφους.

234
235

Αργφρθσ, Κ., ό. π., 204.
Γαλάβαρθσ, Γ. Βυηαντινά χειρόγραφα, Ελληνική τέχνη, Ακινα 1995, 51 και 218.
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Εικ. 154 Οίκος 19ος Σεῖχος εἶ τῶν
παρθένων, MS Synodal gr. 429,
Κρατικό Ιστορικό Μουσείο της
Μόσχας, 1360 περίπου.

Εικ. 155 Οίκος 19ος Σεῖχος εἶ τῶν
παρθένων, Κώδ. R. I.
19, fol. 24vo
Escorial, 1400 περίπου.
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Εικ. 156 Ο Ησαΐας προσευχόμενος ανάμεσα στη Νύχτα και τον Όρθρο, φ.
435β, κώδ. gr. 139 (Χαλτήριο), πρώτο μισό του 10ου αιώνα, Παρίσι,
Bibliothèque Nationale.

Εικ. 157 Οίκος 19ος Σεῖχος
εἶ τῶν παρθένων, Παναγία
Ολυμπιώτισσα, Ελασσόνα,
1296- 1345 περίπου.
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Ση δεύτερη ομάδα αποτελούν η τοιχογραφία της Cozia (εικ. 158) και η
μικρογραφία από το ψαλτήρι του Tomic (εικ. 159), όπου η Παναγία αποδίδεται
στον τύπο της Πλατυτέρας. Η μορφή της Θεοτόκου πατά σε υποπόδιο και
πλαισιώνεται εκτός από μορφές γυναικών, οι οποίες είναι μοναχές και
επομένως δηλώνεται και τονίζεται η παρθενική τους ιδιότητα, παριστάνονται και
μοναχοί, αλλά και πιστοί, άντρες και γυναίκες νεαρής ηλικίας. Βέβαια,
υπάρχουν και επιμέρους διαφορές. τη μικρογραφία του Tomic για την
απόδοση του βάθους χρησιμοποιούνται φυτικά μοτίβα, ενώ στην τοιχογραφία
της Cozia το βάθος αποδίδεται με σκούρο μπλε χρώμα. Ακόμη, στο χειρόγραφο
πίσω από τη μορφή της Παναγία αποδίδεται και ημικυκλικό αρχιτεκτόνημα,
ενώ στην τοιχογραφία όχι.

Εικ. 158 Οίκος 19ος Σεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Καθολικό της Αγίας Σριάδας, Cozia,
Βλαχία, 1390 περίπου.
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Εικ. 159 Οίκος 19ος Σεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Χαλτήρι του Tomic, Κρατικό Ιστορικό
Μουσείο της Μόσχας, 1360 περίπου.

Σην τρίτη ομάδα αποτελεί η τοιχογραφία της Decani (εικ. 160) με την
Παναγία όρθια και βρεφοκρατούσα να την πλαισιώνουν νεαρές γυναικείες
μορφές.

Εικ. 160 Οίκος 19ος Σεῖχος εἶ τῶν
παρθένων,
Ναός
του
Παντοκράτορος, Decani, 13481350.
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Σο παράδειγμα του Markov αποτελεί μια άλλη ομάδα, όπου η Παναγία
αποδίδεται στον τύπο της Οδηγήτριας Βρεφοκρατούσας. Δεξιά της –ως προς το
θεατή- απεικονίζεται ομάδα γυναικών με αυτοκρατορική ενδυμασία και
στέμματα, ενώ αριστερά τέσσερις γυναίκες. Όλες οι μορφές που περιβάλλουν
την Παναγία με το μικρό Φριστό στην αγκαλιά της, είναι παρθένες, καθώς
εικονογραφούν τη φράση «Σεῖχος εἶ τῶν παρθένων». Η φράση αυτή εξυμνεί την
παρθενία της Θεοτόκου, η οποία κρίθηκε ως η πιο άξια από όλες για να
μεσολαβήσει στο μυστήριο της Ενσάρκωσης. Μια σημαντική λεπτομέρεια στην
τοιχογραφία από το Markov Manastir (εικ. 161) είναι πως στο βάθος εικονίζεται
μαζί με τα αρχιτεκτονήματα και ένα πλούσιο ύφασμα με τέτοιο τρόπο που
μιμείται ένα κιβώριο. Αυτό βέβαια το χαρακτηριστικό δεν μπορεί να αποδίδει
παρά το παλλίον, το μαφόριο δηλαδή της Παναγίας. την ομάδα του Markov
εντάσσεται και η μικρογραφία από το ψαλτήρι του Βελιγραδίου (17ος αιώνας)
(εικ. 162), το οποίο αποτελεί αντίγραφο από το σέρβικο ψαλτήρι, καθώς εκεί η
αντίστοιχη παράσταση δε σώζεται. Σρεις γυναίκες με αυτοκρατορικά ενδύματα
και στέμματα περιβάλλουν την κεντρική μορφή, την Παναγία που στέκεται
κρατώντας το Φριστό. Όμως υπάρχουν επιμέρους εικονογραφικές λεπτομέρειες
που κάνουν τη μικρογραφία να διαφέρει. Ο Φριστός δηλαδή, αποδίδεται ως
σπαργανωμένο βρέφος. Η διάταξη των τριών γυναικών με τα αυτοκρατορικά
ενδύματα είναι ελάχιστα διαφορετική και όσον αφορά το βάθος, στο χειρόγραφο
αποδίδεται με οικοδομήματα και όχι όπως στην τοιχογραφία από το Markov
Manastir.

Εικ. 161 Οίκος 19ος
Σεῖχος εἶ τῶν παρθένων,
Ναός
του
Αγ.
Δημητρίου, Markov
Manastir,
13761381.
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Εικ. 162 Οίκος 19ος Σεῖχος εἶ τῶν
παρθένων, Χαλτήρι Βελιγραδίου.

Όσον αφορά την τοιχογραφία του Matejce (εικ. 163) δεν είναι εύκολο να
διαπιστωθεί ο εικονογραφικός τύπος, διότι μπορεί να διακρίνεται η μορφή της
Παναγίας στο κέντρο της παράστασης, όμως στο μεγαλύτερο μέρος της είναι
κατεστραμμένη.

Εικ. 163 Οίκος 19ος Σεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Ναός της Παναγίας, Matejce, 13561360.
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Η σύνθεση διαφοροποιείται στην εικόνα του Uspenskij (εικ. 164), όπου η
Παναγία εικονίζεται όρθια και πλαισιωμένη από μοναχές και αγίες. Eνδιαφέρει
πολύ ο τρόπος με τον οποίο η Παναγία κρατά ανοιχτό το μαφόριό της, σαν να
βάζει υπό τη σκέπη της τις μοναχές και τις αγίες236 που την πλαισιώνουν.

Εικ. 164 Οίκος 19ος Σεῖχος εἶ τῶν
παρθένων, εικόνα με τον κύκλο του
Ακαθίστου
ύμνου,
Uspenskij
Sobor, Μόσχα, Κρεμλίνο, β΄μισό
του 14ου αιώνα.

την εικόνα από τη κόπελο (εικ. 165) εκτός από γυναίκες εικονίζονται
και μοναχοί, καθώς και άλλοι νεαροί άντρες. Ο εικονογραφικός τύπος της
Παναγίας είναι ίδιος με αυτόν που συναντάται στα χειρόγραφα του Synodal και
του Escorial. Άρα, καταλαβαίνει κανείς, ότι ο ζωγράφος της εικόνας από τη
κόπελο για την απόδοση του οίκου αυτού χρησιμοποίησε μεν σχέδιο
παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποίησαν οι μικρογράφοι των χειρογράφων του
Synodal και του Escorial, αλλά το διαφοροποίησε όσον αφορά τις μορφές που
πλαισίωναν τη Θεοτόκο.

236

Οι περιςςότερεσ από τισ γυναικείεσ αυτζσ μορφζσ ζχουν επιηωγραφιςτεί και πάνω δεξιά υπάρχει
ου
επιγραφι ςτα ελλθνικά με τθν αρχι του οίκου πικανϊσ του 19 αιϊνα, θ οποία ςφμφωνα με το Σπακαράκθ
το διάςτθμα αυτό θ ςυγκεκριμζνθ εικόνα βριςκόταν ςε ελλθνικά χζρια. Βλ. Spatharakis. I., ό. π., 116.
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Εικ. 165 Οίκος 19ος Σεῖχος εἶ τῶν
παρθένων, εικόνα με τον Ακάθιστο
ύμνο και την Κοίμηση της Θεοτόκου
από το ναό της Παναγίας Ζωοδόχου
Πηγής, Λιβάδι, κόπελος, αρχές 15ου
αιώνα.

την Κρήτη οι σωζόμενες τοιχογραφίες από τα Ρούστικα (εικ. 166)237 και
τον Άγ. Υανούριο στο Βαλσαμόνερο (εικ. 167)238 εντάσσονται σε μια ομάδα. Η
Παναγία εικονίζεται όρθια και Βρεφοκρατούσα στον τύπο της Οδηγήτριας και
πλαισιώνεται από επισκόπους και παρθένες αγίες, οι οποίες ως εκ τούτου
τονίζουν την παρθενική ιδιότητα της Παναγίας («καλὴ κουροτρόφε παρθένων·») και
τη θαυματουργική σύλληψη. Μάλιστα μπορεί κανείς να ταυτίσει τις μορφές
των γυναικών, καθώς έχουν τα ίδια φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά, αλλά και
τα διακριτικά στοιχεία τους. Έτσι λοιπόν και στις δύο σωζόμενες τοιχογραφίες
οι παρθένες που συνοδεύουν τη Θεοτόκο είναι η Αγ. Παρασκευή με το
σκουρόχρωμο μαφόριο, η Αγ. Μαρίνα με το κόκκινο και η μορφή με το
στέμμα η Αγ. Αικατερίνη, ενώ στο βάθος εικονίζονται αρχιτεκτονήματα. Δεν
είναι οποιεσδήποτε γυναίκες που είναι παρθένες, αλλά αγίες (« ψυχῶν νυμφοστόλε
ἁγίων·»), εκπρόσωποι κατά κάποιο τρόπο που ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες
παρθένες ως ανώτερες μορφές. Επίσης, παριστάνονται επίσκοποι και το βάθος
αποδίδεται με αρχιτεκτονήματα. Πρόκειται για έναν πρωτότυπο τρόπο
απόδοσης αυτού του οίκου, δηλαδή ο ζωγράφος από τα Ρούστικα έχοντας κατά
νου το ήδη γνωστό πρότυπο, κάνει μια δική του παραλλαγή, ώστε η
παράσταση διαφοροποιείται. Η τοιχογραφία από την Παναγία του Μέρωνα δε
σώζεται, καθώς το μεγαλύτερο τμήμα της έχει απολεπιστεί.
υμπερασματικά, οι τοιχογραφίες της Κρήτης ακολουθούν ως προς τη
γενική εικονογραφική σύλληψη του οίκου το σχήμα από την τοιχογραφία του
Markov, με τη Θεοτόκο στον τύπο της Οδηγήτριας Βρεφοκρατούσας να
πλαισιώνεται από αγίες παρθένες. Ψστόσο, οι ζωγράφοι στην Κρήτη
εμπλουτίζουν την παράσταση και με την απεικόνιση επισκόπων. Άρα, αυτό
συνεπάγεται τη χρήση προτύπων με διαφορετικούς εικονογραφικούς τύπους.
237
238

Βλ. 225 τθσ παροφςασ εργαςίασ.
Π. π., 244.

Ακάθιζηος Ύμνος. Η εικονογράθηζη ηων οίκων με δογμαηικό περιεχόμενο ζηις εκκληζίες ηης Κρήηης

135

Εικ. 166 Οίκος 19ος Σεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Ναός
της Παναγίας, Ρούστικα, Ρέθυμνο, 1390- 1391.

Εικ. 167 Οίκος 19ος Σεῖχος εἶ τῶν παρθένων Άγ. Υανούριος, Βαλσαμόνερο, 1407.
Ο οίκος που ακολουθεί («Ὕμνος ἅπας ἡττᾶται») εκφράζει την αδυναμία του
ποιητικού λόγου να εξυμνήσει το μέγεθος της θεϊκής αγάπης. χετίζεται
δηλαδή με την αδυναμία των ανθρώπων να εκφράσουν μέσα από τον ποιητικό
λόγο την ευγνωμοσύνη τους για όσα τους προσέφερε ο Θεός με την έλευση του
αρκωμένου Λόγου του, δηλαδή του Φριστού. Σο βαθύτερο νόημα αυτής της
στροφής αφορά το δέος που νιώθουν οι πιστοί («ἰσαρίθμους ψαλμοὺς καὶ ᾠδὰς ἂν
προσφέρωμέν σοι͵ βασιλεῦ ἅγιε͵ οὐδὲν τελοῦμεν ἄξιον») για τη ταύρωση και την
Ανάσταση ουσιαστικά, τα οποία ήταν και το αποτέλεσμα της Ενσάρκωσης, ώστε
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να αφεθούν οι αμαρτίες των θνητών («ὧν δέδωκας τοῖς σοὶ βοῶσιν»). υνήθως,
αποδίδεται εικονογραφικά με το Φριστό ένθρονο είτε όρθιο είτε με τη μορφή ή
με την εικόνα της Θεοτόκου να δοξολογείται από επισκόπους, ψάλτες και
αγγελικές μορφές. Οι παραστάσεις ταξινομούνται σε οκτώ ομάδες με κριτήριο
ποιο είναι το κύριο πρόσωπο, αλλά και πως αυτό αποδίδεται.
την πρώτη ομάδα ο οίκος αποδίδεται με την εικόνα της Παναγίας
Βρεφοκρατούσας στον τύπο της Οδηγήτριας, όπως στην τοιχογραφία της Decani
(εικ. 168) και του Matejce (εικ. 169). Η εικόνα της Παναγίας στον τύπο της
Οδηγήτριας εικονίζεται τοποθετημένη πάνω σε στήριγμα. Σην εικόνα
συνοδεύουν ψάλτες και επίσκοποι, ενώ στην τοιχογραφία από τη Decani
εκατέρωθεν της εικόνας παριστάνονται άλλα δύο άτομα με κόκκινα ενδύματα
και καλύμματα επί κεφαλής. Οι δύο τοιχογραφίες αντανακλούν έναν από τους
τρόπους με τους οποίους ήταν εκτεθειμένες οι εικόνες μέσα στο ναό ή ακόμα
και σε κάποια γιορτή.

Εικ. 168 Οίκος 20ος Ὕμνος ἅπας ἡττᾶται, Ναός του Παντοκράτορος, Decani, 13481350.
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Εικ. 169 Οίκος 20ος Ὕμνος ἅπας
ἡττᾶται, Ναός της Παναγίας, Matejce,
1356- 1360.

τη δεύτερη ομάδα απεικονίζεται η μορφή της Παναγίας, όπως ισχύει
στην Cozia (εικ. 170), όπου η Παναγία εικονίζεται όρθια στο κέντρο της
παράστασης και πλαισιώνεται από ψάλτες μάλλον, διότι φορούν στο κεφάλι
τους τα χαρακτηριστικά σκαράνικα και σκιάδια239.

Εικ. 170 Οίκος 20ος Ὕμνος ἅπας ἡττᾶται
Καθολικό της Αγίας Σριάδας, Cozia,
Βλαχία, 1390 περίπου.
239

Babid, L’ iconographie constantinopolitaine de l’ Acathiste de la Vierge à Cozia (Valachie)», Zbornik Radova
14- 15 (1973), 178, εικ. 3. Moran, ό. π., 108- 109. Βλ. και Spatharakis, ό. π., 71.
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Η τοιχογραφία της Περιβλέπτου (εικ. 171), του Markov (εικ. 172) και η
μικρογραφία από το ψαλτήρι του Βελιγραδίου (εικ. 173) αποτελούν την τρίτη
ομάδα και ακολουθούν εικονογραφικό σχήμα με τον ένθρονο Φριστό σχεδόν σε
στάση τριών τετάρτων να κρατά με το ένα χέρι κλειστό ειλητάριο και με το άλλο
να ευλογεί. Επίσης, πλαισιώνεται από αγγέλους αριστερά και επισκόπους δεξιά,
ενώ στο βάθος απεικονίζονται αρχιτεκτονήματα. Τπάρχει όμως μια διαφορά.
την τοιχογραφία της Αχρίδας η μια ομάδα που περιβάλλει τον ένθρονο Φριστό
είναι ομάδα αποστόλων, ενώ στις άλλες δύο τοιχογραφίες δεν απεικονίζονται
απόστολοι.

Εικ. 171 Οίκος 20ος Ὕμνος ἅπας ἡττᾶται
Περίβλεπτος, Αχρίδα.

Εικ. 172 Οίκος 20ος Ὕμνος
ἅπας ἡττᾶται Ναός του Αγ.
Δημητρίου, Markov
Manastir, 1376- 1381.
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Εικ. 173 Οίκος 20ος Ὕμνος ἅπας ἡττᾶται
Χαλτήρι του Βελιγραδίου.

Διαφορετικό είναι το εικονογραφικό σχήμα του χειρογράφου της
Μόσχας (εικ. 174) και του Escorial (εικ. 175), όπου ο Φριστός είναι όρθιος με
το ένα χέρι ευλογεί και με το άλλο κρατά κλειστό ευαγγέλιο μέσα σε ένα
κιβώριο. Πλαισιώνεται από μοναχούς, επισκόπους και ψάλτες. Σα δύο αυτά
χειρόγραφα συνιστούν την τέταρτη ομάδα, όπου εικονογραφικά ο οίκος
αποδίδεται με το ίδιο σχήμα με μόνη διαφορά τα χρώματα, τα οποία στην
περίπτωση του Escorial είναι πιο ανοιχτά.

Εικ. 174 Οίκος 20ος Ὕμνος ἅπας ἡττᾶται MS Synodal gr. 429, Κρατικό Ιστορικό
Μουσείο της Μόσχας, 1360 περίπου.
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Εικ. 175 Οίκος 20ος Ὕμνος ἅπας ἡττᾶται Κώδ. R. I. 19, fol. 26ro Escorial, 1400
περίπου.

την πέμπτη ομάδα εντάσσεται το ψαλτήρι του Tomic (εικ. 176) με το
Φριστό να απεικονίζεται στηθαίος μέσα σε δόξα και από κάτω τον δοξολογούν
μοναχοί και ψάλτες με φόντο το φυσικό τοπίο.

Εικ.
Ὕμνος

176

Οίκος
ἅπας

20ος
ἡττᾶται

Χαλτήρι
του
Tomic,
Κρατικό
Ιστορικό
Μουσείο της Μόσχας,
1360 περίπου.
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Σην έκτη ομάδα αποτελούν η εικόνα από τη κόπελο (εικ. 177) και η
εικόνα του Uspenskij (εικ. 178), όπου η μορφή του Φριστού αποδίδεται μέσα
σε εικόνα. Όμως υπάρχουν διαφορές. την εικόνα από τη κόπελο ο Φριστός
εικονίζεται στηθαίος και από κάτω τον υμνούν ψάλτες και μορφές γυναικών,
ενώ στην εικόνα του Uspenskij η εικόνα είναι μεγαλύτερων διαστάσεων και ο
Φριστός παριστάνεται ολόσωμος και από κάτω τον δοξολογούν επίσκοποι και
άλλες μορφές.

Εικ. 177 Οίκος 20ος Ὕμνος ἅπας ἡττᾶται εικόνα με τον Ακάθιστο ύμνο και την
Κοίμηση της Θεοτόκου από το ναό της Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής, Λιβάδι,
κόπελος, αρχές 15ου αιώνα.
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Εικ. 178 Οίκος 20ος Ὕμνος
ἅπας ἡττᾶται εικόνα με τον
κύκλο του Ακαθίστου ύμνου,
Uspenskij Sobor, Μόσχα,
Κρεμλίνο, β΄μισό του 14ου
αιώνα.
Εξετάζοντας τις σωζόμενες τοιχογραφίες από τις εκκλησίες της Κρήτης,
όπου παριστάνεται ο κύκλος του Ακάθιστου, διακρίνονται δύο ομάδες. την
πρώτη ομάδα εντάσσονται τα Ρούστικα (εικ. 179)240, όπου η παράσταση
χωρίζεται σε δύο ζώνες. την κάτω ζώνη δύο ομάδες επισκόπων προσεύχονται
στο Φριστό που εικονίζεται ένθρονος μέσα σε ελλειψοειδή δόξα, την οποία
κρατούν αγγελικές δυνάμεις, ενώ στην κάτω ζώνη απεικονίζονται μορφές
επισκόπων.

Εικ. 179 Οίκος 20ος Ὕμνος ἅπας ἡττᾶται, Ναός της
Παναγίας, Ρούστικα, Ρέθυμνο, 1390- 1391.

240

Βλ. 226 τθσ παροφςασ εργαςίασ.
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Αντίθετα, η τοιχογραφία από το Μέρωνα (εικ. 180)241 και τον Άγ.
Υανούριο (εικ. 181)242 αποτελούν τη δεύτερη ομάδα, καθώς εδώ η μορφή του
Φριστού εικονίζεται σε στάση τριών τετάρτων, είναι ένθρονος και μέσα σε δόξα,
την οποία δε κρατούν άγγελοι, αλλά εικονίζονται από πίσω, ενώ οι επίσκοποι
εικονίζονται δεξιά από το Φριστό. Σο παράξενο με αυτή την τοιχογραφία είναι
πως δεν ακολουθεί κάποιο εικονογραφικό σχήμα από τις προηγούμενες
απεικονίσεις, παρά πρόκειται για μια πρωτότυπη σύλληψη των ζωγράφων εδώ.

Εικ. 180

Εικ. 181

Εικ. 180 Οίκος 20ος Ὕμνος ἅπας ἡττᾶται Ναός της Παναγίας, Μέρωνας, Αμάρι,
1400 περίπου.
Εικ. 181 Οίκος 20ος Ὕμνος ἅπας ἡττᾶται Άγ. Υανούριος, Βαλσαμόνερο, 1407.
Άρα, οι τοιχογραφίες από την Παναγία στα Ρούστικα, το Μέρωνα και
από το μοναστήρι του Αγ. Υανουρίου στο Βαλσαμόνερο της Κρήτης δεν
ακολουθούν κάποιο από τα εικονογραφικά σχήματα που ακολουθούν οι
ζωγράφοι στα μνημεία εκτός Κρήτης, γεγονός που καταδεικνύει αφενός ότι οι
241
242

Π. π., 231.
Π. π., 244- 245.
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ζωγράφοι του νησιού ακολουθούν ένα άλλο σχήμα, το οποίο μπορεί να
πρωτοεμφανίστηκε σε κάποια άλλη τοιχογραφία και να μη σώζεται σήμερα,
αφετέρου φαίνεται πως στο νησί ακολουθούνται δύο διαφορετικά
εικονογραφικά σχήματα για την οπτική απόδοση του 20ου οίκου.
Ο εικοστός πρώτος οίκος («Φωτοδόχον λαμπάδα») μέσα από πλήθος
φράσεων που δηλώνουν την έννοια του φωτός («τοῖς ἐν σκότει φανεῖσαν ὁρῶμεν τὴν
ἁγίαν παρθένον· τὸ γὰρ ἄϋλον ἅπτουσα φῶς ὁδηγεῖ πρὸς γνῶσιν θεϊκὴν ἅπαντας͵ αὐγῇ τὸν
νοῦν φωτίζουσα͵ κραυγῇ δὲ τιμωμένη ταῦτα·«Χαῖρε͵ ἀκτὶς νοητοῦ ἡλίου· χαῖρε͵ λαμπτὴρ τοῦ

αποτελεί μια αναφορά στις
ιδιότητες της Παναγίας, η οποία δεχόμενη το θείο φως, δηλαδή το Άγιο
Πνεύμα -μια θεοφάνεια με άλλα λόγια- συμμετείχε στο μυστήριο της
Ενσάρκωσης. Για αυτό το λόγο της αποδίδονται αυτές οι ιδιότητες. Ο οίκος
εικονογραφείται συνήθως με την Παναγία όρθια μέσα σε δόξα να κρατά μια
λαμπάδα, ενώ άλλες φορές η Θεοτόκος παριστάνεται όρθια και
Βρεφοκρατούσα με μια φλόγα πάνω από το κεφάλι της243, αποδίδοντας με
εύστοχο τρόπο την παρομοίωσή της με τη «Υωτοδόχον λαμπάδα» του κειμένου. Σην
Παναγία υμνεί ομάδα γονατισμένων ανθρώπων εντός ή εκτός σπηλαίου, το
οποίο αποτελεί αναφορά στο πήλαιο της Γέννησης και διακρίνονται εννιά
ομάδες.
Σην πρώτη ομάδα αποτελούν τα χειρόγραφα της Μόσχας (εικ. 182) και
του Escorial (εικ. 183), όπου μέσα σε δόξα απεικονίζεται η Θεοτόκος να
δείχνει προς μια λαμπάδα και απέναντί της αντρικές μορφές που την
προσκυνούν μέσα από ένα βράχο. Η μόνη διαφορά αφορά τα χρώματα που
είναι πιο ανοιχτά στο χειρόγραφο του Escorial.
ἀδύτου φέγγους· χαῖρε͵ ἀστραπὴ τὰς ψυχὰς καταλάμπουσα»)

Εικ.

21ος
Φωτοδόχον
λαμπάδα
MS
Synodal
gr.
429,
Κρατικό
Ιστορικό
Μουσείο της Μόσχας,
1360 περίπου.
243

182

Οίκος

Αργφρθσ, Κ., ό. π., 204.
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Εικ. 183 Οίκος 21ος Φωτοδόχον λαμπάδα Κώδ. R. I. 19, fol. 24vo Escorial, 1400
περίπου.

το ψαλτήρι του Tomic (εικ. 184) και την εικόνα από τη κόπελο (εικ.
185), τα οποία αποτελούν τη δεύτερη ομάδα και η παράσταση αποδίδεται με
τη Θεοτόκο όρθια, να κρατά μια λαμπάδα και απέναντί της παριστάνεται
ομάδα πιστών μέσα από άνοιγμα βράχου που την δοξολογούν. Η Θεοτόκος
στρέφει το κεφάλι της προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή των αντρών.
Ψστόσο, υπάρχουν επιμέρους διαφορές σε εικονογραφικές λεπτομέρειες. Μέσα
στη φλόγα της λαμπάδας που κρατά η Παναγία στην εικόνα από τη κόπελο
απεικονίζεται η μορφή του μετωπικού Φριστού στο τύπο του Εμμανουήλ, αλλά
περιλαμβάνεται και μια εκτενής επιγραφή με τους πρώτους στίχους του οίκου,
τα οποία δεν υπάρχουν στο ψαλτήρι.
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Εικ. 184 Οίκος 21ος Φωτοδόχον λαμπάδα Χαλτήρι του Tomic, Κρατικό Ιστορικό
Μουσείο της Μόσχας, 1360 περίπου.

Εικ.

185 Οίκος 21ος Φωτοδόχον
λαμπάδα εικόνα με τον Ακάθιστο ύμνο
και την Κοίμηση της Θεοτόκου από
το ναό της Παναγίας Ζωοδόχου
Πηγής, Λιβάδι, κόπελος, αρχές
15ου αιώνα.

την τρίτη ομάδα εντάσσονται η Ολυμπιώτισσα της Ελασσόνας (εικ. 186)
και στο Matejče (εικ. 187), όπου η Παναγία είναι όρθια και δεομένη στον τύπο
της Βλαχερνίτισσας, πατά σε υποπόδιο και πλαισιώνεται από μορφές αντρών
που έχουν τα χέρια υψωμένα και προσεύχονται. την Ολυμπιώτισσα, δεξιά
από το φωτοστέφανό της υπάρχει η επιγραφή [ΚΟ]ΣΕΙ ΥΑΝΙCA[N], αντί για το
συνηθισμένο ΥΨΣΟΔΟΦΟ ΛΑΜΠΑΔΑ. Υαίνεται πως οι δύο ζωγράφοι
χρησιμοποίησαν τετράδια σχεδίων που αντιγράφηκαν στο ίδιο εργαστήριο
αντιγραφής χειρογράφων.
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Εικ. 186
Εικ. 187
Εικ. 186 Οίκος 21ος Φωτοδόχον λαμπάδα Παναγία Ολυμπιώτισσα, Ελασσόνα,
1296- 1345 περίπου.
Εικ. 187 Οίκος 21ος Φωτοδόχον λαμπάδα Ναός της Παναγίας, Matejce, 1356- 1360.

Ο εικονογραφικός τύπος της Παναγίας, η οποία αγκαλιάζει την λαμπάδα
και στην εικόνα του Uspenskij (εικ. 188), αλλά και στην τοιχογραφία από την
Cozia (εικ. 189) είναι ίδιος. Με βάση αυτό το κριτήριο εντάσσονται στην
τέταρτη ομάδα. την τοιχογραφία της Cozia η παράσταση είναι πιο απλοϊκή,
καθώς η Παναγία εικονίζεται μόνη της και δεν ορίζεται ο χώρος. Αντίθετα, στην
εικόνα του Uspenskij όμως υπάρχουν δύο εικονογραφικές λεπτομέρειες. Σην
Παναγία πλαισιώνουν δύο μορφές ανθρώπων, καθώς και άλλες ανθρώπινες
μορφές μέσα από μια σπηλιά και την δοξολογούν.
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Εικ. 188 Οίκος 21ος Φωτοδόχον λαμπάδα εικόνα με
τον κύκλο του Ακαθίστου ύμνου, Uspenskij
Sobor, Μόσχα, Κρεμλίνο, β΄μισό του 14ου αιώνα.

Εικ. 189 Οίκος 21ος Φωτοδόχον λαμπάδα
Καθολικό της Αγίας Σριάδας, Cozia,
Βλαχία, 1390 περίπου.

την πέμπτη ομάδα εντάσσεται η τοιχογραφία από τη Decani (εικ. 190)
με την Παναγία να αποδίδεται μετωπικά, όρθια και βρεφοκρατούσα στον τύπο
της Νικοποιού. Σο βάθος ορίζεται από ένα αρχιτεκτόνημα, το οποίο φέρει
άνοιγμα.
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Εικ. 190 Οίκος 21ος Φωτοδόχον λαμπάδα, Ναός του Παντοκράτορος, Decani,
1348- 1350.

Η τοιχογραφία της Περιβλέπτου (εικ. 191) διαφοροποιείται κατά πολύ
από τις προηγούμενες απεικονίσεις του οίκου, καθώς η Παναγία εικονίζεται
όρθια, Βρεφοκρατούσα μέσα σε δόξα που η κορυφή της θυμίζει το σχήμα
φλόγας και απέναντί της κάθονται μορφές που την υμνούν.

Εικ. 191 Οίκος 21ος Φωτοδόχον λαμπάδα
Περίβλεπτος, Αχρίδα.
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Σην έβδομη ομάδα συνιστά η τοιχογραφία του Markov Manastir (εικ.
192) με την Παναγία όρθια και Βρεφοκρατούσα να πλαισιώνεται από ομάδα
αποστόλων και πιστών, οι οποίοι την δοξολογούν. Πάνω από το κεφάλι της
Παναγίας προβάλλει φλόγα, αποδίδοντας έτσι το νόημα του οίκου, ενώ ο
μικρός Φριστός ευλογεί και με τα δύο χέρια του. Σο βάθος αποδίδεται με
φυσικό βραχώδες τοπίο.

Εικ. 192 Οίκος 21ος Φωτοδόχον λαμπάδα Ναός του Αγ. Δημητρίου, Markov
Manastir, 1376- 1381.

το σέρβικο ψαλτήρι η παράσταση δε σώζεται, αλλά μπορεί να καταλάβει
κανείς πως περίπου ήταν από το ψαλτήρι του Βελιγραδίου (εικ. 193). Η
Παναγία εικονίζεται δεομένη με το Φριστό Εμμανουήλ μπροστά στο στήθος της
μέσα σε ένα είδος βάρκας που στηρίζεται σε δύο πόδια μέσα σε σκοτεινό
βραχώδες τοπίο. Η παράσταση θεωρώ πως απομακρύνεται από την
παραδοσιακή λαμπάδα, όπως εικονίζεται στις άλλες παραστάσεις και είναι
ενδεχομένως ένας τρόπος να διαφοροποιηθεί το συγκεκριμένο ψαλτήρι από τα
υπόλοιπα χωρίς να ακολουθήσει την πεπατημένη.
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Εικ. 193 Οίκος 21ος Φωτοδόχον λαμπάδα Χαλτήρι του Βελιγραδίου.
Η στροφή παραλληλίζει την Παναγία με μια λαμπάδα και είναι αυτή
που θα οδηγήσει όλους τους πιστούς στη θεϊκή γνώση. τα Ρούστικα (εικ.
194)244 και την Παναγία του Μέρωνα (εικ. 195)245, η Παναγία παριστάνεται
μέσα σε κόκκινη δόξα που μιμείται τη φλόγα, αποδίδοντας με αυτό τον τρόπο
τη φράση «φωτοδόχος λαμπάδα» και κάτω δεξιά δέονται ο Αδάμ, η Εύα, ενώ
πίσω τους μορφές αντρών. Σα Ρούστικα και ο Μέρωνας δε φαίνεται να
ακολουθούν κάποιο εικονογραφικό σχήμα, το οποίο συναντάται στα μέχρι
σήμερα σωζόμενα παραδείγματα. Ίσως ακολουθούν ένα σχήμα, το οποίο να
υπήρχε και σε κάποια άλλη τοιχογραφία είτε χειρόγραφο ή εικόνα, αλλά να
μη σώζεται σήμερα. Εδώ πρέπει να επισημανθεί, ότι η τοιχογραφία του οίκου
αυτού στα Ρούστικα έχει στοιχεία από τις αντίστοιχες τοιχογραφίες από τη
Decani, το Markov και το χειρόγραφο του Escorial.

244
245

Βλ. 226 τθσ παροφςασ εργαςίασ.
Π. π., 231.
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↑
Εικ. 195 Οίκος 21ος Φωτοδόχον λαμπάδα
Ναός της Παναγίας, Μέρωνας, Αμάρι,
1400 περίπου.
Εικ. 194 Οίκος 21ος Φωτοδόχον λαμπάδα
Ναός της Παναγίας, Ρούστικα, Ρέθυμνο,
1390- 1391.
Αυτή που διαφοροποιείται είναι η τοιχογραφία από τους Βόρους (εικ.
196)246 και τον Άγ. Υανούριο (εικ. 197)247 και εικονογραφικά ακολουθούν το
σχήμα του Markov Manastir. Η Θεοτόκος περιβάλλεται από δύο μορφές
αγγέλων, ίσως όμως και από άλλες μορφές, ενδεχομένως απόστολοι, οι οποίοι
δε φαίνονται λόγω φθοράς της τοιχογραφίας. Ίσως πρόκειται για αποστόλους,
διότι η παράσταση ακολουθεί το σχήμα του Markov Manastir, με την ίδια
διάταξη των μορφών στη σύνθεση μπροστά από βραχώδες τοπίο. Πάνω από το
κεφάλι της αποδίδεται φλόγα, η οποία εικονογραφεί τη φράση «τὸ γὰρ ἄϋλον
ἅπτουσα φῶς ὁδηγεῖ πρὸς γνῶσιν θεϊκὴν ἅπαντας». Αφορά το φως, τη θεϊκή ενέργεια
που δέχτηκε και μεσολάβησε για την ολοκλήρωση του σχεδίου του Θεού με
την Ενσάρκωση.

246
247

Π. π., 234.
Π. π., 245.
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Εικ. 196
Εικ. 197
Εικ. 196 Οίκος
Φωτοδόχον λαμπάδα Ναός της Παναγίας Καρδιώτισσας,
Βόροι, επαρχία Πυργιώτισσας, 1400 περίπου.
21ος

Εικ. 197 Οίκος 21ος Φωτοδόχον λαμπάδα Άγ. Υανούριος, Βαλσαμόνερο, 1407.

Άρα, μέσα από τους διαφορετικούς τρόπους εικονογράφησης του οίκου,
θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει πως υπήρχαν αρκετές εικονογραφικές
παραδόσεις.
Ο επόμενος οίκος, ο εικοστός δεύτερος («Χάριν δοῦναι θελήσας») αναφέρεται
νοηματικά στην παραγραφή του προπατορικού αμαρτήματος που διέπραξαν ο
Αδάμ και η Εύα («ὀφλημάτων ἀρχαίων») από το Φριστό, ο οποίος σκίζει τον
κατάλογο, χαρίζοντας άφεση αμαρτιών («καὶ σχίσας τὸ χειρόγραφον»). Εδώ φαίνεται
και μια αντίληψη των Βυζαντινών για το Θεό, ο οποίος για αυτούς λαμβάνει
υπ’ όψη του για την ώρα της κρίσης τη ζωή που διάγουν οι πιστοί, αν δηλαδή
θα κερδίσουν την αιώνια ζωή και θα πάνε στον Παράδεισο. Η φράση «καὶ σχίσας
τὸ χειρόγραφον» υπήρξε η αφορμή, ώστε να απεικονίζεται ο οίκος αυτός συνήθως
με το Φριστό όρθιο να σκίζει το έγγραφο, στο οποίο ήταν γραμμένες οι
αμαρτίες των ανθρώπων, καθώς και το προπατορικό αμάρτημα και οι
άνθρωποι ευχαριστούν και δοξάζουν τον «χρεωλύτην πάντων ἀνθρώπων». Όμως
άλλες φορές εικονογραφείται είτε με το εικονογραφικό θέμα της Ανάστασης ή
με το Φριστό έξω από μια πόρτα να τον δοξολογούν αντρικές μορφές 248. Οι

248

Αργφρθσ, Κ., ό. π., 205.
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σωζόμενες απεικονίσεις του 22ου οίκου ταξινομούνται σε ομάδες με κριτήριο το
πώς παριστάνεται η μορφή του Φριστού, αλλά και με το εικονογραφικό θέμα.
τα χειρόγραφα της Μόσχας (εικ. 198) και του Escorial (εικ. 199)
ακολουθείται το εικονογραφικό θέμα, βάσει του οποίου στο βάθος προβάλλει
μια κλειστή πόρτα ενός κτιρίου. Ίσως αυτή συμβολίζει τις πύλες του
Παραδείσου- στο κέντρο της μικρογραφίας και αριστερά είναι ο Φριστός που
κρατά κλειστό ειλητάριο. Από την άλλη πλευρά εικονίζεται ομάδα αποστόλων.
Η μόνη διαφορά μεταξύ αυτών των δύο χειρογράφων σχετίζεται με τη
χρωματική παλέτα του μικρογράφου, που στην περίπτωση του Escorial είναι
πιο ανοιχτών τόνων. Έτσι, τα δύο αυτά χειρόγραφα συνιστούν την πρώτη
ομάδα.

Εικ. 198 Οίκος 22ος Χάριν δοῦναι θελήσας,
MS Synodal gr. 429, Κρατικό Ιστορικό
Μουσείο της Μόσχας, 1360 περίπου.

Εικ. 199 Οίκος 22ος Χάριν δοῦναι θελήσας, Κώδ. R. I. 19, fol. 24vo Escorial, 1400
περίπου.
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Ση δεύτερη ομάδα, η οποία αποδίδεται με το Φριστό να σχίζει το
χειρόγραφο, αποτελούν οι τοιχογραφίες της Decani (εικ. 200), του Matejce,
της Περιβλέπτου, του Markov και της Cozia, καθώς και η μικρογραφία από το
σέρβικο ψαλτήρι. Βάσει λοιπόν, χρονολογικής σειράς, η τοιχογραφία της
Decani, η οποία δε σώζεται ολόκληρη, αποδίδεται με το Φριστό όρθιο, να έχει
ίσως το ένα πόδι λυγισμένο, πάνω στο οποίο ακουμπά και σχίζει το χειρόγραφο
με τις αμαρτίες των ανθρώπων. Ο εικονογραφικός τύπος είναι παρόμοιος με
αυτόν από την τοιχογραφία στο Matejce (εικ. 201). το Matejce, ωστόσο
υπάρχει και μια παραλλαγή. Ο Φριστός εικονίζεται μεν σε στάση τριών
τετάρτων, κατ’ ενώπιον, αλλά στρέφει το κεφάλι του προς τη μεριά των μορφών
που τον δοξολογούν.

Εικ. 200 Υωτογραφία και σχέδιο, Οίκος 22ος Χάριν δοῦναι θελήσας, Ναός του
Παντοκράτορος, Decani, 1348- 1350.
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Εικ. 201 Οίκος 22ος Χάριν δοῦναι θελήσας, Ναός της Παναγίας, Matejce, 13561360.

την τοιχογραφία της Αχρίδας (εικ. 202) και το Markov (εικ. 203)
ακολουθείται σε γενικές γραμμές συγγενικό εικονογραφικό σχήμα, ώστε
εντάσσονται στην τρίτη ομάδα. Παριστάνεται ο Φριστός και εδώ να σχίζει το
χειρόγραφο, μετωπικός αυτή τη φορά και πλαισιωμένος από μορφές που τον
δοξολογούν. Τπάρχουν όμως επιμέρους διαφορές˙ για παράδειγμα οι μορφές
που πλαισιώνουν το Φριστό στο Markov δεν είναι γονατισμένες, αλλά όρθιες
και μπορεί κανείς εύκολα να ταυτίσει τις μορφές που πλαισιώνουν το Φριστό
από την ενδυμασία τους. Πρόκειται για επισκόπους αριστερά και δεξιά
παριστάνονται απόστολοι, εν αντιθέσει με την τοιχογραφία από την
Περίβλεπτο, όπου ο Φριστός πλαισιώνεται μόνο από αποστόλους. Μια ακόμη
διαφορά αφορά το βάθος των δύο αυτών επιτοίχιων παραστάσεων που και τα
δύο μεν αποδίδουν ένα είδος κιβωρίου, ωστόσο διαφέρουν ως προς το μέγεθος.
Αυτό δηλαδή από το Markov είναι πιο μικρό, ενώ της Αχρίδας μεγαλύτερο.
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Εικ. 202 Οίκος 22ος Χάριν δοῦναι θελήσας, Περίβλεπτος, Αχρίδα.

Εικ. 203 Οίκος 22ος Χάριν δοῦναι θελήσας, Ναός του Αγ. Δημητρίου, Markov
Manastir, 1376- 1381.
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Μια ακόμη παραλλαγή αυτού του εικονογραφικού τύπου συναντάται
στην τοιχογραφία της Cozia (εικ. 204). Ο Φριστός εικονίζεται όρθιος να σχίζει
το χειρόγραφο. Όμως εδώ πατάει πάνω σε υποπόδιο και δεν πλαισιώνεται από
άλλες μορφές. Είναι η μόνη απεικόνιση του οίκου αυτού που συνοδεύεται από
μακροσκελή επιγραφή.

Εικ. 204 Οίκος 22ος Χάριν δοῦναι θελήσας,
Καθολικό της Αγίας Σριάδας, Cozia,
Βλαχία, 1390 περίπου.

το ψαλτήρι του Βελιγραδίου (εικ. 205) εικονίζεται στο κέντρο όρθιος
και μετωπικός ο Φριστός να σχίζει το χειρόγραφο και τον περιβάλλουν
απόστολοι από τη μια μεριά, ενώ από την άλλη επίσκοποι. Η μικρογραφία
αυτή αποτελεί μια ακόμα παραλλαγή του σχήματος, όπου ο χρεωλύτης
Φριστός σκίζοντας το χειρόγραφο, παραβλέπει τα αμαρτήματα των ανθρώπων.

Εικ. 205 Οίκος 22ος Χάριν δοῦναι θελήσας,
Χαλτήρι του Βελιγραδίου.
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Σην τελευταία ομάδα αποτελούν οι παραστάσεις από το ψαλτήρι του
Tomic (εικ. 206), η εικόνα από τη κόπελο (εικ. 207) και η εικόνα του
Uspenskij (εικ. 208). ε αυτές ο οίκος εικονογραφείται με την Ανάσταση αντί
να σκίζει ο Φριστός το χειρόγραφο, εκφράζοντας έτσι την άφεση αμαρτιών των
πιστών και κυρίως του προπατορικού αμαρτήματος που υπονοείται στο
κείμενο. Διακρίνονται δύο υποομάδες, όπου την πρώτη συνιστούν η
μικρογραφία του Tomic και η εικόνα από τη κόπελο με το Φριστό να κρατά
το σταυρό. Σο εικονογραφικό αυτό στοιχείο δηλώνει τον τρόπο με τον οποίο ο
Φριστός μεσολάβησε, ώστε να παραγραφούν οι αμαρτίες των ανθρώπων, μέσω
της ταύρωσης και της Ανάστασης. Παρ’ όλα αυτά στην υποομάδα αυτή
υπάρχουν διαφορές, καθώς ο Φριστός στο ψαλτήρι εικονίζεται μέσα σε δόξα
και απέναντί του μέσα σε σπηλιά εικονίζεται άγγελος, καθώς και μια πόρτα, η
οποία υπονοεί τον Παράδεισο, όπου θα οδηγήσει ο Φριστός τους πιστούς.
Αυτός άλλωστε ήταν και ο στόχος του Θεού με το μυστήριο της Ενσάρκωσης. Η
εικόνα του Uspenskij αποτελεί τη δεύτερη υποομάδα, όπου απεικονίζεται η
Ανάσταση με το Φριστό μέσα σε δόξα να τραβά με τα δύο χέρια τους πιστούς
από τον Άδη.

Εικ. 206 Οίκος 22ος Χάριν
δοῦναι θελήσας, Χαλτήρι του
Tomic, Κρατικό Ιστορικό
Μουσείο της Μόσχας, 1360
περίπου.
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Εικ. 207 Οίκος 22ος Χάριν δοῦναι
θελήσας, εικόνα με τον Ακάθιστο
ύμνο και την Κοίμηση της
Θεοτόκου από το ναό της
Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής,
Λιβάδι, κόπελος, αρχές 15ου
αιώνα.

Εικ. 208 Οίκος
22ος Χάριν δοῦναι
θελήσας, εικόνα με
τον κύκλο του
Ακαθίστου ύμνου,
Uspenskij Sobor,
Μόσχα,
Κρεμλίνο, β΄μισό
του 14ου αιώνα.
Οι τοιχογραφίες της Κρήτης ταξινομούνται στην ομάδα που έχει ως
εικονογραφικό θέμα το Φριστό να σκίζει το χειρόγραφο. Είναι όμοιο δηλαδή με
αυτό από τις τοιχογραφίες της Αχρίδας και του Markov. Παρατηρείται πως οι
τοιχογραφίες από τα Ρούστικα (εικ. 209)249, το Μέρωνα (εικ. 210)250, την
Καρδιώτισσα (εικ. 211)251 και τον Άγ. Υανούριο (εικ. 212)252 ακολουθούν το
ίδιο ακριβώς σχήμα κυρίως της Περιβλέπτου. Ο Φριστός «ὁ πάντων χρεωλύτης
ἀνθρώπων» είναι μετωπικός στο κέντρο της παράστασης σχίζει «το χειρόγραφον».
249

Βλ. 226 τθσ παροφςασ εργαςίασ.
Π. π., 231.
251
Π. π., 234.
252
Π. π., 245.
250
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Πλαισιώνεται από ανθρώπινες μορφές που προσεύχονται γονατισμένοι για
άφεση αμαρτιών. το βάθος εικονίζεται οικοδόμημα. Όμως και εδώ
εντοπίζονται διαφορές σε επιμέρους εικονογραφικές λεπτομέρειες. Όσον αφορά
την απόδοση του βάθους, στα Ρούστικα και το Μέρωνα ένα ύφασμα είναι
κρεμασμένο σε ένα οικοδόμημα, ενώ στους Βόρους το βάθος ορίζεται από
βραχώδες τοπίο. Μπορεί η τοιχογραφία του Μέρωνα και των Βόρων ως προς
την απόδοση του βάθους να εικονογραφείται όπως και στα Ρούστικα, ωστόσο ο
τρόπος με τον οποίο ο Φριστός σκίζει το χειρόγραφο διαφέρει. τον Άγ.
Υανούριο στο Βαλσαμόνερο η μορφή του Φριστού και ο τρόπος που σχίζει το
χειρόγραφο με τις αμαρτίες των ανθρώπων μοιάζει με το σχήμα από το
Μέρωνα, αλλά διαφέρει το οικοδόμημα στο βάθος, το οποίο μοιάζει με αυτό
της Περιβλέπτου.
Άρα, βλέπουμε πως ειδικά στα παραδείγματα από τις εκκλησίες της
Κρήτης υπάρχει συνδυασμός διαφορετικών εικονογραφικών σχημάτων.

Εικ. 209 Οίκος 22ος Χάριν δοῦναι θελήσας, Ναός της Παναγίας, Ρούστικα,
Ρέθυμνο, 1390- 1391 (αριστερά).
Εικ. 210 Οίκος 22ος Χάριν δοῦναι θελήσας, Ναός της Παναγίας, Μέρωνας,
Αμάρι,1400 περίπου (δεξιά).
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Εικ. 211

Εικ. 212

Εικ. 211 Οίκος 22ος Χάριν δοῦναι θελήσας, Ναός της Παναγίας Καρδιώτισσας,
Βόροι, επαρχία Πυργιώτισσας, 1400 περίπου.
Εικ. 212 Οίκος 22ος Χάριν δοῦναι θελήσας, Άγ. Υανούριος, Βαλσαμόνερο, 1407.

Ο εικοστός τρίτος οίκος («Ψάλλοντές σου τὸν τόκον») μιλά για τον ύμνο που
προσφέρουν οι πιστοί για να δοξάσουν τη Θεοτόκο για το διαμεσολαβητικό της
ρόλο στην ολοκλήρωση της Θείας Οικονομίας. Δεχόμενη την ευλογία, το Άγιο
Πνεύμα, («ὁ κατέχων πάντα τῇ χειρὶ κύριος ἡγίασεν»), έφερε στον κόσμο τον Τιό του
Θεού. Για αυτό λειτουργεί σαν προστάτιδα («χαῖρε͵ τῆς ἐκκλησίας ὁ ἀσάλευτος πύργος·
χαῖρε͵ τῆς βασιλείας τὸ ἀπόρθητον τεῖχος·») του χριστιανισμού. υνήθως
εικονογραφείται ως εξής: είτε με τη Θεοτόκο ένθρονη και Βρεφοκρατούσα,
μπροστά από αρχιτεκτονικό βάθος, είτε με εικόνα της Παναγίας
Βρεφοκρατούσας να δοξολογείται από ψάλτες, κληρικούς και ιεράρχες, ενώ
χαρακτηριστική είναι και στις δύο περιπτώσεις η απεικόνιση του πέπλου που
ή παριστάνεται στο φόντο ή καλύπτει τμήμα της εικόνας και είναι
ανασηκωμένο253.
την πρώτη ομάδα, αυτή δηλαδή που ακολουθεί το σχήμα με τη μορφή
της Παναγίας, εντάσσεται η τοιχογραφία της Decani (εικ. 213), όπου η
Θεοτόκος είναι Ένθρονη και Βρεφοκρατούσα και την πλαισιώνουν μόνο
ομάδες ψαλτών.

253

Αργφρθσ, Κ., ό. π., 205.
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Εικ. 213 Οίκος 23ος
Ψάλλοντές σου τὸν τόκον,

Ναός του
Παντοκράτορος, Decani,
1348- 1350.

Η τοιχογραφία από την Περίβλεπτο (εικ. 214) αποτελεί μια παραλλαγή
της ομάδας αυτής, διότι μπορεί να ακολουθείται ως προς την απόδοση της
ένθρονης Βρεφοκρατούσας Θεοτόκου παρόμοιος εικονογραφικός τύπος, παρ’
όλα αυτά υπάρχουν δύο επιμέρους διαφορές. Η Θεοτόκος πλαισιώνεται εκτός
από ψάλτες και από επισκόπους, ενώ στο βάθος υπάρχει ένα κιβώριο.
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Εικ. 214 Υωτογραφία (βλ.
προηγούμενη σελίδα) και σχέδιο,
Οίκος 23ος Ψάλλοντές σου τὸν τόκον,
Περίβλεπτος, Αχρίδα.

Μια ακόμη παραλλαγή αυτού του εικονογραφικού σχήματος συναντά
κανείς στο ψαλτήρι του Tomic (εικ. 215). Η παράσταση μπορεί να αποδίδεται
με τη Θεοτόκο ένθρονη και Βρεφοκρατούσα, εντούτοις διαφοροποιείται ως
προς τη σύνθεση. Η Παναγία εικονίζεται καθιστή. Έχει το μικρό Φριστό στην
αγκαλιά της και έχει στραμμένο το σώμα της αριστερά, ενώ συστρέφει το
κεφάλι της δεξιά, όπου υπάρχει ομάδα ψαλτών. Σο βάθος αποδίδεται με δύο
αρχιτεκτονήματα, στα οποία είναι στερεωμένο το μαφόριο της Θεοτόκου. Σο
χειρόγραφο αυτό συνιστά μια ακόμα παραλλαγή.

Εικ. 215 Οίκος 23ος
Ψάλλοντές σου τὸν τόκον,

Χαλτήρι του Tomic,
Κρατικό Ιστορικό
Μουσείο της Μόσχας,
1360 περίπου.
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Η Παναγία παριστάνεται όρθια στην τοιχογραφία του Matejce (εικ. 216)
και στο ψαλτήρι του Βελιγραδίου (εικ. 217). Όμως ο εικονογραφικός τύπος
τους διαφέρει, διότι στην τοιχογραφία αποδίδεται η Παναγία ως Οδηγήτρια
Δεξιοκρατούσα να πλαισιώνεται από έναν άγγελο, ιεράρχες και ψάλτες, ενώ στο
ψαλτήρι του Βελιγραδίου αποδίδεται Δεομένη, στον τύπο της Πλατυτέρας, με
αποστόλους στα δεξιά της και μοναχούς αριστερά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα
να δημιουργούνται επιμέρους διαφοροποιήσεις.

Εικ. 216 Οίκος 23ος Ψάλλοντές σου τὸν τόκον,
Ναός της Παναγίας, Matejce, 1356- 1360.

Εικ. 205 Οίκος 22ος Χάριν δοῦναι θελήσας,
Χαλτήρι του Βελιγραδίου.

Η εικόνα από τη κόπελο (εικ. 218) αποτελεί από μόνη της μια ομάδα,
καθώς ο οίκος εικονογραφείται με τη Θεοτόκο ένθρονη και Βρεφοκρατούσα, η
οποία πλαισιώνεται από ψάλτες, ενώ στο βάθος αποδίδεται πλούσιο ύφασμα με
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το οποίο υπονοείται ο μανδύας που φορούσε η Παναγία. την εικόνα από τη
κόπελο υπάρχει όμως και ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. το άνω τμήμα της
παράστασης υπάρχει ανάγλυφη λεπτομέρεια, η οποία μιμείται ένα οξυκόρυφο
τόξο, ώστε να αποδοθεί ένα είδος κιβωρίου. ε αυτό το κιβώριο λοιπόν,
ζωγραφίζεται ο μανδύας σαν να ήταν κρεμασμένος, με τέτοιο τρόπο, ώστε
αποκαλύπτει τη Θεοτόκο που κρατά το σαρκωμένο Λόγο του Θεού.

Εικ. 218 Οίκος 23ος Ψάλλοντές
σου τὸν τόκον, εικόνα με τον
Ακάθιστο
ύμνο
και
την
Κοίμηση της Θεοτόκου από το
ναό της Παναγίας Ζωοδόχου
Πηγής,
Λιβάδι,
κόπελος,
αρχές 15ου αιώνα. κόπελος.

Αντιθέτως, στην Ολυμπιώτισσα της Ελασσόνας (;)254 (εικ. 219), στο
Markov (εικ. 220) και την Cozia (εικ. 221) τη θέση της Παναγίας και του
Φριστού καταλαμβάνει μια εικόνα. την Ολυμπιώτισσα συγκεκριμένα το
σημείο, όπου εικονιζόταν ίσως η εικόνα με τη Θεοτόκο και βρισκόταν πάνω σε
ένα στήριγμα δε σώζεται σήμερα. Δεξιά της εικόνας παριστάνονται δύο ψάλτες
και πίσω από αυτούς ένας επίσκοπος με πολυσταύριο ένδυμα. Επίσης,
διακρίνεται άλλος ένας ψάλτης με σκούρο κόκκινο ένδυμα. Η ιδιότητά του
ταυτίζεται από το γεγονός ότι φορά το ίδιο ένδυμα με τον ψάλτη μπροστά του.

254

Pätzold, A., ό. π., 40.

Ακάθιζηος Ύμνος. Η εικονογράθηζη ηων οίκων με δογμαηικό περιεχόμενο ζηις εκκληζίες ηης Κρήηης

167

Εικ. 219 Οίκος 23ος Ψάλλοντές σου
τὸν τόκον, Παναγία Ολυμπιώτισσα,
Ελασσόνα, 1296- 1345 περίπου.

Εικ.
220
Οίκος 23ος Ψάλλοντές
σου τὸν τόκον, Ναός
του Αγ. Δημητρίου,
Markov
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Εικ. 221 Οίκος 23ος Ψάλλοντές σου τὸν τόκον, Καθολικό της Αγίας Σριάδας, Cozia,
Βλαχία, 1390 περίπου.

Η τοιχογραφία από το Markov Manastir με τον 23ο Οίκο αποτελεί
απεικόνιση μιας πολυτελούς λειτουργικής σκηνής με πομπή εικόνας της
Παναγίας Βρεφοκρατούσας στον τύπο της Ελεούσας, ενώ το πέπλο που την
κάλυπτε είναι ανασηκωμένο. Η εικόνα αυτή μεταφέρεται στην πλάτη από έναν
σκυμμένο άντρα- προφανώς μέλος μιας αδελφότητας255- με γενειάδα που το
σώμα του καλύπτεται από μια ποδέα διακοσμημένη με δικέφαλους αετούς.
Δεξιά από τον άντρα που μεταφέρει την εικόνα υπάρχει ένας διάκονος που
κρατά με το ένα χέρι ένα εξαπτέρυγο και με το άλλο ένα θυμιατό. την
αριστερή πλευρά της παράστασης εικονίζεται μια αντρική μορφή με
αυτοκρατορική ενδυμασία (πορφυρό ένδυμα, αυτοκρατορικό λώρο και διάλιθο
στέμμα) και κρατά σταυρό. Δίπλα του ακριβώς στο βάθος διακρίνονται επτά
μοναχοί με κουκούλια και ένας διάκονος που κρατά ένα ριπίδιον. Μπροστά
από τους μοναχούς απεικονίζονται δύο ιερείς με λειτουργικά άμφια, δύο
επίσκοποι και ίσως ένας μοναχός256.
255

Patterson- Sevcenko, N., «Servants of the Holy Icon», ζηο: Moss, C.– Kiefer, K. (ed), Byzantine East, Latin
West: Art Historical Studies in Honor of Kurt Weitzmann, Πρίνζηον 1995, 547- 553.
256
Pätzold, A., ό. π., 41.
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Κάτι ανάλογο με το Markov Manastir απεικονίζεται και στην Cozia. Εκεί
ο αυτοκράτορας έχει τα χέρια υψωμένα σε δέηση προς την εικόνα της
Παναγίας, της Οδηγήτριας. τη δεξιά πλευρά εικονίζονται λαϊκοί και
εκατέρωθεν της εικόνας δύο μοναχοί, οι οποίοι κρατούν την εικόνα που
βρίσκεται πάνω σε τρίποδα για την τελετουργία. Παράσταση με εικόνα για αυτό
τον οίκο εντοπίζεται και στην εικόνα του Uspenskij (εικ. 222), όπου η εικόνα
είναι κυκλικού σχήματος και είναι τοποθετημένη στην πρόσοψη ενός ναού.
Άρα, εδώ παρατηρούμε, ότι ψάλλουν μπροστά από μια εκκλησία της
Παναγίας.

Εικ. 222 Οίκος 23ος Ψάλλοντές σου τὸν
τόκον, εικόνα με τον κύκλο του Ακαθίστου
ύμνου,
Uspenskij
Sobor,
Μόσχα,
Κρεμλίνο, β΄μισό του 14ου αιώνα.

Ο οίκος αυτός από άποψη περιεχομένου αφορά την προσφορά του
ύμνου στην Παναγία από όλους τους πιστούς («εὐφημοῦμεν σε πάντες»).
Εξετάζοντας συγκεντρωτικά τις παραστάσεις στην Κρήτη, διαπιστώνουμε πως
υπάρχει μια ομοιομορφία ως προς τον τρόπο με τον οποίο εικονίζεται ο
συγκεκριμένος οίκος. Σο εικονογραφικό σχήμα που ακολουθείται στους ναούς
της Κρήτης γενικά, συγγενεύει με αυτό της Περιβλέπτου της Αχρίδας (εικ. 214)
με την Ένθρονη Βρεφοκρατούσα στο κέντρο να πλαισιώνεται από επισκόπους
αριστερά και ψάλτες δεξιά, ενώ το βάθος αποδίδεται με τη χρήση
οικοδομημάτων.
τα Ρούστικα (εικ. 223)257, το Μέρωνα (εικ. 224)258, στους Βόρους (εικ.
225)259 και τον Άγ. Υανούριο στο Βαλσαμόνερο (εικ. 226)260 οι ζωγράφοι
ακολουθούν το ίδιο εικονογραφικό σχήμα με την Παναγία Ένθρονη και
Βρεφοκρατούσα, να πλαισιώνεται αριστερά από επισκόπους και άλλα μέλη του
κλήρου και δεξιά από ψάλτες, οι οποίοι ταυτίζονται ως προς την ιδιότητά τους
257

Βλ. 226 τθσ παροφςασ εργαςίασ.
Π. π., 231.
259
Π. π., 234- 235.
260
Π. π., 245.
258
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λόγω της ενδυμασίας τους. Οι χειρονομίες που κάνουν αυτοί δεν εμφανίζονται
αλλού σε μνημεία της Κρήτης που παριστάνουν τον Ακάθιστο, αλλά τα
συναντά κανείς σε άλλα μνημεία που περιλαμβάνουν τον κύκλο με τον
Ακάθιστο εκτός Κρήτης. Η μόνη διαφορά που εντοπίζει κανείς είναι στο βάθος
της παράστασης, καθώς στα Ρούστικα και το Μέρωνα απεικονίζονται
αρχιτεκτονήματα που περιλαμβάνουν κίονες, ενώ στον Άγ. Υανούριο και τους
Βόρους αποδίδεται οικοδόμημα με τρούλο που φέρει στην κορυφή σταυρό,
αποδίδοντας ναό. Ίσως αυτό το μοτίβο χρησιμοποιήθηκε από τους ζωγράφους,
που εργάστηκαν σε αυτές τις δύο εκκλησίες, ώστε να εικονογραφήσουν τη
φράση «ὡς ἔμψυχον ναόν͵ θεοτόκε·» και «τῆς ἐκκλησίας ὁ ἀσάλευτος πύργος·». Έτσι, η
Παναγία παρουσιάζεται εδώ μεταφορικά, σύμφωνα με το περιεχόμενο της
στροφής, εκτός από τείχος και ως προστάτιδα της εκκλησίας.
Οι παραστάσεις εντός Κρήτης χωρίζονται σε δύο ομάδες με κριτήριο το
είδος του οικοδομήματος στο φόντο των τοιχογραφιών, ώστε την πρώτη ομάδα
αποτελούν οι τοιχογραφίες από τα Ρούστικα και το Μέρωνα, ενώ τη δεύτερη οι
τοιχογραφίες από το Βαλσαμόνερο και τους Βόρους. Αυτό που παρατηρείται
είναι πως οι τοιχογραφίες που συνιστούν τη δεύτερη ομάδα, είναι περισσότερο
κοντά σε αυτή της Περιβλέπτου, καθώς έχουν και παρόμοιο αρχιτεκτονικό
βάθος. Υέρουν δηλαδή και οι δύο κτίριο με τρούλο, όπως και η αντίστοιχη
τοιχογραφία από την Αχρίδα.

Εικ. 223

Εικ. 224

Εικ. 223 Οίκος 23ος Ψάλλοντές σου τὸν τόκον, Ναός της Παναγίας, Ρούστικα,
Ρέθυμνο, 1390- 1391.
Εικ. 224 Οίκος 23ος Ψάλλοντές σου τὸν τόκον, Ναός της Παναγίας, Μέρωνας,
Αμάρι, 1400 περίπου.
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Εικ. 225

Εικ. 226

Εικ. 225 Οίκος 23ος Ψάλλοντές σου τὸν τόκον, Ναός της Παναγίας Καρδιώτισσας,
Βόροι, επαρχία Πυργιώτισσας, 1400 περίπου.
Εικ. 226 Οίκος 23ος Ψάλλοντές σου τὸν τόκον, Άγ. Υανούριος, Βαλσαμόνερο,
1407.
Ποιος όμως είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν αυτές οι διαφορές
στην εικαστική αναπαράσταση του οίκου; Για παράδειγμα στο Markov και την
Cozia ίσως εικονίζεται η πρεσβεία, μια εβδομαδιαία θρησκευτική πρακτική
της Κωνσταντινούπολης261 και ως εκ τούτου φαίνεται πως η ερβία μιμείται
αυτές τις πρακτικές. Άρα, οι σέρβοι ηγεμόνες ήθελαν ίσως να αντιγράψουν το
πολιτικό και θρησκευτικό μοντέλο της βυζαντινής πρωτεύουσας. Σι ήταν αυτό
που οδηγεί τις εκκλησίες της Κρήτης στο να διαφοροποιηθούν από τις
τοιχογραφίες των αντίστοιχων οίκων που εξετάζονται συγκριτικά με άλλους
ναούς; Γιατί η Κρήτη ακολουθεί το παράδειγμα από την Περίβλεπτο και όχι
της Ολυμπιώτισσας, όπου υπάρχει τοιχογραφία με την πρεσβεία; Δεν ήταν
γνωστό αυτό το παράδειγμα στους ζωγράφους της Κρήτης; Ενώ ουσιαστικά και
στα παραδείγματα της Κρήτης φαίνεται πως οι μορφές ψέλνουν τον Ακάθιστο
(από τις μουσικές χειρονομίες που κάνουν), τότε γιατί επιλέγουν να
απεικονίσουν τη μορφή της Παναγίας; Που οφείλεται αυτή η ιδιαιτερότητα;
Σέλος, στον εικοστό τέταρτο οίκο («Ὦ πανύμνητε μήτηρ») εκφράζεται η
παράκληση προς το πρόσωπο της Θεοτόκου να δεχθεί την προσφορά του
261

Patterson- Sevcenko, N., ό. π., 48- 56.
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ύμνου («δεξαμένη τὴν νῦν προσφοράν»), ώστε να τους προστατέψει από τις
συμφορές («ἀπὸ πάσης ῥῦσαι συμφορᾶς ἅπαντας»). Κατά κύριο λόγο αποδίδεται με την
Παναγία όρθια και δεομένη262 ή με την εικόνα της στον τύπο της Οδηγήτριας
Βρεφοκρατούσας και πιστοί και κληρικοί δέονται στην ίδια ή την εικόνα της.
τους δύο συνηθέστερους εικονογραφικούς τύπους γίνεται έμμεσα αναφορά
στο μαφόριο της Θεοτόκου ως προστατευτικού μανδύα.
Οι σωζόμενες απεικονίσεις ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με
το αν εικονίζεται η ίδια η Παναγία ή η εικόνα της. Η τελευταία είναι και η πιο
πολυπληθής. Η μορφή της Παναγίας εικονίζεται μόνο στην Περίβλεπτο (εικ.
227) και την Cozia (εικ. 228). Εντούτοις, οι δύο τοιχογραφίες δε συγγενεύουν
εικονογραφικά, καθώς η Παναγία είναι όρθια και δεομένη και πλαισιώνεται
από λαϊκούς, μοναχούς και ανώτερους αξιωματούχους που κρατούν λαμπάδες
στην Περίβλεπτο, ενώ στην τοιχογραφία από την Cozia η Παναγία είναι μέσα
σε ελλειψοειδή δόξα και στον τύπο της Νικοποιού. Ψς εκ τούτου διακρίνονται,
βάσει του εικονογραφικού τύπου δύο υποομάδες, όπου την πρώτη
καταλαμβάνει η τοιχογραφία από την Περίβλεπτο της Αχρίδας και τη δεύτερη
η τοιχογραφία από το Καθολικό της Αγίας Σριάδας στην Cozia.

Εικ. 227 Οίκος 24ος Ὦ πανύμνητε μήτηρ Περίβλεπτος, Αχρίδα.
262

Αργφρθσ, Κ., ό. π., 205.
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Εικ. 228 Οίκος 24ος Ὦ πανύμνητε
μήτηρ,
Καθολικό
της
Αγίας
Σριάδας, Cozia, Βλαχία, 1390
περίπου.

τη δεύτερη και πιο πολυάριθμη ομάδα, όπου παριστάνεται η εικόνα
της Παναγίας, εντάσσεται η Ολυμπιώτισσα, η Decani, το Matejce, το Markov
Manastir και τα χειρόγραφα του Κρατικού Ιστορικού Μουσείου της Μόσχας,
του Tomic, το σέρβικο ψαλτήρι, καθώς και οι εικόνες από τη κόπελο και του
Uspenskij.
Η τοιχογραφία από την Ολυμπιώτισσα (εικ. 229)263, αν και δε
διατηρείται σε καλή κατάσταση, αποτελεί ένα ιδιαίτερο παράδειγμα, καθώς
εκεί την εικόνα της Παναγίας πλαισιώνουν τέσσερις γυναικείες μορφές με
αριστοκρατικά ενδύματα, αλλά και αντρικές μορφές. Φαρακτηρίζεται ως
μοναδική περίπτωση (unicum) από την Κωνσταντινίδη, καθώς συνήθως στις
παραστάσεις με πρεσβεία απεικονίζονται μόνο άντρες. Δεν αποκλείεται, οι
γυναίκες αυτές να είναι εξέχουσες προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας.

263

Δεν είναι ςίγουρο ότι απεικονίηεται εικόνα τθσ Θεοτόκου, όμωσ θ διάταξθ και ο τρόποσ με τον οποίο
απεικονίηονται οι μορφζσ, μοιάηει ςε μεγάλο βακμό με τισ απεικονίςεισ πρεςβείασ.
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Εικ. 229 Οίκος 24ος Ὦ πανύμνητε μήτηρ, Παναγία Ολυμπιώτισσα, Ελασσόνα,
1296- 1345 περίπου.

τη Decani (εικ. 230 και 230 α) ακολουθείται παρόμοιο εικονογραφικό
σχήμα, όμως η τοιχογραφία αυτή παρουσιάζει μια αρκετά σημαντική
ιδιαιτερότητα με τοπική σημασία. Δεξιά από την εικόνα, η οποία βρίσκεται
πάνω σε στήριγμα, εικονίζεται ο κράλης Dusan με τη σύζυγό του Έλενα και το
γιο τους Uros με αυτοκρατορική ενδυμασία, λώρο και στέμμα. Ο κράλης
κρατά το διπλό σταυρό, ο γιος του ένα πιο μικρό σκήπτρο, ενώ η αυτοκράτειρα
δεν κρατά κάτι. Δύο αντρικές μορφές εκατέρωθεν της εικόνας πρέπει να είναι
μέλη της αδελφότητας της μονής, οι οποίοι προφανώς είχαν υπ’ ευθύνη τους
την εικόνα. Αριστερά από την εικόνα παριστάνεται ένας επίσκοπος με
πολυσταύριο φαιλόνιο, από πίσω τους ιερείς και δίπλα τους ψάλτες. Αν
επιστρέψουμε στο κείμενο, όμως θα δούμε πως δεν υπάρχει αντιστοιχία
κειμένου και τοιχογραφίας, διότι ο οίκος δεν αναφέρει κάτι για βασιλείς, όπως
γίνεται στον 23ο Οίκο για παράδειγμα. Γιατί ενσωματώνονται και σε αυτή τη
συγκεκριμένη τοιχογραφία τα αυτοκρατορικά πορτραίτα τη στιγμή που στο
παρεκκλήσι του Αγ. Νικολάου- όπου απεικονίζεται και ο Ακάθιστος- υπάρχουν
άλλη μια φορά στο νότιο τοίχο μαζί με τα πορτραίτα της οικογένειας των
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Νεμανιδών264; Οι λόγοι είναι καθαρά πολιτικοί, καθώς το μοναστήρι άρχισε να
χτίζεται επί του Zar Stefan Dušan και μετά το θάνατό του το 1335, έπρεπε να
απεικονιστεί για λόγους υστεροφημίας, καθώς συνέβαλε και στην εδαφική
επέκταση του σερβικού κράτους265.

Εικ. 230 Οίκος 24ος Ὦ πανύμνητε μήτηρ, Ναός του Παντοκράτορος, Decani, 13481350.

264
265

Pätzold, A., ό. π., 71, 148, Plan 14.
Π. π., 71.
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Εικ. 230 α Οίκος 24ος (λεπτομέρεια) Ναός του Παντοκράτορος, Decani, 13481350.
το Markov (εικ. 231) απεικονίζεται εξίσου μια πομπή/ λιτανεία εικόνας
και ακολουθείται το ίδιο σχήμα με της Decani. Εδώ η εικόνα της Παναγίας
αποδίδεται στον τύπο της Οδηγήτριας τοποθετημένη σε ένα τρίποδα που
καλύπτεται από πολυτελή ποδέα και που μετακινούνταν από έναν νεαρό
άντρα- ακόλουθο- μέλος της αδελφότητας μάλλον266. Αριστερά απεικονίζονται
τρεις μορφές προφανώς πρωτοψάλτες με πλούσιους μανδύες και σκιάδια267
και κάνουν μουσικές χειρονομίες. Πίσω τους εικονίζονται και άλλοι ψάλτες,
ενώ μπροστά δύο μορφές μικρών παιδιών. Σο ένα με το κίτρινο ένδυμα κρατά
μια λαμπάδα, ενώ το άλλο ένα ανοιχτό βιβλίο. Ίσως πρόκειται για μέλη της
αδελφότητας. Αυτό είναι πιθανό, όμως δεν μπορεί κανείς με βεβαιότητα να
ισχυριστεί κάτι τέτοιο. Δεξιά από την εικόνα η μορφή του επισκόπου που
κρατά διάλιθο πατριαρχικό σταυρό έχει τα χαρακτηριστικά του Αγ. Ιωάννη του
Ελεήμονος268, ενώ η μορφή που είναι ακριβώς δίπλα του με εξίσου
266

Patterson Ševčenko, N., «Servants of the Holy Icon», ςτο: Moss, C.– Kiefer, K. (ed), Byzantine East, Latin
West: Art Historical Studies in Honor of Kurt Weitzmann, Ρρίνςτον 1995, 551.
267
Τφποσ καπζλου κωνικοφ ςχιματοσ ςφμφωνα με ςχολιαςτι του Θεόκριτου, αλλά και ςφμφωνα με το
ου
ου
ου
ου
λεξικογράφο του 5 / 6 αιϊνα Ηςφχιου Αλεξανδρείασ. Σε παραςτάςεισ του 11 -12 αιϊνα τα φοροφν
ο
ψάλτεσ και ανϊτεροι κρατικοί υπάλλθλοι, ενϊ το 14 αιϊνα διαβάηουμε ςτον Ψευδο- Κωδινό (302. 7- 14) ότι
το φοροφςε ο αυτοκράτορασ ι ανϊτεροι αξιωματοφχοι και ενίοτε ιταν χρυςοκζντθτα ι απλϊσ κεντθμζνα.
ODB, vol. 3, 1910.
268
Απεικονίηεται πάντα ωσ επίςκοποσ, άλλεσ φορζσ απεικονίηεται να δίνει ελεθμοςφνθ, βοικεια εξ’ ου και θ
ο
προςωνυμία Ελειμων ι ςυνοδεφεται ενίοτε από προςωποποίθςθ τθσ Ελεθμοςφνθσ. Από το 13 αιϊνα
εμφανίηεται τακτικά ςε τοιχογραφίεσ να ςυνοδεφει τθν πομπι επιςκόπων να πλθςιάηει ςτθν Αγ. Τράπεηα.
Ακάθιζηος Ύμνος. Η εικονογράθηζη ηων οίκων με δογμαηικό περιεχόμενο ζηις εκκληζίες ηης Κρήηης

177

επισκοπική ενδυμασία, φέρει κάλυμμα επί κεφαλής και κρατά κλειστό βιβλίο
ίσως είναι ο Άγ. Κλήμης Αλεξανδρείας269. Πίσω τους διακρίνονται και άλλες
μορφές. Μια από αυτές φέρει οράριον270.

Εικ. 231 Οίκος 24ος Ὦ πανύμνητε μήτηρ, Ναός του Αγ. Δημητρίου, Markov
Manastir, 1376- 1381.

ODB, vol. 2, 1058- 1059. Babic, ό. π., fig. 14. Patzold, ό. π., 42- 43, 66, fig. 114. Moran, ό. π., 107- 108, figs. VIII
and 70. Βλ. και Spatharakis, ό. π., 68.
269
ο
ο
Titus Flavius Clemens, φιλόςοφοσ που ζηθςε το 2 - 3 αιϊνα μ. Χ. Εικονογραφικά δε γνωρίηω πωσ μπορεί
να ταυτιςτεί. ODB, vol. 1, 470- 471. Η Pätzold δεν τισ ταυτίηει, απλά λζει πωσ πρόκειται για ζναν επίςκοποάγνωςτο μζχρι τότε, δθλαδι το 1989 που γράφει τθ μονογραφία τθσ. Babic, ό. π., fig. 14. Patzold, ό. π., 4243, 66, fig. 114. Moran, ό. π., 107- 108, figs. VIII and 70. Βλ. και Spatharakis, ό. π., 68.
270
Spatharakis, I., ό. π., 68. Ρρόκειται για μια λευκι μεταξωτι ςτολι για διακόνουσ. Η λειτουργικι του χριςθ
ο
ο
μαρτυρείται απί τον 4 αιϊνα (Σφνοδοσ τθσ Λαοδίκειασ). Ρριν τον 9 αιϊνα δεν ζχουμε παραςτάςεισ μορφϊν
με οράρια. Συμβολίηει τθν ανκρϊπινθ φφςθ του Χριςτοφ που ζπλυνε τα πόδια των μακθτϊν του και τα
ςκοφπιςε με τθν πετςζτα και ταυτόχρονα τα φτερά αγγζλων: ODB, vol. 3, 1531.
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το Matejce (εικ. 232) αποδίδεται η πρεσβεία με την εικόνα της
Οδηγήτριας που πλαισιώνεται από επισκόπους, μοναχούς και ψάλτες, ωστόσο
δεν ακολουθείται το ίδιο εικονογραφικό σχήμα, που στην απεικόνιση
περιλαμβάνεται και η αυτοκρατορική οικογένεια, αλλά είναι όμοια.

Εικ. 232 Οίκος 24ος Ὦ πανύμνητε μήτηρ, Ναός της Παναγίας, Matejce, 13561360.

Σέλος, στα τρία χειρόγραφα εικονίζεται η λειτουργία με την εικόνα της
Οδηγήτριας. το σέρβικο ψαλτήρι η Παναγία αποδίδεται ως Δεξιοκρατούσα
(εικ. 233). το χειρόγραφο της Μόσχας πλαισιώνουν την εικόνα (εικ. 234)
μοναχοί, ιεράρχες και ψάλτες. το ψαλτήρι Tomic (εικ. 235) η εικόνα
πλαισιώνεται από πιστούς, μοναχούς και λαϊκούς. το σέρβικο ψαλτήρι την
εικόνα κρατούν δύο μέλη της αδελφότητας και γύρω απεικονίζονται μοναχοί
και λαϊκοί (εικ. 233). Κατά ανάλογο τρόπο αποδίδονται και οι παραστάσεις του
24ου Οίκου από την εικόνα από τη κόπελο (εικ. 236) και το Uspenskij (εικ.
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237). Αυτά τα παραδείγματα αποτελούν μαρτυρίες για τη λειτουργική χρήση
των εικόνων.

Εικ. 233 Οίκος 24ος Ὦ πανύμνητε
μήτηρ, έρβικο Χαλτήρι, Cod. Slav. 4,
222vo, Bayerische Staatsbibliothek,
Μόναχο, τελευταίο τέταρτο του 14ου αιώνα.

Εικ. 234 Οίκος 24ος Ὦ πανύμνητε
μήτηρ, MS Synodal gr. 429, Κρατικό
Ιστορικό Μουσείο της Μόσχας, 1360
περίπου.
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Εικ. 235 Οίκος 24ος Ὦ πανύμνητε μήτηρ, Χαλτήρι του Tomic, Κρατικό Ιστορικό
Μουσείο της Μόσχας, 1360 περίπου.

Εικ. 236 Οίκος 24ος Ὦ πανύμνητε
μήτηρ, εικόνα με τον Ακάθιστο
ύμνο και την Κοίμηση της
Θεοτόκου από το ναό της
Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής,
Λιβάδι, κόπελος, αρχές 15ου
αιώνα.
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Εικ. 237 Οίκος 24ος Ὦ πανύμνητε μήτηρ, εικόνα με τον κύκλο του Ακαθίστου
ύμνου, Uspenskij Sobor, Μόσχα, Κρεμλίνο, β΄μισό του 14ου αιώνα.

Οι παραστάσεις αυτές απηχούν την εβδομαδιαία λειτουργία, τη
λεγόμενη «πρεσβεία»271. Και μόνο το γεγονός ότι έχουμε την απεικόνιση μιας
εικόνας, ενός αντικειμένου και όχι της ίδιας της μορφής της Παναγίας
Βρεφοκρατούσας, όπως συνηθίζεται σε άλλες παραστάσεις (Κρήτη, Αχρίδα,
Cozia), αυτό φανερώνει πως παριστάνεται κάτι που λάμβανε χώρα, ένα
γεγονός, στο οποίο συμμετείχε ο κλήρος, οι μοναχοί και οι πιστοί. Οι
παραστάσεις αυτές αποτελούν και ένα τεκμήριο για το πώς γινόταν αυτή η
εβδομαδιαία πρεσβεία, την οποία όπως βλέπουμε υιοθέτησαν στο
εικονογραφικό τους πρόγραμμα. Η απεικόνιση μιας εικόνας σε αντίθεση με τις
άγιες μορφές είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Βλέπουμε πως
εκτυλισσόταν αυτή η λειτουργία. Μια εξίσου σημαντική διαφορά είναι πως ο
άντρας που μεταφέρει την εικόνα στη ράχη του (23ος Οίκος) αποτελεί
σημαντική εικονογραφική λεπτομέρεια, στοιχείο που εντοπίζεται για πρώτη και
μοναδική φορά στο Markov272. Η συμμετοχή του κλήρου, των μοναχών, των
ψαλτών και του αυτοκράτορα, αλλά και μικρότερες εικονογραφικές
λεπτομέρειες, όπως το λιβανιστήρι- κατσί, καθώς και ο άντρας που κουβαλάει

271
272

Pätzold, A., ό. π., 71- 72.
Pätzold, A., ό. π., 70.
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στη ράχη του την εικόνα της Ελεούσας, όλα αυτά εξηγούν γιατί η
συγκεκριμένη παράσταση είναι απεικόνιση πρεσβείας273.
Εντούτοις, παρατηρείται μια σημαντική εικονογραφική διαφορά ως προς
τον τύπο της εικόνας της Παναγίας. Ποιος μπορεί να είναι ο λόγος που στον
23ο Οίκο από το Markov η Παναγία εικονίζεται βρεφοκρατούσα στον τύπο της
Ελεούσας και τον 24ο στον τύπο της Οδηγήτριας;
Η παράσταση αυτή αποτελεί εξαίρεση, διότι οι απεικονίσεις των δύο
αυτών οίκων περιλαμβάνουν συνήθως την εικόνα με την Παναγία στον τύπο
της Οδηγήτριας, επηρεασμένοι ίσως από τη διάδοση της λατρείας της εικόνας
της Οδηγήτριας274, γιατί ο Ακάθιστος γράφεται προς τιμήν της Παναγίας, της
προστάτιδας της πρωτεύουσας. χετικά με αυτές τις δύο τοιχογραφίες από το
Markov, ο Myslivec, βασιζόμενος σε κείμενο του Χευδο- Κωδινού275, θεωρεί
πως απεικονίζουν λειτουργικές εορτές που λάμβαναν χώρα στο Παλάτι της
Πρωτεύουσας276. Παρουσία του αυτοκράτορα, λοιπόν, γίνονταν τέσσερις
αγρυπνίες (παννυχίς όπως λέει και η Sevcenko). Εκεί έφτανε και η εικόνα της
Οδηγήτριας από την Πέμπτη της πέμπτης εβδομάδας της Σεσσαρακοστής και
παρέμενε εκεί μέχρι και τη Δευτέρα του Πάσχα. Έτσι, λοιπόν, η Myslivec
συμπεραίνει πως ο αυτοκράτορας που εικονίζεται, χαιρετά την εικόνα της
Παναγίας που τη μετέφεραν στη Μονή Βλαχερνών και κατόπιν επέστρεφε και
αυτός στο Παλάτι277. Ενδεχομένως, η παρούσα τοιχογραφία απεικονίζει αυτή
την τελετή και μάλιστα την παννυχίδα που γινόταν κάθε Παρασκευή βράδυ
και εδώ είναι μια πρεσβεία νεκρών278, όπως και στο παρεκκλήσι του
Παντοκράτορα.
Για αυτό το λόγο, όπως γράφει και η Sevcenko στο άρθρο της «Icons in
the Liturgy», όπου εξετάζει τη σχέση εικόνων και Ακαθίστου ύμνου μελετώντας
το τυπικό από τη Μονή Παντοκράτορος (1136), κάνει μια υπόθεση.
Ενδεχομένως ο Ακάθιστος να ψαλλόταν μπροστά από μια εικόνα της
Παναγίας. Καταλήγει σε αυτό, διότι βασίζεται στις τοιχογραφίες των δύο
τελευταίων οίκων από το Markov Manastir. Η εικόνα αυτή δεν ήταν μια
οποιαδήποτε εικόνα, αλλά η τιμώμενη εικόνα της Θεοτόκου του κάθε ναού.
Πρόκειται για μια πρακτική, η οποία φαίνεται πως είχε λάβει μεγάλες
273

Sevcenko, N., ό. π., 52.
Σε κείμενο ενςωματωμζνο ςτο Μθνολόγιο του Συμεϊν του Μεταφραςτι: «Σέργιος δὲ ὁ ἱεράρχης, τὰς
ἱερὰς εἰκόνας τῆς Θεομήτορος, αἶς μάλιστα καὶ βρέφος ὁ Σωτὴρ ἐξεικονισθεὶς, ἐν ἀγκάλαις τῆς
ου
μητρὸς ἐνεφέρετο, ταῦτας λαβὼν περιῄει τὰ τείχη»˙(PG 92, col. 1356D) και ςε ζνα χειρόγραφο του 12
αιϊνα από το Συναξάρι (Delehaye, H., Synaxarium CP, 873. 47- 49), θ εικόνα που χρθςιμοποιικθκε ςτθ μάχθ
του 626, περιγράφεται ωσ εικόνα τθσ Ραναγίασ που ζχει αγκαλιά το Θείο Βρζφοσ. Επίςθσ, ο Νικθφόροσ
ο
Κάλλιςτοσ Ξανκόπουλοσ το 14 αιϊνα ςε κείμενό του γράφει ότι θ εικόνα που τουσ ζςωςε ςτθ μάχθ του 717
ιταν τθσ Οδθγιτριασ (PG 92, col. 1352). Αλλά και ο Νικιτασ Χωνιάτθσ λζει πωσ ο Ιςάακιοσ Άγγελοσ
πραγματοποίθςε πομπι τθσ εικόνασ τθσ Οδθγιτριασ γφρω από τα τείχθ τθσ Κων/ πολθσ το 1186 (Niketas
Choniates, 496- 497).
275
Verpeaux, Ps.- Kodinos, 230.
276
Myslivec, ό. π., 117. Βλ. και Pätzold, Α., ό. π., 71.
277
Pätzold, Α., ό. π., 71- 72.
278
Μνθμονεφεται δθλαδι ο ςζρβοσ αυτοκράτορασ που είχε πεκάνει το 1371.
274
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διαστάσεις ιδίως το 14ο αιώνα. Σουλάχιστον αυτό αποδεικνύουν έργα αυτής της
περιόδου, όπως η τοιχογραφία του εικοστού τρίτου οίκου της Cozia και του
Markov, οι τοιχογραφίες του εικοστού τέταρτου οίκου στη Decani, Matejce και
το Markov, η μικρογραφία από το χειρόγραφο της Μόσχας, το σέρβικο
ψαλτήρι και το Tomic, η εικόνα Uspenskij, η εικόνα της κοπέλου. Ψστόσο, η
συνήθεια να ψέλνουν τον Ακάθιστο μπροστά από μια εικόνα της Θεοτόκου
καθιερώθηκε το 10ο αιώνα και πραγματοποιούνταν το πέμπτο άββατο της
Σεσσαροκοστής, ενώ το προηγούμενο βράδυ γινόταν μια ολονυχτία, η
λεγόμενη παννυχίς. Ξεκινούσε δηλαδή μια πομπή από την Αγία οφία και
κατέληγε στις Βλαχέρνες, όπου και έψελναν τον Ακάθιστο279.
Από το 12ο αιώνα, όπως υποθέτει η Sevcenko και βασιζόμενη σε
πρωτογενείς πηγές280, καταλήγει στο εξής συμπέρασμα. Πιστεύει, ότι κάθε
Παρασκευή βράδυ πραγματοποιούνταν μια λειτουργία, η γνωστή πρεσβεία με
τη συμμετοχή του κλήρου, των μοναχών και λαϊκών281. την πρεσβεία, λοιπόν,
ήταν ενσωματωμένη η ψαλμωδία του Ακάθιστου ύμνου. Αργότερα, το 15ο
αιώνα ο ύμνος ψαλλόταν στα μοναστήρια κάθε Παρασκευή βράδυ282. Αντίθετα,
σήμερα ο Ακάθιστος ψάλλεται χωρισμένος σε πέντε τμήματα κάθε Παρασκευή
της Σεσσαρακοστής, στον απόδειπνο ή στον όρθρο283.
Ακόμα και η απεικόνιση ενός αυτοκράτορα καταδεικνύει πως πρόκειται
για αναπαράσταση αυτής της λειτουργίας που λάμβανε χώρα στην
Κωνσταντινούπολη και στην οποία συμμετείχε και ο αυτοκράτορας.
Ακολούθως ο Radojčić, ο οποίος εντόπισε παράλληλο παράδειγμα στον
αντίστοιχο οίκο από τη Decani, όπου απεικονίζεται ολόκληρη η
αυτοκρατορική οικογένεια: ο σέρβος αυτοκράτορας Dušan, με τη σύζυγό του
Έλενα και το γιο τους Uroš και οι τρεις φέρουν φωτοστέφανο. το μνημείο
αυτό ο χορηγός της τοιχογραφίας είναι ο αυτοκράτορας και η οικογένειά του
και για αυτόν ακριβώς το λόγο θεώρησε ο Radojčić ότι ο Uroš απεικονίζεται
στο Markov επειδή είναι ο χορηγός284. Ψστόσο, έχει διασαφηνιστεί πως η
αυτοκρατορική μορφή στο Markov δεν είναι ο Uroš, αλλά ο Vukasin, καθώς ο
ίδιος και ο γιος του Μάρκος ήταν οι δωρητές του ναού του Αγ. Δημητρίου. Σα
πορτραίτα τους μάλιστα απεικονίζονται στη νότια πρόσοψη και στο νάρθηκα
της μονής. Επίσης, ο Vukasin απεικονίζεται και στο ναό του Αγίου Νικολάου
στην περιοχή Psača. Σα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του όμως
διαφοροποιούνται από αυτά που έχει στον 23ο οίκο από την τοιχογραφία στο
Markov. Αυτό που μας οδηγεί να τον ταυτίσουμε είναι η απεικόνισή του στο
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Sevcenko, N., ό. π., 50, ςθμ, 38.
Sevcenko, N., ό. π., 51, ςθμ. 44- 47.
281
Janin, R., La géographie ecclésiastique de l’ empire byzantine, Premiere partie, Le siège de Constantinople et
le patriarcat oecuménique, vol. III, Les églises et les monastères, Ραρίςι 1969, 161. Βλ. και Guilland, R.,
Recherches sur les institutions byzantines, vol. II, Ραρίςι 1976, 262.
282
Sevcenko, N., ό. π., 56, ςθμ. 76.
283
Sevcenko, N., ό. π., 57, ςθμ. 82
284
Radojčid, Slikarstvo, 156. Βλ. και Pätzold, A., ό. π., 41.
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ναό του Α. Νικολάου στην περιοχή Psača285, όπου εκεί εικονίζεται και ο
βυζαντινός αυτοκράτορας Κωνσταντίνος και ο Uros, αλλά και ο Vukasin, είναι
η ενδυμασία, τα σύμβολα εξουσίας και τα φωτοστέφανα που φέρουν.
Επιπλέον, δεν μπορεί να είναι ο Uros286 διότι πέθανε το 1371 και οι
τοιχογραφίες στο ναό έγιναν στις αρχές του 1376287. Ο σέρβος αυτοκράτορας
απεικονίζεται όπως και ο Κωνσταντίνος, κάτι που φανερώνει προφανώς ότι ο
Vukasin είχε ως πρότυπο το βυζαντινό αυτοκράτορα.
Σέλος, η εβδομαδιαία αυτή λειτουργία σε συνδυασμό με το κείμενο του
Ακάθιστου Ύμνου αποτελεί ικεσία της πόλης για τη μέλλουσα σωτηρία και
προστασία, αναπαράγοντας μέσω της ιεροτελεστίας την εδραίωση ενός
μυστικού δεσμού ανάμεσα στο λαό της πόλης και τον κύριο διαμεσολαβητή
του288, την Παναγία δηλαδή.
Ο τελευταίος οίκος είναι η επίκληση στη Θεοτόκο για τη σωτηρία από τα
δεινά κατά τη μέλλουσα ζωή. τις σωζόμενες τοιχογραφίες της Κρήτης υπάρχει
ομοιομορφία ως προς τον τρόπο απεικόνισης του 24ου Οίκου. Ακολουθούν εν
γένει το εικονογραφικό σχήμα που χρησιμοποίησε ο ζωγράφος της Αχρίδας με
κύριο θέμα τις απεικονίσεις της Παναγίας.
Πιο συγκεκριμένα στον Άγ. Υανούριο από το Βαλσαμόνερο (εικ. 238)289
και την Παναγία από τους Βόρους (εικ. 239)290 εικονίζεται η Θεοτόκος όρθια
και δεομένη να πλαισιώνεται από επισκόπους, ψάλτες και έναν αυτοκράτορα.
Τπάρχει μια μικρή διαφορά όμως. την τοιχογραφία από τον Άγ. Υανούριο, η
Θεοτόκος έχει μπροστά στο στήθος της μέσα σε μετάλλιο το Φριστό στον τύπο
του Εμμανουήλ.
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Balabanov, εικ. 6- 8. Βλ. και Popovic, Petkovic, πίν. V.
Djuric, Fresken, 280. Βλ. και Pätzold, Α., ό. π., 41.
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Uros V και Vukasin υπιρξαν ςυγκυβερνιτεσ από τον Αφγουςτο/ Σεπτζμβριο του 1365, ODB, vol. 3, 2188.
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Βλ. 246 τθσ παροφςασ εργαςίασ.
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Π. π., 235.
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Εικ. 238 Οίκος 24ος Ὦ
πανύμνητε μήτηρ, Ναός της
Παναγίας Καρδιώτισσας,
Βόροι, επαρχία Πυργιώτισσας,
1400 περίπου.

Εικ. 239 Οίκος 24ος Ὦ πανύμνητε
μήτηρ, Άγ. Υανούριος,
Βαλσαμόνερο, 1407.

Η τοιχογραφία που διαφοροποιείται σε αρκετά μεγάλο βαθμό, είναι
αυτή από την Παναγία στα Ρούστικα (εικ. 240)291 και το Μέρωνα (εικ. 241)292,
291

Βλ. 227 τθσ παροφςασ εργαςίασ.
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όπου η Παναγία είναι Ένθρονη Βρεφοκρατούσα και εκατέρωθέν της
παριστάνονται αγγελικές μορφές. Αντίστοιχος εικονογραφικός τύπος δεν
εντοπίζεται σε κάποιο άλλο μνημείο ούτε στην Κρήτη, ούτε όμως και όπου
αλλού παριστάνεται ο Ακάθιστος Ύμνος. Άρα, οι συγκεκριμένες τοιχογραφίες
και πιο πολύ ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει ο ζωγράφος να απεικονίσει το
νόημα του οίκου αυτού, είναι εντελώς πρωτότυπος. Γιατί όμως παρατηρείται
κάτι τέτοιο; Αυτό είναι ένα ζήτημα! Ίσως αυτό αντικατοπτρίζει την προτίμηση
του χορηγού του εικονογραφικού προγράμματος. Δηλαδή, ο Γεώργιος Βλατάς
και η σύζυγός του, οι οποίοι ήταν οι χορηγοί των τοιχογραφιών ή της
εκκλησίας της Παναγίας από τα Ρούστικα, να ζήτησαν από το ζωγράφο να
αποδώσει τον οίκο αυτό έτσι. Αντίθετα, οι άλλες δύο σωζόμενες τοιχογραφίες
από την Κρήτη –αυτές δηλαδή από τον Άγ. Υανούριο και την Παναγία των
Βόρων- ακολουθούν πιστά το πρότυπο που συγγενεύει με αυτό της
Περιβλέπτου της Αχρίδας, όπου πίσω από την κεντρική μορφή της Θεοτόκου
την κύρια θέση καταλαμβάνει το Παλλίον ή μαφόριο της Παναγίας με τέτοιο
τρόπο σαν να τους έχει όλους υπό τη σκέπη της. Αυτή άλλωστε ήταν και η
σημασία του λειψάνου αυτού και για αυτό το λόγο φυλασσόταν στην εκκλησία
των Βλαχερνών.

Εικ. 240 Οίκος 24ος Ὦ πανύμνητε μήτηρ, Ναός
της Παναγίας, Ρούστικα, Ρέθυμνο, 13901391.
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Π. π., 231- 232.
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Εικ. 241 Οίκος 24ος Ὦ πανύμνητε μήτηρ, Ναός της Παναγίας, Μέρωνας, Αμάρι,
1400 περίπου.
Ένα άλλο στοιχείο, το οποίο αξίζει να επισημανθεί, είναι πως στην
Παναγία του Μέρωνα οι τοιχογραφίες και των εικοσιτεσσάρων οίκων του ύμνου
–κυρίως όμως αυτών που αφορούν το νόημα της Ενσάρκωσης- δεν
καταλαμβάνουν τον ίδιο χώρο στον τοίχο. Η τοιχογραφία του εικοστού
τέταρτου οίκου αποδίδεται ξεχωριστά από τις υπόλοιπες σκηνές και η επιτοίχια
έκταση που καταλαμβάνει είναι η διπλάσια από αυτή των υπόλοιπων οίκων. Η
ιδιαιτερότητα αυτή δεν εντοπίζεται στις υπόλοιπες εκκλησίες που
περιλαμβάνουν τον κύκλο του Ακάθιστου ύμνου και αποτελούν αντικείμενο
μελέτης της παρούσας εργασίας. Ενδεχομένως, κάτι τέτοιο αντανακλά μια τάση
διαφοροποίησης του συγκεκριμένου μνημείου από τα υπόλοιπα της Κρήτης.
Σο θέμα είναι όμως γιατί παρατηρείται αυτή η διαφοροποίηση. Ίσως ο
ζωγράφος ή ο χορηγός επέλεξε η τοιχογραφία του τελευταίου οίκου να έχει το
διπλάσιο μέγεθος, διότι σε αυτόν συμπυκνώνεται όλο το νόημα του μυστηρίου
της Ενσάρκωσης, αλλά και είναι μια ικεσία από μέρους των πιστών προς τη
Θεοτόκο, να δεχθεί την προσφορά τους και να τους προστατεύσει. Ο ύμνος
δηλαδή ολοκληρώνεται με την εικοστή τέταρτη στροφή, όπου και δηλώνεται
ποιος είναι ο στόχος, τι επιζητούν με άλλα λόγια οι πιστοί.
Μέσα από τη συγκριτική εξέταση των παραστάσεων που περιλαμβάνουν
τον κύκλο του Ακαθίστου, προκύπτουν κάποιες ομαδοποιήσεις των μνημείων.
Μέσα από τις ομαδοποιήσεις αυτές, έχει σημασία να διευκρινιστούν δύο
πράγματα. Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον, είναι να εξεταστεί, αν τα κοινά
στοιχεία που συναντά κανείς στις εκκλησίες της Κρήτης εξετάζοντας έναν
συγκεκριμένο οίκο, εντοπίζονται και στους περισσότερους οίκους του κύκλου
του Ακάθιστου ύμνου. Με άλλα λόγια, αν για τις τοιχογραφίες της Κρήτης
ακολουθούνται κάποια εικονογραφικά πρότυπα για την απεικόνιση του ύμνου,
τα οποία είναι κοινά.
Ακάθιζηος Ύμνος. Η εικονογράθηζη ηων οίκων με δογμαηικό περιεχόμενο ζηις εκκληζίες ηης Κρήηης

188

Ακολούθως έχει σημασία να εξεταστεί, αν οι ομάδες που θα προκύψουν
ακολουθούν κατά κόρον κάποια ομάδα από τις εκτός Κρήτης, κάτι που
συνεπάγεται εξίσου κοινά πρότυπα. Ίσως δηλαδή οι παραστάσεις της Κρήτης
να ακολουθούν πρότυπα όμοια ή ακόμα και ίδια με αυτά που συναντά κανείς
στις εκτός Κρήτης εκκλησίες που περιλαμβάνουν απεικονίσεις με το
συγκεκριμένο κύκλο.
Από τα παραπάνω συμπεραίνει κανείς ότι η εικονογραφία του
Ακαθίστου ύμνου ακολουθεί και το ίδιο το κείμενο, αλλά δεν περιορίζεται μόνο
σε αυτό. Υαίνεται δηλαδή πως υπήρχαν και κάποια εικονογραφικά πρότυπα,
τα οποία προσάρμοζαν οι ζωγράφοι στις ανάγκες τους. Εδώ όμως είναι
αναγκαίο να τονιστεί ότι επειδή ακριβώς ο Ακάθιστος ύμνος ήταν ένα εντελώς
νεοεισαχθέν θέμα στα τέλη του 12ου αιώνα (όπως ξέρουμε από το παλιότερο
σωζόμενο παράδειγμα που σώζεται από την Ελασσόνα), οι καλλιτέχνες
άντλησαν τα εικονογραφικά τους θέματα από πρότυπα με παρόμοιο
περιεχόμενο, όπως συμβαίνει για παράδειγμα με τη σκηνή του Ευαγγελισμού.
Βεβαίως, υπάρχουν και σκηνές που εικονογραφούνται για πρώτη φορά, όπως
η Παναγία ως φωτοδόχος λαμπάδα, παρ’ όλα αυτά χρησιμοποιούνται πρότυπα
ήδη γνωστά που οι ζωγράφοι τα παράλλασσαν για να εξυπηρετήσουν τους
δικούς τους σκοπούς. Αυτή λοιπόν η τακτική είχε σαν αποτέλεσμα να
δημιουργηθούν νέα θέματα. Έτσι, έχει σημασία να δει κανείς τον τρόπο με τον
οποίο επηρεαζόταν ο ένας ζωγράφος από τον άλλο και νομίζω ότι η περιοχή της
Κρήτης με αφορμή τη μελέτη του Ακαθίστου ύμνου προσφέρεται για κάτι
τέτοιο.
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8. Η χρήση προτύπων
Από την ανάλυση και την εικονογραφική ταξινόμηση των οίκων που
αφορούν κυρίως τη σημασία του ρόλου της Θεοτόκου στο μυστήριο της
Ενσάρκωσης, καθώς και τη διττή φύση του Φριστού, προέκυψε ότι για την
εικονογράφηση των εκκλησιών της Κρήτης που περιλαμβάνουν τον κύκλο του
Ακαθίστου ύμνου, χρησιμοποιήθηκαν εικαστικά πρότυπα. Σο θέμα όμως είναι
να διερευνηθούν όχι μόνο τα πρότυπα μεταξύ των εκκλησιών της Κρήτης που
μελετήθηκαν εδώ, αλλά και μεταξύ των ναών εκτός Κρήτης. Η αναζήτηση αυτή
θα είναι πολύ βοηθητική στα πλαίσια της προσπάθειας να καταστεί
κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο είχε διαμορφωθεί η εικονογράφηση του
ύμνου από τα τέλη του 13ου αιώνα, από την περίοδο δηλαδή που
πρωτοεμφανίζεται σαν θέμα στα παραδείγματα που σώζονται τουλάχιστον και
περιλαμβάνεται στο εικονογραφικό πρόγραμμα των εκκλησιών ως και την
άλωση της Κωνσταντινούπολης.
Βεβαίως, από το παρόν κεφάλαιο εξαιρούνται οι τοιχογραφίες από την
εκκλησία της Παναγίας στην περιοχή Καβούσι της Ιεράπετρας, διότι αυτές δεν
μπορεί κανείς να τις εντάξει σε κάποιες από τις ομάδες με τις παραστάσεις που
φαίνονται να έχουν κοινά εικονογραφικά πρότυπα. Ο λόγος για τον οποίο
γίνεται αυτή η εξαίρεση, είναι γιατί δε σώζεται πλήρης ο κύκλος ή τουλάχιστον
οι οίκοι που αποτελούν το αντικείμενο μελέτης αυτής της εργασίας.
Με μια πρώτη ματιά αυτό που παρατηρείται και το οποίο είναι ένα
αρκετά σημαντικό στοιχείο, είναι η ανταλλαγή παραστάσεων μεταξύ δύο οίκων
με παρόμοιο νόημα. Ανάμεσα δηλαδή στις τοιχογραφίες των οίκων 4 και 13
από τη Μονή Οδηγήτριας (εικ. 71), 14 και 16 (εικ. 86 και 118 αντίστοιχα) από
την Παναγία στα Ρούστικα και το Μέρωνα (εικ. 87, 89, 119 και 120), καθώς
και στους οίκους 13 και 14 στον Άγ. Υανούριο στο Βαλσαμόνερο (εικ. 73 και
88) παρατηρείται ανταλλαγή των παραστάσεων. ε καμία από τις απεικονίσεις
του Ακαθίστου ύμνου που σώζονται μέχρι σήμερα σε τοιχογραφίες, εικόνες ή
μικρογραφίες δε σημειώνεται ανταλλαγή παραστάσεων ανάμεσα σε δύο οίκους,
με εξαίρεση τις τοιχογραφίες των οίκων 13 και 14 από την Περίβλεπτο της
Αχρίδας (εικ. 65). Κάτι τέτοιο συμβαίνει, γιατί το νόημα μεταξύ των δύο οίκων
που ανταλλάσσονται είναι παρεμφερές, αλλά και για έναν ακόμη πιο
σημαντικό λόγο. Αυτή η ανταλλαγή ανάμεσα σε δύο οίκους δεν παρατηρείται
στον τοιχογραφημένο διάκοσμο μιας μόνο εκκλησίας στο νησί της Κρήτης,
αλλά σε περισσότερες. Άρα, κάτι τέτοιο φανερώνει πως πρόκειται για μια
συνήθεια των ζωγράφων ή ακόμα να πρόκειται για μια πρακτική, η οποία ίσως
να υπήρχε στις σχεδιαστικές οδηγίες που χρησιμοποιούσαν οι ζωγράφοι.
Επικρατέστερη φαίνεται η δεύτερη άποψη. Βεβαίως, στη διεξαγωγή ενός
συμπεράσματος περισσότερο τεκμηριωμένου, σχετικά με το θέμα της
ανταλλαγής παραστάσεων, θα ήταν περισσότερο βοηθητικό αν σώζονταν
ακέραιοι και οι έξι κύκλοι με τον Ακάθιστο ύμνο που μελετώνται εδώ.
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Παρ’ όλα αυτά το φαινόμενο της ανταλλαγής παραστάσεων εμφανίζεται
στην πλειονότητα των εκκλησιών της Κρήτης που εξετάσθηκαν. Εύλογα, θα
αναρωτιόταν κανείς αν πρόκειται για μια τάση της εποχής, όχι με την έννοια
της τεχνοτροπίας, αλλά με τη σημασία της πρακτικής, της συνήθειας.
Επομένως, έχουμε να κάνουμε με μια συγκεκριμένη ανταλλαγή και δεν
πρέπει να ήταν κάτι που οφειλόταν σε λάθος των ζωγράφων, επειδή το νόημα
δύο οίκων έμοιαζε και μπέρδευαν τις παραστάσεις. Με άλλα λόγια η
προσκόλληση σε μια τέτοια συνειδητή επιλογή, αποδεικνύει τη χρήση ενός
εικαστικού προτύπου προερχόμενου εκτός Κρήτης.
Από την αναζήτηση λοιπόν αυτού του εκτός Κρήτης προτύπου, είδαμε
πως η ανταλλαγή παραστάσεων εντοπίζεται στους οίκους 13 και 14 από την
Περίβλεπτο της Αχρίδας, η εικονογράφηση της οποίας προηγείται των
μνημείων της Κρήτης και τοποθετείται στα 1364/ 1365. Εντούτοις, θα πρέπει
να επισημανθεί πως η ανταλλαγή παραστάσεων στην Αχρίδα γίνεται ανάμεσα
στους οίκους 13 και 14 και μπορεί στην Κρήτη να σημειώνεται το φαινόμενο
της ανταλλαγής, όχι όμως μόνο μεταξύ αυτών των δύο οίκων. Μόνο στον Άγ.
Υανούριο στο Βαλσαμόνερο ο ζωγράφος στη θέση του 13ου οίκου βάζει τον 14ο
και στη θέση του 14ου το 13ο οίκο. Αυτό συνεπάγεται πως μεν αντλούν οι
καλλιτέχνες τα πρότυπα που κατάγονται από τις παραστάσεις της Περιβλέπτου
στην Αχρίδα, ωστόσο τα παραλλάσσουν και τα διαμορφώνουν ανάλογα με τις
απαιτήσεις των παραγγελιοδοτών τους. Σο πιο πιθανό όμως είναι οι μεταβολές
αυτές να είναι αποτέλεσμα της συνεχούς αντιγραφής των σχεδίων από ζωγράφο
σε ζωγράφο με τα οποία και εργάζονταν.
Εξετάζοντας πιο προσεκτικά και κριτικά τις τοιχογραφίες, παρατηρείται
ότι οι παραστάσεις- όσες σώζονται μέχρι σήμερα- από τη μονή Οδηγήτριας
στην επαρχία Καινουργίου διαφοροποιούνται εικονογραφικά από τις
υπόλοιπες εκκλησίες του νησιού που περιλαμβάνουν τον Ακάθιστο ύμνο.
Ακολουθούνται δηλαδή διαφορετικά πρότυπα και ως εκ τούτου οι
εικονογραφικοί τύποι που προκύπτουν δεν είναι οι ίδιοι με αυτούς των
μεταγενέστερων ναών.
Πιο συγκεκριμένα ο 13ος οίκος, ο οποίος όμως εικονογραφεί καλύτερα
τον 4ο (πρόκειται για ανταλλαγή των παραστάσεων) ακολουθεί ένα
εικονογραφικό σχήμα, το οποίο σε γενικές γραμμές είναι παρόμοιο με των
υπολοίπων ναών της Κρήτης. Αποδίδεται δηλαδή η Παναγία ένθρονη και
Βρεφοκρατούσα πλαισιωμένη από μορφές. Αυτό που διαφέρει είναι ο
εικονογραφικός τύπος και η ιδιότητα των μορφών που δορυφορούν τα κύρια
πρόσωπα της παράστασης (εικ. 71). Ίσως κάτι τέτοιο αποτελεί ένδειξη πως
αυτές οι διαφοροποιήσεις, οφείλονται στη χρήση προτύπων, με άλλα λόγια
κάποιων υποδειγμάτων με τη μορφή σχεδίων που δεν είναι κοινά με αυτά που
χρησιμοποίησαν οι ζωγράφοι των υπόλοιπων πέντε εκκλησιών που εξετάζονται.
Η τοιχογραφία του 13ου οίκου θυμίζει εικονογραφικά την Παναγία
Mellon και Kahn (εικ. 242 και 243), για τις οποίες ο Belting διατύπωσε την
άποψη ότι έγιναν στην Σοσκάνη το 1280 περίπου από ζωγράφο της Σοσκάνης
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και Έλληνα αντίστοιχα293. Ωστόσο, άλλοι μελετητές θεωρούν πως αυτές οι δύο
εικόνες έγιναν από ζωγράφο της Κωνσταντινούπολης στην πρωτεύουσα294 το
13ο αιώνα. την ουσία πρόκειται για την Παναγία που εικονίζεται στον τύπο
της Οδηγήτριας και τεχνοτροπικά φαίνεται πως είναι έργα του 13ου αιώνα,
όπως καταδεικνύουν η γαμψή μύτη της Παναγίας, το πλάσιμο των προσώπων
και οι φωτοσκιάσεις στα χέρια των μορφών.
Κάτι ακόμη, για το οποίο πρέπει να μιλήσουμε, είναι ο ημικυκλικός
θρόνος. Αυτός ο τύπος θρόνου είναι συνηθισμένος στη βυζαντινή τέχνη κυρίως
από τα τέλη του 12ου, καθώς και όλο το 13ο αιώνα295 και ο Stubblebine θεωρεί
πως πρόκειται για έναν παλιό βυζαντινό τύπο θρόνων, βασιζόμενος σε μια
μικρογραφία του Ευαγγελισμού από το χειρόγραφο Paris Coislin 54 (εικ.
244)296. Αυτός ο ημικυκλικός θρόνος με τα αρχιτεκτονικά στοιχεία εμφανίζεται
και σε βυζαντινά τετραευάγγελα σε μικρογραφίες με την Παναγία και τους
ευαγγελιστές297, καθώς και σε τοιχογραφίες του 13ου και 14ου αιώνα από την
Αχρίδα μέχρι και την Κρήτη298. Οι εγκοπές από το θρόνο του χειρογράφου
αυτού μοιάζουν σε μεγάλο βαθμό με το θρόνο από το 13ο Οίκο στη Μονή
Οδηγήτριας (εικ. 71). Δεν αποκλείεται λοιπόν, ο ζωγράφος της τοιχογραφίας
που εξετάζεται εδώ να είχε δει τις μικρογραφίες από το προαναφερθέν
χειρόγραφο και να επηρεάστηκε ως προς την απόδοση του θρόνου από αυτό.
Ενδεχομένως, ίσως ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης είχε μαθητεύσει στο
Βυζάντιο- και προφανώς σε ένα μεγάλο καλλιτεχνικό κέντρο με σημαντικό
εργαστήρι ζωγραφικής, ίσως και στην ίδια την Κωνσταντινούπολη.
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Εικ. 242 Παναγία ένθρονη Βρεφοκρατούσα, τελευταίο τέταρτο του 13ου αιώνα,
81,5χ 49 εκ., αυγοτέμπερα σε ξύλο, Σοσκάνη, Κωνσταντινούπολη, Ελλάδα,
πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ή Κύπρος, Ουάσινγκτον,
Εθνική Πινακοθήκη, υλλογή Andrew W. Mellon, αρ. ευρ. 1937. 1. 1.
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Εικ. 243 Kahn Madonna, Διαστάσεις: 1.23 x 0.72 εκ., δωρεά του Otto H.
Kahn, 1260 περίπου, Ουάσινγκτον, Εθνική Πινακοθήκη, αρ. ευρ. 1949. 7. 1.
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Εικ. 244 Ευαγγελισμός, MS Coislin 54, fol. 176r, 1280 περίπου, Παρίσι,
Bibliothèque Nationale,.
Ενδιαφέρουσα είναι όμως και η άποψη που διατυπώνει ο Folda σχετικά
με τη Mellon Madonna το 2002. Προτείνει πως αυτός ο τύπος θρόνου με το
ημικυκλικό ερεισίνωτο αποτελεί μια παραλλαγή του Θρόνου του ολομώντα
και περιγραφές αυτού του θρόνου εντοπίζει κανείς στην Παλαιά Διαθήκη299. ε
αυτό το άρθρο του ο Folda αποδίδει τη Mellon Madonna σε εργαστήρι
ζωγραφικής ή ζωγράφο της περιόδου των ταυροφόρων. Πιστεύει πως είναι μια
άμεση αναφορά στο θρόνο του ολομώντα ο τρόπος με τον οποίο απεικονίζεται
η Παναγία Οδηγήτρια Βρεφοκρατούσα, σαν ένας «σταυροφορικός τρόπος του
Sedes Sapientiae, του λεγόμενου Θρόνου της οφίας»300.
Σέτοιου είδους σκηνές όπου η Παναγία έχοντας το Φριστό στην αγκαλιά
της καθισμένη σε θρόνο, όπου φιλά το χέρι του που ευλογεί είναι σπάνιες.
Τπάρχουν και άλλα παραδείγματα με αυτόν τον εικονογραφικό τύπο: η εικόνα
από το ναό της Φρυσαλινιώτισσας στο Βυζαντινό Μουσείο Αρχιεπισκοπής στα
Νικόσια, Κύπρου του 13ου αιώνα (εικ. 245). Πρόκειται για μια ιδιαίτερη
εικόνα, καθώς η Παναγία ενώ φιλά το χέρι του μικρού Φριστού που ευλογεί
στρέφει το κεφάλι της σε αντίθετη κατεύθυνση. Επίσης, ένα ακόμη παράδειγμα
είναι η εικόνα που προέρχεται από την Κύπρο από τη Μονή Αγ. Ιωάννη
Φρυσοστόμου στο Κουτσοβέντη, του 14ου αιώνα (εικ. 246). Η εικόνα αυτή δε
σώζεται σήμερα, ωστόσο από παλαιότερες δημοσιεύσεις ξέρουμε πως οι μορφές
299
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διακρίνονταν για τη μεγάλη πλαστικότητα με την οποία αποδίδονται. Σέλος,
τον ίδιο εικονογραφικό τύπο συναντάμε σε μια τοιχογραφία από τη Μονή
Βατοπεδίου που χρονολογείται στα 1600 περίπου και έχει μετατραπεί σε
εικόνα, καθώς έχει επενδυθεί με ασήμι (1859) (εικ. 247).

Εικ. 245 Παναγία Φειροφιλούσα, εικόνα από
το ναό της Παναγίας Φρυσαλινιώτισσας,
Βυζαντινό Μουσείο Αρχιεπισκοπής στα
Νικόσια, Κύπρος, 13ος αιώνας (φέρει και
επιζωγράφιση).

Εικ. 246 Παναγία Φειροφιλούσα, εικόνα από τη
Μονή
Αγ.
Ιωάννη
Φρυσοστόμου
στο
Κουτσοβέντη, Κύπρος, 14ος αιώνας (φέρει και
επιζωγράφιση).
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Εικ. 247 Παναγία
Φειροφιλούσα, Μονή
Βατοπεδίου, Άθως, τοιχογρ.
1600 περίπου και επένδυση
με ασήμι 1859.

Ο παθαράκης έχει επισημάνει, ότι ο εικονογραφικός τύπος της
«Φειροφιλούσας» εμφανίζεται και στη Δύση. την κόγχη της αψίδας της
κρύπτης της Notre- Dame στην Montmorillon- sur- Gartempe στη Βιέννη,
αφιερωμένη στην Αγ. Αικατερίνη (χρονολογείται περίπου το 1200). Και εδώ
τίθεται το ερώτημα πρόκειται για έναν εικονογραφικό τύπο που προέρχεται
από την Ανατολή ή τη Δύση; Οι μελετητές δεν έχουν καταλήξει ως σήμερα σε
ένα συμπέρασμα. Ο Grabar για παράδειγμα σχολίασε την άποψη του
Perdrizet, ο οποίος διατύπωσε πως πρόκειται για έναν τύπο που προέρχεται
από το Βυζάντιο, αποδίδοντας αυτόν, αλλά και άλλους εικονογραφικούς
τύπους όπου είναι εμφανής η στοργή της Παναγίας προς το Φριστό στην
πρώιμη χριστιανική τέχνη της Αιγύπτου. Για να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα
όμως δε χρησιμοποίησε γραπτές πηγές ή παραδείγματα παραστάσεων που να
το τεκμηριώνουν αυτό. Επομένως, κάτι τέτοιο μόνο ως υπόθεση μπορεί να
μείνει, εφόσον δεν τεκμηριώνεται. Ο Demus θεωρεί τον εικονογραφικό αυτό
τύπο έργο με βυζαντινά ή ιταλο- βυζαντινά πρότυπα.
Η Βασιλάκη- Μαυρακάκη αναφερόμενη σε αυτή την τοιχογραφία θεωρεί
πως πρόκειται για ένα έργο του trecento και πιο συγκεκριμένα ακολουθεί μια
“maniera italiana”, φιλοτεχνημένη από κρητικό καλλιτέχνη, ο οποίος
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προφανώς είχε μελετήσει, είχε δει έργα της Ιταλίας301. Σα λυγισμένα γόνατα, ο
τρόπος που αποδίδεται το πρόσωπό της, με τα μεγάλα εκφραστικά μάτια, τη
λεπτή μακριά μύτη και το μικρό στόμα σε συνδυασμό με το μικρό Φριστό, τα
συναντάμε και αλλού: στη Madonna Rucellai του Duccio di Buoninsegna (εικ.
248)302, του Giotto (εικ. 249), και σε όσους τους είχαν ως πρότυπα. Ιδιαίτερα η
Santa Trinita Madonna του Cimabue (εικ. 250) θυμίζει σε μεγάλο βαθμό τον
τρόπο με τον οποίο η Παναγία από τη μονή Οδηγήτριας έχει τα πόδια της σε
διάσταση303. Επίσης, θυμίζει αρκετά τον τρόπο που στέκεται ο κορμός της
Παναγίας που απεικονίζεται στην εικόνα: Θεοτόκος Κυκκώτισσα πλαισιωμένη
από το Φριστό σε δόξα επάνω, αγίους και το «Άνωθεν οι προφήται» από τη
Μονή της Αγ. Αικατερίνης στο ινά, πρώτο μισό του 12ου αιώνα (εικ.126 ).
Όμως δεν μπορεί κανείς με βεβαιότητα να πει, ότι είτε τα δυτικά αυτά έργα
αποτέλεσαν πρότυπο για τη βυζαντινή ζωγραφική είτε το ακριβώς αντίθετο,
όπως ισχυρίζεται η Corrie304. Ένα άλλο παράδειγμα είναι και η Madonna του
San Bernardino στην Εθνική Πινακοθήκη της Siena (εικ. 251), η οποία βάσει
επιγραφής –που δε σώζεται σήμερα- χρονολογείται στα 1262 και πρόκειται για
ένα έργο με επιρροές από τη βυζαντινή τέχνη.
Άρα, αυτό στο οποίο μπορεί να καταλήξει κανείς είναι ότι ο ζωγράφος
που εργάστηκε στο συγκεκριμένο ναό και ανέλαβε την τοιχογράφησή του,
ζούσε σε μια περιοχή, η οποία ήταν ήδη υπό βενετική κατοχή. Ζούσε και
εργαζόταν σε ένα περιβάλλον που ίσως λάμβανε ερεθίσματα από έργα τέχνης
δυτικών ζωγράφων. Βεβαίως θα μπορούσε να είχε στην κατοχή του σχέδια που
να είχε αντιγράψει από έργα της βυζαντινής και πιο ειδικά της παλαιολόγειας
ζωγραφικής της πρωτεύουσας. Δεν αποκλείεται στη συγκεκριμένη παράσταση
που εικονογραφεί το 13ο (4ο) οίκο, ο ζωγράφος να έκανε μια μίξη εικαστικών
προτύπων. Να χρησιμοποίησε δηλαδή στοιχεία της κωνσταντινουπολίτικης και
της δυτικής ζωγραφικής μεταφράζοντάς τα με έναν δικό του τρόπο, καθώς οι
μορφές του Φριστού και κυρίως της Παναγίας στην τοιχογραφία που
εξετάζεται, συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά της παλαιολόγειας ζωγραφικής
με την αίσθηση του δράματος και την έκφραση των συναισθημάτων,
συνδυασμένα με επιμέρους δυτικά στοιχεία. ε καμία περίπτωση πάντως δε
φαίνεται να αντλεί ένα πρότυπο που κατάγεται από την Περίβλεπτο της
Αχρίδας, όπως θα δούμε στις υπόλοιπες εκκλησίες.
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Εικ. 248 Duccio di Buoninsegna, Ruccelai Madonna, 1285, 450x 292 εκ.,
Galleria degli Uffizi, Υλωρεντία.
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Εικ. 249 Giotto Ognissanti Madonna,
αρχές της δεκαετίας του 1320,
Galleria degli Uffizi, Υλωρεντία.

Εικ. 250 Cimabue Santa Trinita Madonna,
τέλη 13ου αιώνα, Galleria degli Uffizi,
Υλωρεντία.
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Εικ. 251 San Bernardino, Παναγία και Παιδί,
1270 περίπου, Πινακοθήκη της ιένα.

Εξετάζοντας με κριτική ματιά και τους υπόλοιπους σωζόμενους οίκους
του Ακαθίστου από τη μονή Οδηγήτριας, θα παρατηρήσει κανείς κάτι που δε
συναντά σε κάποιον από τους οίκους, όπως αυτοί εικονογραφούνται στις
υπόλοιπες εκκλησίες από το νησί της Κρήτης. Αυτός είναι και ο λόγος που η
συγκεκριμένη παράσταση γίνεται πρωτότυπη. Η μορφή του γονατισμένου
κτήτορα στο 14ο οίκο στο μέσον της κάτω ζώνης της σκηνής, όπως και η
επιγραφή, είναι σαφώς πρόσθετα στοιχεία που βάζει ο ζωγράφος, ίσως γιατί του
ζητήθηκε κάτι τέτοιο από έναν ιερέα του μοναστηριού, ο οποίος ήταν και ο
κτήτορας.
Σώρα όσον αφορά το ποιο πρότυπο μπορεί να ακολουθεί ο ζωγράφος,
δεν είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε. Αφενός γιατί από τους σωζόμενους
εικονογραφικούς κύκλους με τον Ακάθιστο στους πρωιμότερους ναούς εκτός
Κρήτης δε συναντά κανείς κάτι παρόμοιο, αφετέρου γιατί ο ζωγράφος της
Οδηγήτριας ίσως να ακολουθεί κάποιο πρότυπο που εμείς να αγνοούμε
σήμερα.
Κάτι ανάλογο πρέπει να ισχύει και στην περίπτωση του επόμενου οίκου,
του 15ου (εικ. 104), καθώς δεν είναι εφικτό να εντοπιστεί το πρότυπο, στο οποίο
βασίστηκε ο ζωγράφος.
Η σκηνή που απεικονίζει την κατάπληξη των ουράνιων δυνάμεων (οίκος
ος
16 , εικ. 118) είναι αυτή στην οποία μπορεί κανείς να εντοπίσει το
εικονογραφικό πρότυπο που βασίστηκε ο ζωγράφος. Υαίνεται πως ο
καλλιτέχνης της Οδηγήτριας ακολούθησε ένα πρότυπο επηρεασμένο ίσως από
τον Άγ. Νικόλαο τον Ορφανό της Θεσσαλονίκης. Μπορεί να υπάρχουν
διαφορές, όμως αν κοιτάξει κανείς προσεκτικά το 16ο οίκο από την Οδηγήτρια
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και τον Άγ. Νικόλαο τον Ορφανό, θα διαπιστώσει πως μοιάζουν αρκετά. Οι
στάσεις του μικρού Φριστού και της Παναγίας είναι παρόμοιες, όπως και των
αγγελικών μορφών. Οι μόνες διαφορές είναι ότι η Βρεφοκρατούσα Θεοτόκος
στην Οδηγήτρια είναι μετωπική, ενώ στο παράδειγμα από τη Θεσσαλονίκη
εικονίζεται σε στάση σχεδόν τριών τετάρτων και ότι οι μπροστινές μορφές των
αγγέλων είναι σκυμμένες στην Οδηγήτρια, σε αντίθεση με τον Άγ. Νικόλαο που
απλά το κεφάλι τους έχει κλίση προς το μέρος της Παναγίας.
Παρ’ όλα αυτά και με βάση τα όσα έχουν ειπωθεί στο προηγούμενο
κεφάλαιο σχετικά με τις εικονογραφικές ομοιότητες και διαφορές των
τοιχογραφιών θεωρώ, ότι οι παραστάσεις με τον Ακάθιστο ύμνο από τη μονή
της Οδηγήτριας κάνουν το μνημείο αυτό πιο προβληματικό. Οι λόγοι για τους
οποίους συμβαίνει κάτι τέτοιο είναι καθαρά πρακτικοί, διότι και σώζεται
ολόκληρος ο κύκλος του ύμνου στην Οδηγήτρια, αλλά και γιατί ίσως
χρησιμοποιήθηκε κάποιο εικονογραφικό πρότυπο από το οποίο επηρεάστηκε
ο καλλιτέχνης που όμως σήμερα δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε,
ενδεχομένως επειδή δε σώζεται.
Από τη σύγκριση των παραστάσεων του Ακαθίστου οι περισσότερες
ομοιότητες παρατηρούνται ανάμεσα στις τοιχογραφίες των οίκων 13 (εικ. 72),
15 (εικ. 102, 103), 16- 18 (εικ. 119, 120, 135, 150, 152) και 21- 24 (εικ.
194, 195, 209, 210, 223, 224, 240, 241) από τα Ρούστικα και το Μέρωνα,
όπως επισημάνθηκε και αναλύθηκε στο κεφάλαιο με τη συγκριτική εξέταση
των τοιχογραφιών. Παρατηρείται δηλαδή η χρήση κοινών εικονογραφικών
σχημάτων μεταξύ των δύο εκκλησιών. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, την
περίοδο αυτή, δηλαδή το 14ο αιώνα, υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός
τοιχογραφημένων εκκλησιών εκτός Κρήτης που στο εικονογραφικό τους
πρόγραμμα είχε ενταχθεί το θέμα του συγκεκριμένου ύμνου. Επειδή λοιπόν, η
τοιχογράφηση των περισσότερων ναών που περιλαμβάνουν Ακάθιστο
τοποθετείται χρονικά πιο νωρίς από αυτές της Κρήτης, είναι πιθανό οι
ζωγράφοι που εργάστηκαν στο ναό των Ρουστίκων και του Μέρωνα να
χρησιμοποίησαν κοινά εικαστικά πρότυπα. Με άλλα λόγια οι ζωγράφοι
ενδεχομένως να βασίστηκαν σε εικονογραφικά πρότυπα που είχε στην κατοχή
του ο κάθε καλλιτέχνης και τα οποία προμηθεύονταν από τα συνεργεία
ζωγράφων.
Ένα ακόμη βασικό κοινό χαρακτηριστικό των δύο κύκλων του
Ακαθίστου από τα Ρούστικα και το Μέρωνα είναι η ανταλλαγή των
παραστάσεων ανάμεσα στο 14ο και 16ο οίκο (εικ. 87 και 89, 119 και 120).
Ακόμη και αυτό το στοιχείο συνηγορεί ίσως υπέρ της χρήσης κοινών προτύπων
μεταξύ των δύο ναών. Έτσι λοιπόν τίθεται το ερώτημα που οφείλονται αυτές οι
ομοιότητες που παρατηρούνται στους εικονογραφικούς τύπους.
Οι ομοιότητες αυτές δεν αποκλείεται να οφείλονται στο γεγονός ότι ο
διάκοσμος και των δύο εκκλησιών- της Παναγίας δηλαδή από τα Ρούστικα και
το Μέρωνα- έγινε σχεδόν την ίδια περίοδο. Οι δύο ναοί είναι δηλαδή πολύ
κοντά χρονικά. Η Παναγία στα Ρούστικα τοιχογραφήθηκε στα 1390- 1391
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σύμφωνα με επιγραφή, ενώ η Παναγία του Μέρωνα- τουλάχιστον το κλίτος που
είναι αφιερωμένο στην Παναγία- στα 1400 περίπου.
Μια άλλη εξήγηση θα μπορούσε να αποτελεί η πιθανότητα του να
συνεργάστηκαν οι δύο ζωγράφοι ως επικεφαλείς δύο διαφορετικών συνεργείων,
κάτι που δικαιολογείται από τις τόσες πολλές ομοιότητες ως προς τον τρόπο με
τον οποίο επέλεξαν να αποδώσουν την εικονογράφηση των οίκων.
Ενώ μια τρίτη εξήγηση αυτής της ομοιομορφίας θα μπορούσε να είναι η
εξής: ίσως ο ζωγράφος που εργάστηκε στην Παναγία του Μέρωνα να ήταν
μαθητευόμενος του ζωγράφου από τα Ρούστικα και για αυτό δικαιολογούνται
τα παρόμοια εικονογραφικά σχήματα, κάτι που συνεπάγεται ειδικά στην
παρούσα περίπτωση τη χρήση συγγενικών σχεδιαστικών προτύπων, ιδιαίτερα
αν όντως πρόκειται για περίπτωση δασκάλου και μαθητή.
ε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει να εργάστηκε ο ίδιος ζωγράφος
και στις δύο εκκλησίες, διότι ο τρόπος με τον οποίο είναι δουλεμένο το χρώμα,
οι γραμμές που δεν είναι τόσο σκληρές στην Παναγία του Μέρωνα σε σχέση με
τις παραστάσεις από τα Ρούστικα, είναι ενδεικτικά στοιχεία που οδηγούν στο
συμπέρασμα, πως πρόκειται για δύο ζωγράφους.
Αναζητώντας το εκτός Κρήτης εικονογραφικό πρότυπο από το οποίο
επηρεάστηκαν οι ζωγράφοι των συνεργείων ή του συνεργείου που εργάστηκαν
στους δύο ναούς για τους οποίους γίνεται λόγος στο σημείο αυτό, αρκετά κοινά
στοιχεία εντοπίζει κανείς στην Περίβλεπτο της Αχρίδας. Άρα, δεν είναι πολύ
πιθανό και ο ζωγράφος της Παναγίας του Μέρωνα να χρησιμοποίησε ως
εικονογραφικό πρότυπο τις παραστάσεις από τα Ρούστικα, όπου εκεί οι
τοιχογραφίες έγιναν με τη χρήση προτύπου επηρεασμένου ίσως από το
μνημείο της Αχρίδας. Επομένως, επειδή ανάμεσα στους δύο κύκλους με τον
Ακάθιστο στα Ρούστικα και το Μέρωνα υπάρχουν αρκετές εικονογραφικές
ομοιότητες, συμπεραίνει κανείς ότι και ο ζωγράφος του Μέρωνα άντλησε
στοιχεία από ένα πρότυπο που ήταν επηρεασμένο από τις τοιχογραφίες με τον
Ακάθιστο ύμνο του ναού της Περιβλέπτου στην Αχρίδα.
Από τις σωζόμενες τοιχογραφίες από το ναό της Παναγίας στους Βόρους,
εκείνες που φαίνεται πιο έντονα να έχουν γίνει με χρήση ενός προτύπου
επηρεασμένου από την Περίβλεπτο της Αχρίδας, είναι ο 18ος (εικ. 151), ο 22ος
(εικ. 211), ο 23ος (εικ. 225) και ο 24ος (εικ. 238) οίκος. Βέβαια και ο 17ος
οίκος (εικ. 136) φαίνεται πως είναι επηρεασμένος από ένα πρότυπο που
ακολουθούσε το παράδειγμα της Αχρίδας, ωστόσο αυτό δε γίνεται γρήγορα
αντιληπτό με την πρώτη ματιά, επειδή υπάρχει μια μικρή διαφορά ως προς τη
στάση του σώματος της Παναγίας. τους Βόρους δηλαδή εικονίζεται μετωπική,
ενώ στην Περίβλεπτο από την Αχρίδα, στρέφει ελαφρώς το κεφάλι της προς την
αριστερή πλευρά ως προς το θεατή. Κατά τα άλλα δεν εντοπίζονται άλλες
διαφορές. Φρησιμοποιείται το αρχιτεκτονικό βάθος, η διάταξη των μορφών στο
χώρο είναι η ίδια, οι στάσεις των ρητόρων, ακόμα και τα ενδύματα και τα
καλύμματα επί κεφαλής μοιάζουν καταπληκτικά, ενώ χαρακτηριστική είναι
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και η λεπτομέρεια στην πλάτη του θρόνου, πάνω στην οποία είναι ριγμένος ο
μανδύας της Θεοτόκου.
υνεχίζοντας την προσπάθεια ώστε να διαπιστωθεί ποιο είναι το πρότυπο
ή τα πρότυπα από τα οποία επηρεάστηκε ο ζωγράφος της Παναγίας των Βόρων,
πρέπει να εξεταστούν και οι υπόλοιπες τοιχογραφίες. Όπως αναφέρθηκε και
προηγουμένως, είναι εμφανές, ότι οι υπόλοιπες παραστάσεις που σώζονται από
τον κύκλο του Ακαθίστου, ακολουθούν ένα πρότυπο σαφώς επηρεασμένο από
την Περίβλεπτο της Αχρίδας.
ύμφωνα με τα όσα προέκυψαν από τα παραπάνω σχετικά με την
αναζήτηση εικονογραφικών προτύπων για τον Ακάθιστο στην Παναγία των
Βόρων, διαπιστώνεται ότι οι συγκεκριμένοι οίκοι που σώζονται στο ναό αυτό σε
μεγάλο βαθμό θυμίζουν τις τοιχογραφίες των αντίστοιχων οίκων από το ναό της
Περιβλέπτου.
Γεννιέται τώρα το ερώτημα αν είναι δυνατό να πούμε ότι υπήρξε χρήση
ενός προτύπου επηρεασμένου από συγκεκριμένο μνημείο. Αυτό θα μπορούσε
κανείς να το ισχυριστεί με βεβαιότητα αν σώζονταν όλες οι παραστάσεις του
κύκλου. Όμως έχω την πεποίθηση ότι οι ομοιότητες είναι τόσες πολλές
ανάμεσα στην Παναγία από τους Βόρους και την Περίβλεπτο της Αχρίδας –στις
τοιχογραφίες που επιβιώνουν ως σήμερα εννοείται- που είναι πολύ πιθανό να
χρησιμοποιήθηκε ένα εικαστικό πρότυπο επηρεασμένο από το τελευταίο
μνημείο (την Περίβλεπτο δηλαδή).
Εδώ δημιουργείται ο εξής προβληματισμός. Αν υπήρχαν τόσο μεγάλες
ομοιότητες εικονογραφικά, μήπως ακολουθείται και ένα παρόμοιο πρότυπο
από τεχνοτροπικής πλευράς; Υαίνεται πως ναι, διότι αυτή η βαριά και ογκυρή
τεχνοτροπία, η οποία ξεκίνησε από την Κωνσταντινούπολη και διαδόθηκε στη
Θεσσαλονίκη, στο Πρωτάτο του Αγ. Όρους και στην Περίβλεπτο της Αχρίδας,
έπειτα στο Μυστρά, όπως και στην Κρήτη με μια πιο επαρχιακή μορφή, όπου
η έμφαση πια δίνεται στα γυμνά μέρη του σώματος και το πρόσωπο.
Από τους έξι ναούς που περιλαμβάνουν παραστάσεις με τον Ακάθιστο
ύμνο, οι τοιχογραφίες από το κλίτος της Παναγίας από τον Άγ. Υανούριο στο
Βαλσαμόνερο, μετατρέπουν τη μονή αυτή σε ένα ιδιαίτερο μνημείο. ε αυτό
συνηγορεί και το γεγονός ότι ο ναός αυτός έχει τοιχογραφηθεί σε διαφορετικές
φάσεις, κάτι που καταδεικνύει ίσως και διαφορετική τεχνοτροπία. Έτσι,
συνεπάγεται εδώ ότι εργάστηκαν τουλάχιστον δύο ζωγράφοι.
Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν και άλλα ιδιαίτερα γνωρίσματα, τα οποία
φανερώνουν τη μοναδικότητα του μνημείου αυτού. Γνωρίζοντας ότι ο
διάκοσμος στον Άγ. Υανούριο χρονολογείται στα 1407 περίπου, ο ναός δηλαδή
τοιχογραφήθηκε αργότερα από τους πέντε ναούς της Κρήτης που
περιλαμβάνουν τον κύκλο του Ακαθίστου, αξίζει να προσπαθήσει κανείς να
εντοπίσει το πρότυπο ή ακόμα και τα πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν.
Μέσα από τη συγκριτική εξέταση των παραστάσεων στο κεφάλαιο που
προηγήθηκε, μπορεί κανείς να διαπιστώσει πως για την απόδοση των
εικοσιτεσσάρων οίκων ο ζωγράφος που εργάστηκε στο κλίτος της Παναγίας από
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τον Άγ. Υανούριο, χρησιμοποίησε περισσότερα από ένα εικαστικά πρότυπα.
Πρέπει να τονιστεί, πως παρατηρείται χρήση δύο ή ακόμα και τριών
διαφορετικών εικονογραφικών προτύπων στην ίδια τοιχογραφία, τα οποία είναι
επηρεασμένα από πρωιμότερα παραδείγματα. Για παράδειγμα ο 13ος οίκος
φαίνεται πως εικονογραφήθηκε στο Βαλσαμόνερο με τη χρήση προτύπων, τα
οποία ήταν βασισμένα στη μονή Οδηγήτριας, στο ναό της Παναγίας από τα
Ρούστικα και το Μέρωνα. Πιο συγκεκριμένα στο 13ο οίκο (εικ. 73) το
ερεισίνωτο του θρόνου φαίνεται πως έγινε με τη χρήση προτύπου
επηρεασμένου ίσως από την Οδηγήτρια, ενώ η στάση της Παναγίας και του
μικρού Φριστού καθώς και οι μορφές που τους πλαισιώνουν, παρουσιάζουν
ομοιότητες με την αντίστοιχη τοιχογραφία από τα Ρούστικα, αλλά και το
Μέρωνα.
Ο επόμενος οίκος, ο 13ος (14ος) (εικ. 88) ακολουθεί ένα εικονογραφικό
πρότυπο επηρεασμένο μάλλον από την Περίβλεπτο της Αχρίδας. τους δύο
οίκους που ακολουθούν, τα πράγματα δε διαφοροποιούνται και πολύ. Δηλαδή
στο 15ο (εικ. 105) οίκο ενδέχεται να ακολουθείται ένα εικονογραφικό πρότυπο
επηρεασμένο ίσως από την Οδηγήτρια και τα Ρούστικα, ενώ ο 16ος οίκος (εικ.
121) είναι σαφώς επηρεασμένος από την τοιχογραφία του αντίστοιχου οίκου
από την Παναγία του Μέρωνα. Δύο ακόμη παραστάσεις, αυτές που
εικονογραφούν το 19ο (εικ. 167) και τον 20ο οίκο (εικ. 181), ίσως ακολουθείται
ένα πρότυπο επηρεασμένο από τα Ρούστικα (τουλάχιστον ο 19ος οίκος) και τα
Ρούστικα και το Μέρωνα (ο 20ος).
τον Άγ. Υανούριο από το Βαλσαμόνερο, φαίνεται πως οι τοιχογραφίες
έγιναν με τη χρήση προτύπων επηρεασμένων και από την Παναγία των Βόρων,
όπως ο 17ος (εικ. 137), ο 22ος (εικ. 212), ο 23ος (εικ. 226) και ο 24ος οίκος (εικ.
239). τις τοιχογραφίες αυτών των οίκων είναι εμφανές ακόμα ότι και το
σχεδιαστικό πρότυπο που χρησιμοποίησε ο ζωγράφος για τον Ακάθιστο στο
Βαλσαμόνερο είναι επηρεασμένο από τις παραστάσεις των Βόρων. Αυτό που
πρέπει, ωστόσο να τονιστεί είναι πως το εικονογραφικό πρότυπο για το 17ο
οίκο (εικ. 136) από την Παναγία των Βόρων δε σώζεται σήμερα. Αντίθετα για
τους οίκους 23 (εικ. 225) και 24 (εικ. 238) είναι σαφές, πως είναι άμεσα
επηρεασμένο από τις τοιχογραφίες των συγκεκριμένων οίκων από την
Περίβλεπτο της Αχρίδας.
Ο 22ος (εικ. 211) οίκος παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με την
τοιχογραφία από τον αντίστοιχο οίκο από την Παναγία στο Μέρωνα. Αυτό
σημαίνει πως ο καλλιτέχνης επηρεάστηκε και ακολούθησε ένα τοπικό πρότυπο
από τα παραδείγματα της Κρήτης, το οποίο όμως με τη σειρά του είχε
διαμορφωθεί υπό την επίδραση των παραστάσεων της Περιβλέπτου στην
Αχρίδα.
Ο συνδυασμός εικονογραφικών προτύπων παρατηρείται και στους
οίκους 18 (εικ. 151) και 21 (εικ. 196), όπου στον μεν 18ο οίκο φαίνεται πως ο
ζωγράφος ακολουθεί ένα πρότυπο επηρεασμένο από τη Decani και την
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Αχρίδα, ενώ στον 21ο οίκο ενδεχομένως ο καλλιτέχνης εργάστηκε
ακολουθώντας ένα πρότυπο επηρεασμένο από τη Decani και το Matejce.
Επομένως στον Άγ. Υανούριο διαπιστώνεται πως για την εικονογράφηση
των οίκων που αφορούν το νόημα της Ενσάρκωσης και τη θεανθρώπινη φύση
του Φριστού, ο ζωγράφος που εργάστηκε εδώ χρησιμοποίησε εικαστικά
πρότυπα, από τα οποία επηρεάστηκε και τα προσάρμοσε στις παραστάσεις που
έκανε ο ίδιος. Η χρήση ενός εικαστικού προτύπου δεν είναι κάτι καινούργιο.
Αυτό όμως που είναι εντυπωσιακό, είναι ότι ο ζωγράφος από τον Άγ. Υανούριο
χρησιμοποιεί ταυτόχρονα στην απόδοση ενός οίκου δύο πρότυπα, κάτι που δε
συναντάται στις υπόλοιπες εκκλησίες από την Κρήτη που περιλαμβάνουν τον
κύκλο του Ακαθίστου.
Με βάση τα όσα μελετήθηκαν από τις έξι εκκλησίες από την Κρήτη,
όπου περιλαμβάνεται ο Ακάθιστος ύμνος, διαπιστώνεται ότι υπάρχει μια
διαρκής χρήση ενός εικονογραφικού προτύπου σαφώς επηρεασμένου από τις
παραστάσεις της Περιβλέπτου της Αχρίδας από τους ζωγράφους του νησιού.
Επίσης, με την πάροδο των χρόνων βλέπει κανείς πως οι καλλιτέχνες στην
Κρήτη εμπλούτισαν εικονογραφικά τον κύκλο αυτό αντιγράφοντας ιδίως ο ένας
με τον άλλο τα σχέδια, στα οποία βασίζονταν και εργάζονταν.
Εντούτοις, παρατηρείται κάτι αρκετά σημαντικό˙ δεν υπάρχουν φοβερές
εικονογραφικές διαφορές μεταξύ των έξι κύκλων του Ακαθίστου από την Κρήτη,
όμως οι λίγες διαφοροποιήσεις που εντοπίζονται αποδεικνύουν δύο πράγματα.
Σο πρώτο σχετίζεται με τα πρότυπα που χρησιμοποίησαν οι
καλλιτέχνες, οι οποίοι εργάστηκαν στους ναούς της Κρήτης και το
δεύτερο αφορά το τι μπορεί να αποδεικνύει η πρακτική αυτή των
ζωγράφων της περιόδου στη γεωγραφική περιοχή που μας ενδιαφέρει.
την περίπτωση της χρήσης των εικαστικών προτύπων, αυτό που
γίνεται κατανοητό από την ανάλυση που προηγήθηκε, είναι πως οι
ζωγράφοι που εργάστηκαν στους ναούς που περιλαμβάνουν τις
τοιχογραφίες της Κρήτης που αφορούν την παρούσα εργασία δε
χρησιμοποίησαν ένα και μόνο πρότυπο. Αυτό σημαίνει πως το βασικό
εικονογραφικό πρότυπο απόδοσης του κύκλου του Ακάθιστου ύμνου
μπορεί να ήταν το παράδειγμα από την Περίβλεπτο της Αχρίδας, παρ'
όλα αυτά στην Κρήτη βλέπει κανείς πως οι ζωγράφοι ταυτόχρονα με
το βασικό τους πρότυπο, την Περίβλεπτο δηλαδή, χρησιμοποιούν
και άλλα πρότυπα.
Κάτι εξίσου σημαντικό που πρέπει να τονιστεί, είναι ότι στο νησί της
Κρήτης μεταξύ των πέντε εικονογραφικών κύκλων με Ακάθιστο υπάρχει
ομαδοποίηση, η οποία γίνεται με εικονογραφικά κριτήρια. Δηλαδή,
διαπιστώνεται από τη συγκριτική εξέταση μεταξύ τους πως οι τοιχογραφίες
από τα Ρούστικα και το Μέρωνα αποτελούν μια ομάδα, ενώ οι
παραστάσεις από τον Αγ. Υανούριο στο Βαλσαμόνερο και την Καρδιώτισσα
στους Βόρους αποτελούν μια δεύτερη ομάδα. Επομένως, έτσι εξηγούνται
τα πολυάριθμα κοινά στοιχεία και οι ομοιότητες μεταξύ των ίδιων οίκων
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από τους ναούς της Κρήτης. Οι παραστάσεις από την Οδηγήτρια δεν
μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις δύο ομάδες, διότι είναι εμφανές
πως ο ζωγράφος εκεί είναι επηρεασμένος από τις παραστάσεις του
Ακαθίστου από την Αχρίδα, με κάποιες όμως παραλλαγές, αλλά και
επειδή δε σώζεται σήμερα πλήρης ο κύκλος. Επιπλέον, λογικό και
επόμενο είναι να μην μπορεί κανείς να εντάξει τις τοιχογραφίες αυτές από
την Οδηγήτρια, καθώς η μεταξύ τους χρονική απόσταση (με τα υπόλοιπα
μνημεία που μελετάμε) είναι αρκετά μεγάλη (περίπου ένας αιώνας).
Σι μπορεί λοιπόν να φανερώνει μια τέτοιου είδους ομαδοποίηση;
Σο κοινό και βασικό εικονογραφικό πρότυπο, αλλά και η κοινή
τεχνοτροπία στους έξι κύκλους από την Κρήτη, καθώς και το γεγονός ότι
τα μνημεία δεν απέχουν και πολύ μεταξύ τους χρονικά, καταδεικνύουν
ίσως κοινά σχέδια. Με άλλα λόγια δεν είναι απίθανο να υπήρχαν
κάποια εικονογραφικά πρότυπα με τη μορφή σχεδίων που είχε στην
κατοχή του κάποιος ζωγράφος και τα σχέδια αυτά να αντιγράφονταν από
τους μαθητευόμενούς του. Σουλάχιστον αυτό φανερώνουν οι πολλές
ομοιότητες
μεταξύ
των
εικονογραφικών
τύπων
των
σωζώμενων
τοιχογραφιών από την Κρήτη. Έτσι, χρόνο με το χρόνο και με τις
αλλεπάλληλες αντιγραφές, να υπήρχαν και οι παραλλαγές που
συναντώνται σήμερα στο συγκεκριμένο κύκλο, όπου και είναι και το
αντικείμενο μελέτης αυτής της εργασίας.
Βεβαίως, αυτό δε συνεπάγεται την ύπαρξη ενός μόνο εργαστηρίου
ζωγραφικής, όπου μαθήτευσαν όλοι οι ζωγράφοι των ναών που εξετάζονται
εδώ, αλλά περισσότερων. Αντιθέτως, οι διαφοροποιήσεις που συναντάμε
στα πιο ύστερα μνημεία, όπως είναι το κλίτος της Παναγίας από τον Αγ.
Υανούριο στο Βαλσαμόνερο και η Καρδιώτισσα των Βόρων σε σχέση με
την Οδηγήτρια, τα Ρούστικα και το Μέρωνα. Δεν αποκλείεται δηλαδή, οι
ζωγράφοι αυτών των τοιχογραφημένων συνόλων να είχαν μαθητεύσει σε
εργαστήρια της Κρήτης ή και αλλού- ίσως στην Κωνσταντινούπολη- τα
οποία να χρησιμοποιούσαν παρόμοια σχέδια, τα οποία αυτοί αντέγραφαν,
ώστε να τα χρησιμοποιήσουν μετέπειτα για τη δουλειά τους. Έτσι,
λοιπόν, ο κάθε ζωγράφος να αντέγραφε τα σχέδια που διέθετε το
εργαστήριο, όπου μαθήτευε και αντιγραφή στην αντιγραφή, από τον έναν
στον άλλο μαθητευόμενο να υπήρχαν κάποιες διαφορές. Αυτός θα
μπορούσε να είναι ο λόγος αυτών των εικονογραφικών διαφοροποιήσεων
που εντοπίζονται στους πέντε κύκλους με Ακάθιστο ύμνο. υνεπώς,
το συμπέρασμα, στο οποίο καταλήγει κανείς, είναι ότι υπήρχαν
περισσότερα από ένα εργαστήρια ζωγραφικής στο νησί της Κρήτης, στα
οποία είχαν μαθητεύσει οι καλλιτέχνες. Ωστόσο, δεν αποκλείεται οι
διαφορές αυτές να οφείλονται στο γεγονός ότι κάποιοι από αυτούς τους
ζωγράφους να είχαν μαθητεύσει και εκτός Κρήτης -ενδεχομένως και
στην Κωνσταντινούπολη (αυτό όμως δεν μπορούμε να το πούμε με
βεβαιότητα)- και έτσι, να χρησιμοποιούν μεν το πρότυπο της
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Περιβλέπτου, αλλά κάπως παραλλαγμένο, κάτι που οφείλεται στα
σχεδιαστικά και εικονογραφικά πρότυπα που είχαν στην κατοχή τους.
Μελετώντας έτσι, μια προ μια τις παραστάσεις με δογματικό περιεχόμενο
από τις εκκλησίες της Κρήτης, παρατηρεί κανείς πως υπάρχουν κάποια
εικονογραφικά πρότυπα, τα οποία επαναλαμβάνονται. Ακολουθείται μεν το
πρότυπο της Περιβλέπτου, ενίοτε όμως στους ναούς που εξετάζονται εδώ με
κάποιες παραλλαγές, οι οποίες σχετίζονται με την εικονογραφία, καθώς και με
την τεχνοτροπία.
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9. Επίλογος
Μέσα από τις προηγούμενες σελίδες είναι εμφανές πως η λατρεία
που αποδιδόταν στο πρόσωπο της Παναγίας είχε αυξηθεί σημαντικά. Αυτή
η αλλαγή όμως δεν έγινε απότομα, όπως είναι γνωστό. Φρειάστηκε να
μεσολαβήσουν αρκετά χρόνια. Ήδη μετά τη σύγκληση της οικουμενικής
υνόδου του 431 ο όρος «Θεοτόκος» πλέον αποδιδόταν στην Παναγία.
Βεβαίως αυτή η ιδιαίτερη λατρεία προς το πρόσωπο χης Παναγίας είχε
ήδη εμφανιστεί από τον 5° αιώνα με την ίδρυση και αφιέρωση ναών προς
τιμή της. Λίγα χρόνια αργότερα, το 451 όταν δηλαδή είχε διασαφηνιστεί η
θεανθρώπινη φύση του Φριστού, οπότε είχε καθοριστεί και η σημασία
της παρουσίας της Παναγίας ως μητέρας του Τιού του Θεού, που έγινε,
όπως πολύ εύστοχα λέει ο Anthony Cutler «το όχημα μέσω του οποίου ο
Θεός πήρε ανθρώπινη μορφή και άσκησε το λυτρωτικό του ρόλο»305.
Μετά τη λήξη της εικονομαχίας και την οριστική αναστήλωση των
εικόνων (843 μ. Φ.), η λατρεία της Θεοτόκου αυξάνεται ακόμα περισσότερο.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός όχι το διάστημα αυτό απεικονίζεται
είχε με το Φριστό είτε μόνη της με διάφορα προσωνύμια στην κόγχη της
αψίδας, αλλά και σε άλλες θέσεις μέσα στο ναό 306, τονίζοντας έτσι και
ενισχύοντας όλο και περισσότερο το ρόλο της στο μυστήριο της
Ενσάρκωσης. Σην ιδιαίτερη θέση που είχε πλέον η Παναγία, μπορεί κανείς
να διαπιστώσει και από τα ελεφαντοστέινα έργα του 10 ου και του 11 ου
αιώνα, καθώς η απεικόνιση της βρεφοκρατούσας Θεοτόκου ήταν ένα από
τα πιο προσφιλή θέματα της μικρογλυπτικής 307.
Ιδιαιτέρως όμως από τα χρόνια της βασιλείας των Κομνηνών, από χο
12° αιώνα δηλαδή και εξής, εξαιτίας των διαταραχών που είχαν αρχίσει
να δημιουργούνται στους εκκλησιαστικούς κύκλους σχετικά με το δόγμα
της Ενσάρκωσης, παρατηρείται μια αύξηση της προβολής και
ενίσχυση της σημασίας του προσώπου της Παναγίας. Μέσα σε αυτό το
πλαίσιο κάνουν την εμφάνιση τους νέα εικονογραφικά θέματα,
εμπνευσμένα από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη, τα απόκρυφα
Ευαγγέλια και την υμνογραφία, κυρίως την εποχή των Παλαιολόγων.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μεταξύ άλλων, είναι το υμνολογικό
κείμενο του Ακάθιστου, στη διάδοση του οποίου συνέβαλε και ο
ησυχασμός με άμεσο στόχο την προβολή της Παναγίας, αλλά και του
διαμεσολαβητικού της ρόλου. Βεβαίως, η εικονογραφική απόδοση του
ύμνου δεν αποτελείται από εντελώς πρωτότυπες παραστάσεις, καθώς και
305
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βάση περιεχομένου του κειμένου το πρώτο τμήμα του -ιδίως οι πρώτοι
δώδεκα οίκοι- αφορά γεγονότα» όπως ο Ευαγγελισμός, η Γέννηση, η Υυγή
οχην Αίγυπχο και η Τπαπαντή. Με άλλα λόγια πρόκειται για ήδη γνωσχά
θέματα από πλευράς εικονογραφίας, χα οποία κοσμούσαν ήδη
εκκλησίες, χειρόγραφα και εικόνες, καθώς και άλλα προϊόντα τέχνης.
Σο δεύτερο τμήμα χου ύμνου όμως είναι αυτ ό που οδηγεί τους
καλλιτέχνες στη σύνθεση νέων εικονογραφικών θεμάτων. Αλλωστε δεν
ήταν τυχαία η επιλογή ενός εικονογραφικού θέματος, διότι όλος ο
Ακάθιστος ύμνος (ιδιαίτερα αυτό το τμήμα όμως) εξυπηρετούσε κάποια
βαθύτερα δογματικά μηνύματα, με κυριότερο τη συμβολή της Θεοτόκου
στην εκπλήρωση του θεϊκού σχεδίου μέσω της Ενσάρκωσης και τη
θεανθρώπινη (διττή) φύση του Φριστού.
Ο Ακάθιστος ύμνος ως κείμενο εμφανίζεται τ ην πρωτοβυζαντινή
περίοδο και περί τα τέλη του 13 ου αιώνα εικονογραφείται για πρώτη
φορά. Δεν πρέπει να μας ξενίζει το αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα
που μεσολαβεί, καθώς σαν θέμα ο Ακάθιστος απαιτεί πολυπρόσωπες
σκηνές, στοιχείο που στην τέχνη εμφανίζεται την παλαιολόγεια
περίοδο. Μετά την Ολυμπιώτισσα, ο Ακάθιστος γνώρισε ευρεία διάδοση
σαν θέμα, τόσο στη μνημειακή ζωγραφική, όσο και στ η μικρογραφία
και τις φορητές εικόνες, όπως στον Άγ. Νικόλαο τον Ορφανό, τη Μονή
Παντοκράτορος στη Decani, στο Matejce, στην Περίβλεπτο της Αχρίδας, στο
Markov Manastir, στην Cozia, στο ψαλτήρι του Tomic και το σέρβικο
ψαλτήρι, το χειρόγραφο του Escorial, το χειρόγραφο του Κρατικού
Ιστορικού Μουσείου της Μόσχας, στην εικόνα από τη κόπελο και στην
εικόνα Uspenskij από το μουσείο του Κρεμλίνου.
Η απεικόνιση του Ακάθιστου μέσω του κινήματος του
ησυχασμού διαδόθηκε λοιπόν σε αρκετές περιοχές, μεταξύ των οποίων
και η Κρήτη. Ο κύκλος αυτός στην Κρήτη συναντάται σε έξι μνημεία, σε
εκκλησίες ή καθολικά μοναστηριών, όπως είδαμε στα κεφάλαια που
προηγήθηκαν. Πρόκειται για ναούς που είναι αφιερωμένοι στην ίδια χην
Παναγία ή συγκεκριμένα κλίτη προς τιμήν της, κάτι που συνεπάγεται
έναν συσχετισμό με το ευρύτερο εικονογραφικό πρόγραμμα χου
εκάστοτε ναού. Σονίζεται με αυτόν τον τρόπο ο διαμεσολαβητικός ρόλος
της Θεοτόκου στο μυστήριο της Ενσάρκωσης.
ε κάθε περίπχωση όμως εδώ στο νησί της Κρήτης, οι έξι σωζόμενοι
εικονογραφικοί κύκλοι δεν αποδίδονται πάντα με τον ίδιο τρόπο. Αυτό
λοιπόν, που είναι ενδιαφέρον να εξετάσει και να συγκρίνει κανείς, είναι η
εικονογραφία. Με άλλα λόγια έγινε μια προσπάθεια να διαπιστωθούν τα
εικαστικά πρότυπα, τα οποία χρησιμοποίησαν οι ζωγράφοι που
εργάστηκαν στους ναούς αυτούς. Αυτές οι συγκρίσεις μας επέτρεψαν να
διαπιστώσουμε, αφενός αν μπορούν τα παραδείγματα στην Κρήτη να
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ομαδοποιηθούν ανάλογα με το αν ακολουθούν παρόμοια εικονογραφία,
αν
δηλαδή
χρησιμοποιείται
κοινό
πρότυπο,
αφετέρου
να
προσπαθήσουμε να δούμε ποιο ήταν το πρότυπο ή τα πρότυπα.
Με βάση την ανάλυση και τη συγκριτική μελέτη των παραστάσεων
διαπιστώθηκε ότι οι τοιχογραφίες με τον Ακάθιστο ύμνο που κοσμούν
τους ναούς της Κρήτης μπορούν να ομαδοποιηθούν. Διακρίνονται
λοιπόν, δύο ομάδες. Σην πρώτη ομάδα αποτελούν οι παραστάσεις από τα
Ρούστικα και το Μέρωνα, ενώ τη δεύτερη ομάδα αποτελούν οι
τοιχογραφίες από την Παναγία των Βόρων και το κλίτος της Παναγίας από
τον Άγ. Υανούριο στο Βαλσαμόνερο308.
την πρώτη ομάδα η χρήση του κοινού εικονογραφικού προτύπου
ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι ο διάκοσμος στην Παναγία από τα
Ρούστικα και το Μέρωνα έγινε σχεδόν την ίδια περίοδο, καθώς οι τρεις
ναοί τοιχογραφήθηκαν την ίδια εποχή περίπου. Επίσης, δεν
αποκλείεται οι ζωγράφοι που εργάστηκαν για το διάκοσμο αυτών των
εκκλησιών, να συνεργάστηκαν, γεγονός που δικαιολογε τις τόσες πολλές
ομοιότητες ως προς τον τρόπο με τον οποίο επέλεξαν να αποδώσουν την
εικονογράφηση των οίκων. Ίσως ο ζωγράφος που εργάστηκε σχην Παναγία
του Μέρωνα να ήταν μαθητευόμενος του ζωγράφου από τα Ρούστικα, οπότε
κάτι τέτοιο δικαιολογεί τα παρόμοια εικονογραφικά σχήματα. Επομένως,
έχουμε να κάνουμε με τρεις ζωγράφους που ο καθένας εργάστηκε για την
τοιχογράφηση μιας εκκλησίας.
Διαπιστώθηκε,
ότι
οι
ζωγράφοι
των
παραστάσεων
αυτών,
ακολούθησαν μάλλον το παράδειγμα της Περιβλέπτου στην Αχρίδα.
Τπάρχει δηλαδή μια ομοιογένεια σε γενικές γραμμές με το βασικό
εικονογραφικό
πρότυπο.
Ενίοτε
βέβαια,
υπάρχουν
ορισμένες
διαφοροποιήσεις, γεγονός που οφείλεται στη χρονική απόσταση μεταξύ
των μνημείων. Οι ζωγράφοι εδώ δεν άλλαζαν όπως φαίνεται το πρότυπο
από το οποίο επηρεάζονταν, αλλά το εμπλούτιζαν με κάποιες
λεπτομέρειες. Δεν αποκλείεται όμως να υπήρχε και συνδυασμός
καλλιχεχνικών προτύπων, τα οποία εμείς σήμερα αγνοούμε γιατί δε
σώζονται.
Οι περιπτώσεις όμως της Καρδιώτισσας και του Αγ. Υανουρίου είναι
διαφορετικές από αυτές της πρώτης ομάδας. Από τις σωζόμενες
τοιχογραφίες από το ναό της Παναγίας στους Βόρους, διαπιστώνεται ότι
ορισμένες έχουν γίνει με χρήση της Περιβλέπτου της Αχρίδας. το ίδιο
συμπέρασμα καταλήγει κανείς μελετώντας και τις παραστάσεις του ύμνου
στο Βαλσαμόνερο. Είναι εμφανές πως ο διάκοσμος και των δύο
308
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εκκλησιών τοποθετείται χρονικά περίπου στα 1400. μως αυτό που δεν
μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα, είναι αν η Καρδιώτισσα προηγείται
του Αγ. Υανουρίου ή όχι. Με άλλα λόγια, ο ζωγράφος της Καρδιώτισσας
μπορεί να χρησιμοποίησε ως πρότυπο και τις παραστάσεις από τον Άγ.
Υανούριο, αν προηγείται χρονικά ο διάκοσμος του ναού στ ο
Βαλσαμόνερο ή το αντίθετο. Οπωσδήποτε όμως το συμπέρασμα, στο
οποίο καταλήγει κανείς, είναι ότι οι παραστάσεις με Ακάθιστο ύμνο σε
αυτά τα δύο μνημεία, έγιναν με τη χρήση τουλάχιστον δύο εικαστικών
προτύπων. Έτσι, χρησιμοποίησαν μεν το πρότυπο της Περιβλέπτου, αλλά
κάπως παραλλαγμένο, κάτι που οφείλεται στα σχεδιαστικά και
εικονογραφικά πρότυπα που είχαν στην κατοχή τους οι συγκεκριμένοι
ζωγράφοι.
Σα κοινά πρότυπα καταδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο εργάζονταν
οι καλλιτέχνες, αλλά και κάποιες πτυχές της μαθητείας τους. Μπορεί οι
ζωγράφοι αυτοί να είχαν μαθητεύσει σε κάποια εργαστήρια
ζωγραφικής, ίσως στην περιοχή της Κρήτης ή ακόμα και εκτός του
νησιού. Ενδέχεται να υπήρχαν ορισμένα εικονογραφικά πρότυπα με τη
μορφή σχεδίων που είχαν στην κατοχή τους οι ζωγράφοι, οι οποίοι ήταν
και οι μαΐστορες των εργαστηρίων και τα σχέδια αυτά που διέθεταν, να
είχαν αντιγραφεί από τους μαθητευόμενους τους, οπότε και αυτοί με τη
σειρά τους τα χρησιμοποιούσαν στη δουλειά τους. Σουλάχιστον αυτό
φανερώνουν οι πο λλές ομοιότητες μεταξύ των εικονογραφικών τύπων
των σωζόμενων τοιχογραφιών από την Κρήτη.
υμπερασματικά, με την ένταξη ενός τέτοιου θέματος στο διάκοσμο
μιας εκκλησίας, επιτυγχάνεται ο στόχος του ίδιου του ύμνου, ως
κειμένου, που δεν είναι παρά εγκωμιαστικός προς το πρόσωπο της
Θεοτόκου. Οι απεικονίσεις των οίκων ενισχύουν το νόημα της
Ενσάρκωσης και τονίζουν τη συμβολή της Παναγίας στο μυστήριο αυτό.
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Παράρηημα
Καηάλογος ηων ηοιτογραθιών με δογμαηικό περιετόμενο
ζηις εκκληζίες ηης Κρήηης
309

1. Μονή Οδηγήηριας, Καινούργιο, αρτές 14οσ αιώνα
Πρόκειται για μια δίκλιτη εκκλησία, της οποίας το νότιο κλίτος είναι
αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου και το βόρειο στους αποστόλους
Πέτρο και Παύλο. τη νότια πλευρά του ναού υπήρχε παλιότερα και ένα
ακόμη κλίτος, που ήταν αφιερωμένο στον Άγ. Υανούριο.
Όλος ο ναός πρέπει να κοσμούνταν με αρκετές παραστάσεις310, καθώς
υπάρχουν σε όλες τις επιφάνειες σπαράγματα. Ψστόσο, οι σωζόμενες
τοιχογραφίες μέχρι και σήμερα δεν έχουν μελετηθεί311. Μέσα στη μονή
παριστάνονται σκηνές, όπως η Γέννηση, η Ανάληψη312 και η Κοίμηση της
Θεοτόκου. Κάτω από τις σκηνές του Ακάθιστου, στο βόρειο και νότιο τοίχο
απεικονίζονται οι ευαγγελιστές Ματθαίος και ο Άγ. Παύλος των Θηβών. Από τις
τοιχογραφίες των ευαγγελιστών, αυτή που σώζεται σε καλύτερη κατάσταση
είναι αυτή με τον ευαγγελιστή Ματθαίο.
Οι παραστάσεις με τον κύκλο του Ακαθίστου ύμνου στη Μονή
Οδηγήτριας χρονολογούνται στις αρχές του 14ου αιώνα και σώζονται συνολικά
μόνο 12 Οίκοι313. Οι παραστάσεις βρίσκονται στην καμάρα του δυτικού
τμήματος του νότιου κλίτους314 και σε κάθε παράσταση υπάρχει επιγραφή με
τον πρώτο στίχο της κάθε στροφής στο άνω τμήμα.
Από τον κύκλο με τον Ακάθιστο ύμνο στην Οδηγήτρια, απεικονίζεται μια
σκηνή με τον Ευαγγελισμό από τους Οίκους 1- 3, ο Ασπασμός της Μαρίας
προς την Ελισσάβετ (Οίκος 5), οι αμφιβολίες του Ιωσήφ (Οίκος 6) και η
Λατρεία των Μάγων (Οίκος 7). Ο Οίκος 8, η προσκύνηση των Μάγων δηλαδή,
δε σώζεται, ενώ οι Οίκοι 9- 16 δε σώζονται σε καλή κατάσταση. Σέλος ο Οίκος
17 «Ρήτορας πολυφθόγγους» σώζεται αποσπασματικά.
Ο δέκατος τρίτος οίκος («Νέαν ἔδειξε κτίσιν») αποδίδεται με την Παναγία
ένθρονη σε μεγάλο ξύλινο θρόνο με ημικυκλικό ερεισίνωτο και
Βρεφοκρατούσα (εικ. 71). Ο τρόπος όμως με τον οποίο εικονογραφείται ο
οίκος αυτός, αποτελεί μοναδικό παράδειγμα στους κύκλους του Ακαθίστου
που γνωρίζουμε σήμερα. Εικονίζεται σχεδόν σε στάση τριών τετάρτων, το
βλέμμα της κατευθύνεται όμως στο θεατή και τα πόδια της είναι σε διάσταση.
Υιλάει το χέρι του μικρού Φριστού και για αυτό δικαιολογημένα ο
παθαράκης της αποδίδει το χαρακτηρισμό «χειροφιλούσα», ενώ το κεφάλι της
είναι γυρισμένο σε στάση τριών τετάρτων και το βλέμμα της κοιτάει προς το
θεατή. Πίσω από τη μορφή της Θεοτόκου, δύο άγγελοι εκατέρωθεν τραβούν
309

Gerola, G., Elenco topografico delle chiese affrescate di Creta, Βιέννη 1935, no. 586.
Gallas, K.- Wessel, K.- Borboudakis, M., Byzantinnisches Kreta, Μόναχο 1983, 261, 330.
311
Spatharakis, I., The pictorial cycles of the Akathistos Hymn for the Virgin, Λάϊντεν 2005, 35, ςθμ. 2.
312
Bissinger, M., Kreta Byzantininsche Wandmalerei, Μόναχο 1995, 119- 120, Νο. 86, Abb. 84.
313
Gerola, G., ό. π., No. 588. Bissinger, RbK, v. IV, 1113.
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Spatharakis, I., Byzantine Wall paintings of Crete, Rethymnon Province, Λονδίνο 1999, v. 1, 208.
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ένα ύφασμα, με τέτοιο τρόπο, σαν να αποκαλύπτουν την Παναγία. Κοιτάζουν
προς αυτήν και το Φριστό, ενώ στο βάθος της παράστασης, πίσω από το
ύφασμα διακρίνονται τα φωτοστέφανα και άλλων αγγέλων. Προφανώς οι
άγγελοι που είναι ολόσωμοι πρέπει να είναι οι πρώτοι στην ιεραρχία των
αγγέλων, με λίγα λόγια οι Μιχαήλ και Γαβριήλ. Δεν είμαστε σίγουροι όμως,
γιατί δε φέρουν επιγραφή με τα ονόματά τους. Σο μοτίβο με αυτό το πλούσιο
ύφασμα που υπάρχει πίσω από το θρόνο της Θεοτόκου, θυμίζει πολύ τον
τέταρτο οίκο «Δύναμις τοῦ ὑψίστου». Σο νόημα του οίκου εδώ είναι η εκπλήρωση
του θεϊκού σχεδίου, της θείας βούλησης, μέσω της παρθενικής σύλληψης και
ξεκινά με φράση από το ευαγγέλιο του Λουκά315. Εκεί οι άγγελοι κρατούν ένα
ύφασμα.
Αυτό το ύφασμα, για το οποίο γίνεται λόγος εδώ είναι ο μανδύας της
Θεοτόκου, το λεγόμενο Παλλίον ή Μαφόριο. ύμφωνα με την παράδοση και με
τις πηγές, ο μανδύας της Παναγίας στάλθηκε ως δώρο από την Ευδοκία από
την περιοχή της Παλαιστίνης στην αυτοκράτειρα Πουλχερία (450- 453) και
φυλασσόταν στο ναό των Βλαχερνών316. Ψστόσο, άλλες πηγές μνημονεύουν
πως το μαφόριο στάλθηκε από τον πατριάρχη Juvenal στην Πουλχερία317.
Βέβαια, υπάρχει και μια άλλη άποψη. ύμφωνα με αυτή, ένας Εβραίος
μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη το μανδύα, ο οποίος βρισκόταν στην
Παλαιστίνη. Ακολούθως, ο Λέοντας ο Α΄ με τη σύζυγό του Βερίνα απέθεσαν το
μανδύα στο ναό των Βλαχερνών318. Ο Λέων Α΄ έκτισε την ἁγία σορό, χώρος,
στον οποίο φυλασσόταν ο μανδύας319. Σο 13ο αιώνα ήδη τα ιερά λείψανα, ο
μανδύας και η ζώνη της Θεοτόκου, φυλάσσονταν στην Αγία ορό και
προστατεύονταν από τη δύναμη του αγίου προσώπου320, καθώς υπήρχε η
πεποίθηση ότι αυτά τα αντικείμενα ήταν ιερά και θαυματουργά, ακριβώς γιατί
ήταν σε επαφή με την ίδια την Παναγία, είχαν δηλαδή τη θαυματουργή
δύναμή της. Μάλιστα, υπήρχε και μια γιορτή στις 2 Ιουλίου, η οποία
μνημονεύεται στο τυπικό της μονής της Πάτμου ήδη τον 9ο αιώνα321. ε αυτή
τη γιορτή το τιμώμενο πρόσωπο ήταν η Παναγία, η προστάτιδά τους από όλους
τους κινδύνους (πολέμους, σεισμούς και απειλή βαρβάρων) και αναφέρονταν
σε αυτήν ως «περιβολή» και «σκέπη». Ακόμα και μέσα στον ίδιο τον Ακάθιστο
ύμνο η Παναγία αποκαλείται «σκέπη τοῦ κόσμου πλατυτέρα νεφέλης»322 και
«στολή τῶν γυμνῶν παρρησίας323». Αυτή της η ιδιότητα αποτυπώθηκε και σε
παραστάσεις. Φαρακτηριστικά είναι δύο παραδείγματα χειρογράφων, όπου η
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Λουκάσ, 1, 35. Βλ. και Pätzold, A., ό. π., 43.
Εvagrius Scholasticus, Hist. lib. IV, cap. 26, Migne, PG 86, II, col. 2270. Βλ. και Belting- Ihm, C., ό. π., 13.
317
Wenger, A., «Les homélies inédites de Cosmas Vestitor sur la Dormition», REB 11 (1953), 293.
318
Migne, PG 115, 560- 566.
319
Jugie, M., «La mort et l’ Assomption de la Sainte Vierge», Studi e Testi 114 (1944), 691.
320
Belting- Ihm, C., ό. π., 36- 37.
321
Dmitrievskij, A., Opisanie liturgy. Rukopisej, I, Typika, Kίεβο 1895, 86. Βλ. και Belting- Ihm, C., ό. π., 42.
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Βλ. Οίκοσ Λ.
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Οίκοσ Ν. Βλ. και Belting- Ihm, C., ό. π., 44.
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Παναγία έχει κάτω από το μαφόριό της, υπό τη σκέπη της τους πιστούς που
προσεύχονται324 (εικ. 256 α και 256 β).

Εικ. 256 α.
Εικ. 256 β.
Εικ. 256 α Σετραευάγγελο, MS 2568, fol. 320v., Βιβλιοθήκη του Αρμενικού
Πατριαρχείου, 1270 περίπου.
Εικ. 256 β Μικρογραφία σε αρμενικό Κώδικα, Βρυξέλλες, 1270 περίπου.
Αξίζει ακόμη να πούμε ότι στις 18 Ιουνίου του 860, την ημέρα δηλαδή
που οι Ρώσοι σταμάτησαν την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης325, οι
κάτοικοι της Πόλης συγκεντρώθηκαν στο ναό των Βλαχερνών, όπου και
πραγματοποιήθηκε η ομιλία του Υωτίου στην οποία γίνεται περιγραφή της
δύσκολης κατάστασης, στην οποία είχε περιέλθει η πρωτεύουσα εξαιτίας των
Ρώσων. Εκεί ο πατριάρχης Υώτιος απέδωσε τη σωτηρία τους στη λιτανεία που
είχε πραγματοποιηθεί με το μανδύα («τὴν περιβολὴν») της μητέρας του
σαρκωμένου Λόγου («. . . ταύτης τὴν σκέπην εἰς τεῖχος . . . ἀπολιόρκητον. . .»)
γύρω από τα τείχη της Πόλης («αὕτη περιεκύκλου τὰ τείχη»)326. Όλα τα
κείμενα που μιλούν για το Παλλίον της Θεοτόκου δε μνημονεύουν κάτι
αντίστοιχο για κάποιο άλλο άγιο πρόσωπο327.
324

Belting- Ihm, C., ό. π., Taf. XIX a- b.
Vassiliev, A. A., The Russian attack on Constantinople in 860, Μαςςαχουςζτθ 1946. Mango, C., The
Homilies of Photius, Patriarch of Constantinople, English translation and commentary. Dumbarton Oaks
Studies III. 1958, 74.
326
Belting- Ihm, C., ό. π., 43. Aristarchuos, S., Photii Orationes et Homilieae Tom. II, Κωνςταντινοφπολθ 1900,
41, 55.
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Belting- Ihm, C., ό. π., 44. Beck, H. G., Kirche und Theologische Literatur im byzantinisches Reich,
Byzantinisches Handbuch II. 1., Μόναχο 1959, 567. Murray, S., A Study of the Life of Andreas the Fool for the
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Όλα αυτά εντάσσονται στην παράδοση ότι η Παναγία ήταν η προστάτιδα
της Κωνσταντινούπολης και αυτός είναι και ο λόγος που στις παραστάσεις από
τον Ακάθιστο Ύμνο παριστάνεται ο μανδύας της Θεοτόκου και η Παναγία
ονομάζεται Schutzmantelmadonna ή Παναγία η κέπη, η προστάτιδα δηλαδή
του ιερού λείψανου, μέσω του οποίου η Παναγία προστάτευε την
Κωνσταντινούπολη. Αυτή η παράδοση σχετικά με το μανδύα της Θεοτόκου
διαδόθηκε σε Δύση και Ανατολή328 και αυτό τεκμηριώνεται από τα
πολυάριθμα έργα ζωγραφικής, που παριστάνουν την Παναγία να φορά το
μανδύα της και να έχει υπό τη σκέπη της πιστούς που προσεύχονται σε αυτή
(εικ. 257, 258). Επιπλεόν, ο οίκος αυτός εικονογραφείται στη Μονή Οδηγήτριας
σε σχέση με το λείψανο του μανδύα, διότι στο ίδιο το κείμενο υπάρχει
αναφορά σε αυτόν («χαῖρε͵ στολὴ τῶν γυμνῶν παρρησίας·»).

Εικ.
257
Εξορκισμός
του
Benedetto Bonfigli, Perugia, S.
Francesco
al
Prato,
1464
περίπου.

safe of Christ, Λάϊπτςιχ, 85-106. Da Costa- Louillet, G., “Saints de Constantinople aux. VIIIe, IXe et Xe
siècles,”Βυηάντιον 24 (1954), 179.
328
Belting- Ihm, C., ό. π., 46.
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Εικ. 258 Paolo Veneziano, Mater
Misericordiae,
μεσαίο
τμήμα
από
τρίπτυχο, 1330.

Φαρακτηριστική όμως είναι και η διάδοση της παράδοσης αυτής και στη
Ρωσία μέσω της γιορτής Pokrov. Τπάρχουν δύο τύποι απεικονίσεων της
γιορτής Pokrov. Ο πρώτος τύπος είναι ο μοσχοβίτικος ή Susdal (εικ. 259) και
ο δεύτερος ο τύπος του Novgorod (εικ. 260). Και στους δύο τύπους η σύνθεση
είναι σχεδόν ίδια. το κέντρο εικονίζεται η Παναγία κάτω από ένα κιβώριο, ενώ
κάτω από αυτήν ο Ρωμανός ο Μελωδός στέκεται σε έναν άμβωνα και κρατά με
το δεξί του χέρι ένα ειλητάριο. Πίσω από το Ρωμανό παριστάνεται ομάδα
ψαλτών. Επιπλέον, εικονίζονται άγιοι, πατριάρχες και άλλες προσωπικότητες
της Κωνσταντινούπολης, όπως ο Ανδρεάς ο «δια Φριστόν σαλός», ο Πρόδρομος,
ο Σαράσιος Κωνσταντινουπόλεως, η αυτοκράτειρα Θεοφανώ, ο Λέοντας και
άλλοι329. το βάθος εικονίζεται ο ναός των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη
σύμφωνα με το Moran330. Η μόνη διαφοροποίηση είναι ότι στον πρώτο τύπο η
Παναγία είναι αυτή που κρατά το μανδύα της331, ενώ στον δεύτερο τύπο, το
μαφόριο κρατούν δύο άγγελοι πάνω από το κιβώριο332.
329

Καλοκφρθσ, Κ., Η Θεοτόκοσ εισ τθν εικονογραφίαν Ανατολισ και Δφςεωσ, Θεςςαλονίκθ 1972, 71- 72.
Moran, N. K., Singers in late Byzantine and Slavonic Painting, Λάϊντεν 1986, 128.
331
Spatharakis, The pictorial cycles of the Akathistos Hymn for the Virgin, Λάϊντεν 2005, 117. Lathoud, D., «Le
Thème iconographique du ‘Pokrov’ de la Vierge», ςτο: L’ art byzantine chez les slaves: Requeil dedié à la
mémoire de Théodore Uspenskij, Παρίςι 1930- 1932, ΙΙ, 302- 314.
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Spatharakis, ό. π., 117.
330

Ακάθιζηορ Ύμνορ. Η εικονογπάθηζη ηων οίκων με δογμαηικό πεπιεσόμενο ζηιρ εκκληζίερ ηηρ Κπήηηρ

217

Εικ. 259
Εικ. 260
Εικ. 259 Εικόνα Pokrov, Ιστορικό Μουσείο Vladimir- Suzdal, 1500 περίπου.
Εικ. 260 Εικόνα Pokrov, Bilateral Icon, Αγ. οφία, Novgorod, 1500 περίπου.
Όλες αυτές οι παραδόσεις βασίζονται στο όραμα του Ανδρέα του αλού
(† 936)333 και του μαθητή του, Επιφάνιου που είδαν μέσα στην εκκλησία των
Βλαχερνών σε όραμα την κάθοδο της Παναγίας με τον Ιωάννη τον Πρόδρομο
συνοδεία αγίων. Ο τύπος της Παναγίας κέπης εμφανίζεται και στη Δύση με
την προσωνυμία Mater Misericordiae, Madonna del manto ή ακόμα και
Madonna del Rosario334.
Επανερχόμενοι στην τοιχογραφία του 13ου Οίκου στη Μονή Οδηγήτριας
(εικ. 71), οι άγγελοι τραβούν το μανδύα με τέτοιο τρόπο σαν να αποκαλύπτουν
την Ένθρονη Θεοτόκο που έχει στην αγκαλιά της το μικρό Φριστό.
Η έκφραση της Παναγίας, η οποία είναι θλιμμένη έρχεται σε αντίθεση
με την έκφραση του προσώπου του Παιδιού. Προφανώς κάτι τέτοιο γίνεται
σκόπιμα από τον ζωγράφο, ώστε έτσι υπαινίσσεται το δράμα και το
προαίσθημα της Παναγίας για το Πάθος του Φριστού335. Θα έλεγα ότι αυτός ο
τρόπος απεικόνισης των συναισθημάτων χρησιμοποιείται σκόπιμα σε αυτόν τον
κύκλο, καθώς το περιεχόμενο του ύμνου είναι η επίκληση για την παροχή
προστασίας της Κωνσταντινούπολης από τη Θεοτόκο. Αυτό ενισχύεται ακόμα
περισσότερο από την Παναγία που φυλάει το χέρι του Φριστού με το οποίο
333

Velmans, T., ό. π., CahArch 23 (1972), 160, ςθμ. 169.
Η ονομαςία αυτι προζρχεται από το κομπολόι προςευχϊν, το ροηάριο, το οποίο αποτελείται από λευκζσ
και κόκκινεσ χάντρεσ με τθ μορφι ρόδων και από απλζσ χάντρεσ και χρθςιμοποιείται για τθν αρίκμθςθ του
«Πάτερ θμων» που επαναλαμβάνεται δεκαπζντε φορζσ («Pater Noster», εξ’ ου και θ παραφκορά ςτο
patenôtre) και του «Χαίρε Μαρία» που επαναλαμβάνεται δζκα φορζσ (Ave Maria): Καλοκφρθσ, Κ., Η
Θεοτόκοσ εισ τθν εικονογραφίαν Ανατολισ και Δφςεωσ, Θεςςαλονίκθ 1972, 71- 72.
335
Spatharakis, ό. π., 40.
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ευλογεί. Πρόκειται, όπως λέει ο παθαράκης για μια χειρονομία που βρίσκει
κανείς συχνά στη σκηνή της Αποκαθήλωσης336.
Ο τέταρτος («Δύναμις τοῦ ὑψίστου») και ο δέκατος τρίτος οίκος
εικονογραφούνται με παρόμοιο τρόπο. Παραλλάσσουν οι ζωγράφοι με άλλα
λόγια το ίδιο θέμα, αντλώντας θέματα από την εικονογραφία της Παναγίας, με
τη διαφορά ότι στο δέκατο τρίτο οίκο προσέθεσαν τη μορφή του Φριστού στην
αγκαλιά της Παναγίας. Ίσως πρόκειται για ανταλλαγή παραστάσεων, όπως
παρατηρείται και στους Οίκους 14 (16) (εικ. 87, 119) στην Παναγία από τα
Ρούστικα και τους Οίκους 13 (14) (εικ. 73 και 88) από τον Άγ. Υανούριο από
το Βαλσαμόνερο. Κάτι τέτοιο γίνεται διότι το περιεχόμενο των δύο οίκων είναι
παρεμφερές και μπορεί να εικονογραφεί και τις δύο παραστάσεις. Σο
πιθανότερο είναι να πρόκειται για μια συνηθισμένη πρακτική, γεγονός που
αντανακλά το πώς ήταν τα σχεδιαστικά πρότυπα που χρησιμοποίησε ο κάθε
ζωγράφος.
Η τοιχογραφία που εικονογραφεί το δέκατο τέταρτο οίκο («Ξένον τόκον
ἰδόντες») έχει καταστραφεί σε ορισμένα σημεία. το πάνω τμήμα της
απεικονίζεται ο Φριστός- Εμμανουήλ σε προτομή μέσα σε πολυγωνική δόξα να
ευλογεί με τα δύο χέρια (εικ. 86). Σο ασυνήθιστο για αυτή την παράσταση
είναι, ότι εικονίζεται και ο κτήτορας, ο οποίος στο κάτω τμήμα στο κέντρο είναι
γονατισμένος με τα χέρια υψωμένα, να προσεύχεται στο Φριστό. Επιπλέον,
εικονίζονται δεξιά και αριστερά δύο ομάδες μοναχών και αγίων που υμνούν το
Φριστό, έχουν τα χέρια τους υψωμένα και προσεύχονται. Ξεχωρίζουν σύμφωνα
με το παθαράκη, ο Άγ. Αντώνιος και ο Παύλος από τις Θήβες με τη μακριά
γενειάδα και φορά ένα καφέ ένδυμα337. Ο τελευταίος μάλιστα απεικονίζεται
και δεύτερη φορά στο ναό, όπως θα δούμε και παρακάτω. Πίσω από τις
μορφές υπάρχει πλήθος αρχιτεκτονημάτων, πράγμα αρκετά σύνηθες για τη
βυζαντινή ζωγραφική, ώστε να αποδίδεται βάθος στις σκηνές και να μη
φαίνεται ότι οι μορφές είναι μέσα σε ένα πλαίσιο, όπου δεν ορίζεται ο χώρος. Η
τοιχογραφία εντούτοις, φανερώνει και κάτι άλλο˙ είναι μια απεικόνιση του
τρόπου με τον οποίο ψαλλόταν ο Ακάθιστος Ύμνος και προσεύχονταν οι
μοναχοί κατά τη διάρκεια αυτής της ψαλμωδίας στη συγκεκριμένη μονή. Η
παράσταση αποτελεί δηλαδή και μια ιστορική μαρτυρία για το ίδιο το
μοναστήρι.
Η μορφή που είναι γονατισμένη στο κέντρο της παράστασης στην κάτω
ζώνη, μπορεί να ταυτιστεί, καθώς στο φόντο που αποδίδει τμήμα
αρχιτεκτονήματος, υπάρχει η επιγραφή:
ΔΕΙCIC ΓΡΙΓΟΡΙΟΤ ΙΕΡΕΨC KAI KTITO[POC].
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Σ. 38. Βλ. και Nagatsuka, Y., Descente de Croix, son développment iconographique des origins jusqu’ à la fin
du XIVe siècle, Τόκιο 1979.
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Spatharakis, I., Byzantine Wall paintings of Crete, Rethymnon Province, v. 1, Λονδίνο 1999, 341. Βλ. και
Weigert, C., ςτο: LCI, 8, 149- 160.
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Από τη σωζόμενη επιγραφή μπορούμε να συμπεράνουμε τα εξής: η
αντρική αυτή μορφή είναι η μορφή του ιερέα Γρηγορίου, ο οποίος προφανώς
υπήρξε ιερέας της μονής στις αρχές του 14ου αιώνα, όταν δηλαδή έγιναν οι
τοιχογραφίες. Μέσα από την επιγραφή διαβάζουμε πως ο Γρηγόριος ήταν ο
κτήτορας. Όμως η επιγραφή δε μας διασαφηνίζει αν είναι μόνο ο κτήτορας
όλου του εικονογραφικού προγράμματος είτε του συγκεκριμένου κύκλου.
Ακόμη, επειδή ο ίδιος είναι ο κτήτορας, αυτό και μόνο οδηγεί στο συμπέρασμα
πως πρόκειται για έναν όχι και τόσο ασήμαντο μοναχό και ιερέα. Είναι λογικό
αυτό το πρόσωπο λοιπόν, να είχε έναν ιδιαίτερο ρόλο ως μοναχός. Επιπλέον,
με αυτόν τον τρόπο ο Γρηγόριος προφανώς θέλει να ενταχθεί στην ομάδα
αυτών που ο Φριστός θα πάρει μαζί του «βουλόμενος ἑλκύσαι πρὸς τὸ ὕψος τοὺς αὐτῷ
βοῶντας·». Για αυτόν ακριβώς το λόγο ζήτησε από το ζωγράφο να τον
συμπεριλάβει στην εικονογράφηση του συγκεκριμένου οίκου.
τον οίκο «Ὅλος ἦν ἐν τοῖς κάτω καὶ τῶν ἄνω οὐδ΄ ὅλως ἀπῆν ὁ ἀπερίγραπτος
Λόγος·» η παράσταση χωρίζεται σε δύο ζώνες. την κάτω ζώνη, στο κέντρο της
παράστασης ξεχωρίζει η μορφή του όρθιου Φριστού μέσα σε μια ωοειδή και
ακολούθως μέσα σε μια πολυγωνική δόξα να ευλογεί και με τα δύο χέρια
αυτούς που βρίσκονται εκατέρωθέν του (εικ. 104). Δεξιά του παριστάνονται
μοναστικοί άγιοι με τον Άγ. Αντώνιο να ηγείται της ομάδας τους και αριστερά
απεικονίζονται αντρικές μορφές με πολυτελή ενδύματα. το επάνω τμήμα της
παράστασης, ο Φριστός εικονίζεται ολόσωμος αυτή τη φορά. Είναι σε προτομή
μέσα σε δόξα και μέσα σε επάλληλη δόξα εικονίζονται μορφές αγγέλων, οι
οποίοι στρέφονται προς το μετωπικό Φριστό. Επίσης, το Φριστό πλαισιώνουν
δύο χερουβείμ. Σο ανώτερο τμήμα αυτής της τοιχογραφίας δεν σώζεται σήμερα
σε καλή κατάσταση.
τον επόμενο οίκο «Πᾶσα φύσις ἀγγέλων κατεπλάγη» η Παναγία παριστάνεται
ένθρονη με το μικρό Φριστό να κάθεται στα γόνατά της. Και οι δυο είναι
πλαισιωμένοι δεξιά και αριστερά από αγγέλους, οι οποίοι εικονίζονται
σκυμμένοι, απευθύνονται στο Φριστό και τον δοξολογούν για τη διπλή φύση
του (εικ. 118), όπως διαβάζουμε και στο κείμενο του αντίστοιχου οίκου: «τὸν
ἀπρόσιτον γὰρ ὡς θεὸν ἐθεώρει πᾶσι προσιτὸν ἄνθρωπον͵ ἡμῖν μὲν συνδιάγοντα». Δοξάζουν
το Φριστό, γιατί σαρκώθηκε, ήρθε ως άνθρωπος στη γη και έζησε ανάμεσά
τους. τον οίκο αυτό δε σώζεται επιγραφή με στίχο της αντίστοιχης στροφής,
διότι στο άνω τμήμα της παράστασης η τοιχογραφία έχει απολεπιστεί.
το δέκατο έβδομο οίκο «Ρήτορας πολυφθόγγους», κατόπιν αυτοψίας,
διακρίνεται στο κέντρο της τοιχογραφίας η μορφή της ένθρονης Παναγίας στο
κέντρο, η οποία πλαισιώνεται από όρθιες αντρικές μορφές. Η σημερινή
κατάσταση της τοιχογραφίας δεν επιτρέπει περεταίρω περιγραφή των
λεπτομερειών της, καθώς σχεδόν ολόκληρο το άνω τμήμα της τοιχογραφίας
έχει απολεπιστεί. Έτσι, δεν είναι εύκολο να ισχυριστεί κανείς, ότι υπήρχε ίσως
επιγραφή με τον πρώτο στίχο της στροφής αυτής.

Ακάθιζηορ Ύμνορ. Η εικονογπάθηζη ηων οίκων με δογμαηικό πεπιεσόμενο ζηιρ εκκληζίερ ηηρ Κπήηηρ

220

2. Παναγία στα Ρούστκια, Ρέθυμνο, 1390

- 1391

Πρόκετα
ι ι γα
ι μια διπλή
- δίδυμη εκκλησία
(εκ.
ι 261) με
διαστάσεσι
9.50× 7.50338. Το βόρεοι τμήμα αυτών των δύο ενωμένων εκκλησιών ενίαι
αφιερωμένο στην Παναγα.
ί Ανθε
τί τα, το νότο,
ι το οποίο ενίαικαιμεταγενέστερο
και δε φέρει τοχογ
ι ραφίεσ, ενίαι αφιερωμένο στο Χριστό Σωτήρα. Το βόρεοι
τμήμα του συμπλέγματοσ, αυτό δηλαδή που ενίαιαφ
ειρωμένο στην Παναγα,
ί
ενίαιτο μόνο που διακοσμετα
ί ιμε τοχογ
ι ραφίεσ, οιοποίεσ χρονολογούνταιτο
1390- 1391. Αυτό ενίαι γνωστό, γατ
ι ί υπάρχει αφιερωματκή
ι επιγραφή,
γραμμένη κάτω από ένα μικρό παράθυρο στο βόρεοι τοχο
ί καικάτω από στι
τελευταείσ σκηνέσ
του Ακαθίστου. Σύμφωνα με την επιγραφή αυτή:
† ΑΝΕΓΕΡ ΘΙ ΕΚ ΒΟΘΡ ΟΥ Κ(ΑΙ) Α[ΝΙ CΤΟΡ ΗΘΗ] Ο ΘΙΟC ΚΑΙ
ΠΑΝCEΠΤΟC[] NAOC Τ(Η C) ΥΠΕΡ ΑΓΙΑ C[] ΔΕ CΠ[ΟΙΝΗ C ΗΜ ΩΝ ΘΚΟΥ ΚΑΙ
ΑΕΙΠ ΑΡ ΘΕΝΟΥ Μ ΑΡ [ΙΑ C] ΔΙΑ CΥΝΕΡ ΓΑCΙΑ C ΕΞΟΔΟΥ Κ(ΑΙ) . . . . ΠΟΛΟΥ
ΚΥΡ ΓΕΩΡ ΓΙΟ Υ ΤΟΥ Β[ΛΑ]ΤΑ Κ[ΑΙΤΗ
C] CΙΒΟ
Ι Υ ....
σω
ΕΤΕΛΙΩΘΗ

ΕΝ

Μ ΗΝΙ

.

.

.

.

339.

θ
Το σ ανστ
τιοχε
ι ί στη χιλεια,
τί το ω στην ε
κατονταεα
τί και το
στη
δεκάδα. Δηλαδή σω → 6890. Άρα, από το 6890 αν αφαιρεθείτο 5508, το έτοσ
δηλαδή γέννησησ του Χριστού, προκύπτει 1382. Διαβάζ ουμε, λοιπόν, πωσ ο
340. Όμωσ τ
ναόσ χτστ
ίηκε το έτοσ 1382
ο γράμμα θ που σημεών
ι εται κάτω
ακριβώσ από την αναγραφόμενη χρονολογα
ί εντάσσεται σε αυτήν και
ανστ
τιοχε
ι ίστη μονάδα καιόχιόπωσ εχε
ί θεωρήσειαρχικά ο
Gerola. Υπέθεσε
δηλαδή, ότι το σύμβολο αυτό ανστ
τιοχούσε
ι
στη μέρα ή το μήνα. Έτσ,ι ο
Σπαθαράκ ησ διαβάζ ει 6899 και άρα αφαιρώντασ το 5508, προκύπτει ότι το
341.
έτοσ ανέγερσησ του ναού ήταν το 1391
Στην αψίδα του ειρού εκον
ι ζί εταιη Πλατυτέρα καιστο θριαμβικό τόξο η
Αγα
ί Τριάδα, ο Ευαγγελσμόσ
ι
καιπατέρεσ τησ εκκλησίασ. Στο βόρεοι τοχο
ί ο
Άγ. Ελευθέ ριοσ, ο Άγ. Σωφρόνοσ
ι τησεΙρουσαλήμ, ο Άγ. Ευτύχιοσ στηθαίοσ και
στο θόλο η Θυσία του Αβραάμ, η Ανάσταση, η Απιστα
ί του Θωμά, το
Εἰρήνη
ὑμῖν, η Πεντηκοστή, η Βαϊ
οφόροσ, η Ανάσταση του Λαζ άρου, η προσευχή τησ
Άννασ, η Αναγγελα
ί στον ω
Ι ακεμ
ί και η Συνάντηση ω
Ι ακεμ
ί και Άννασ. Στο
κεντρκό
ι τμήμα του ναού απεκον
ι ζί ονται οι σκηνέσ του Ακαθίστου, ενώ στο
338
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Λάϊντεν 2005, 8. RbK, v. IV, 1145. Gallas, K.- Wessel, K.- Borboudakis, M., ό. π., 261. Λασσιθιω τάκησ, Κ. Ε.,
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νότιο τοίχο ο Άγ. Ονούφριος, ένας αταύτιστος άγιος και οι δύο αρχάγγελοι και
στο βόρειο τοίχο οι Άγ. Λέοντας, Υωτεινή, Γεώργιος, Θεόδωρος και Δημήτριος.
το δυτικό τοίχο παριστάνεται η Δευτέρα Παρουσία και αριστερά στην είσοδο,
οι Άγ. Κωνσταντίνος και Ελένη. την ανατολική αψίδα απεικονίζονται τέσσερις
προφήτες και στη δυτική έξι αγίες.
Περνώντας τώρα στην παρουσίαση των τοιχογραφιών του Ακαθίστου
υπάρχει και διαχωρισμός των παραστάσεων ανάλογα με το περιεχόμενο των
οίκων. Οί οίκοι Α- Μ, οι οποίοι εξιστορούν σύντομα τη ζωή του Φριστού,
απεικονίζονται στο νότιο τμήμα της καμάρας, ενώ αυτοί που υμνούν τη
Θεοτόκο για το διαμεσολαβητικό της ρόλο στο μυστήριο της Ενσάρκωσης και
το Φριστό για τη θεϊκή και ανθρώπινη φύση του, οι οίκοι δηλαδή Ν- Ψ,
απεικονίζονται στο βόρειο τμήμα. Η τοιχογραφία του κάθε οίκου φέρει ως
επιγραφή τον πρώτο στίχο της κάθε στροφής του ύμνου, ώστε να ταυτίζονται
παραστάσεις και κείμενο.
τον δέκατο τρίτο οίκο «Νέαν ἐδειξεν κτίσιν» η Παναγία απεικονίζεται
μετωπικά. Είναι Βρεφοκρατούσα και ένθρονη σε ξύλινο θρόνο, ο οποίος δεν
έχει ερεισίνωτο, πλάτη δηλαδή και ακουμπά τα πόδια της σε υποπόδιο. Η
Θεοτόκος πλαισιώνεται από δύο ομάδες μοναχών-αγίων αριστερά και δεξιά
(εικ. 72). Ο πρώτος μοναχός στην αριστερή πλευρά φορά κουκούλιο και
αναλαβό και ίσως είναι ο Άγ. Αντώνιος. Αυτές οι αντρικές μορφές δοξολογούν
την Παναγία, όπως φαίνεται και από τις χειρονομίες τους. Πίσω της ακριβώς
υπάρχει ένα κτίριο, ενώ πάνω από το κεφάλι της υπάρχουν τρεις ακτίνες που
κατεβαίνουν από ένα αστέρι προφανώς, χαρακτηριστικό μοτίβο που είναι
συχνό στα Ρούστικα, μάλιστα συναντάται και σε άλλους οίκους (7, 8, 9 και
18). Με αυτά τα στοιχεία αποδίδεται το βάθος της τοιχογραφίας.
το δέκατο τέταρτο οίκο «Ξένον τόκον ἰδόντες» απεικονίζεται ο ΦριστόςΕμμανουήλ ένθρονος σε ξύλινο θρόνο με το ένα χέρι να ευλογεί και με το άλλο
κρατά κλειστό ειλητάριο (εικ. 87). Είναι πλαισιωμένος από αγγέλους που
δέονται προς αυτόν και στο φωτοστέφανό του φέρει την επιγραφή Ο ΨΝ. τη
βάση του θρόνου εικονίζεται ένα κόκκινο σεραφείμ. Όμως σύμφωνα με το
κείμενο «ὁ ὑψηλὸς ἐπὶ γῆς ἐφάνη ταπεινὸς ἂνθρωπος, βουλόμενος ἑλκύσαι πρὸς τὸ ὕψος τοὺς
αὐτῷ βοῶντας |: «Ἀλληλούϊα». :|». Σέλος, στο βάθος υπάρχει ένα ύφασμα που
στηρίζεται σε δύο αρχιτεκτονικά μέλη κτιρίων, κοινό μοτίβο που συναντάται σε
αρκετές τοιχογραφίες των εκκλησιών που εξετάζονται εδώ. Σο παράξενο εδώ
είναι όμως πως ο οίκος δε λέει κάτι για αγγέλους, απλά λέει για αυτούς που
ψέλνουν και δεν υπάρχει αντιστοιχία κειμένου και τοιχογραφίας. Αναφορά σε
αγγέλους υπάρχει στο δέκατο έκτο οίκο. Άρα, το συμπέρασμα στο οποίο
οδηγείται κανείς είναι, πως έχει γίνει ανταλλαγή του δέκατου τέταρτου και
δέκατου έκτου οίκου. Η ανταλλαγή μεταξύ των δύο αυτών οίκων συναντάται
και στις τοιχογραφίες του Ακαθίστου από την Παναγία του Μέρωνα. Αυτός ο
εικονογραφικός τύπος αποδίδει τον δέκατο έκτο οίκο, ενώ ο εικονογραφικός
τύπος του δέκατου έκτου οίκου εικονογραφεί τον δέκατο τέταρτο οίκο. Για
αυτό το λόγο πρέπει να εξεταστούν παράλληλα οι δύο παραστάσεις.
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τον δέκατο έκτο οίκο «Πᾶσα φύσις ἀγγέλων κατεπλάγη» η παράσταση
χωρίζεται σε δύο ζώνες. την άνω ζώνη εικονίζεται ο Φριστός μέσα σε οκτάκτινο
αστέρι στηθαίος με τα δύο χέρια ανοιχτά να ευλογεί και πλαισιώνεται από έξι
αγγέλους, των οποίων εικονίζονται μόνο τα κεφάλια (εικ. 119). τα αριστερά
στη γωνία του αστεριού εικονίζεται και ένας μόσχος, σύμβολο του ευαγγελιστή
Λουκά. το κάτω τμήμα της παράστασης μοναχοί και επίσκοποι υψώνουν τα
χέρια σε δέηση, ενώ δοξολογούν το Φριστό. το βάθος αριστερά διακρίνεται το
στέμμα μιας μορφής, ωστόσο δεν είναι εφικτό να διαπιστωθεί η ιδιότητα αυτής
της μορφής, διότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο διακριτικό γνώρισμά της. Σέλος,
στο βάθος δηλώνονται αρχιτεκτονήματα. Σα πρόσωπα που εκπλήσσονται εδώ
δεν είναι οι άγγελοι σύμφωνα με το κείμενο, αλλά οι μοναχοί και οι επίσκοποι.
Προφανώς, εδώ πρόκειται για ανταλλαγή των παραστάσεων. Προσωπικά
συγκλίνω στην άποψη ότι κάτι τέτοιο γίνεται σκόπιμα, καθώς το συγκεκριμένο
παράδειγμα δεν είναι η μοναδική περίπτωση. ε αυτό το κομμάτι που οι
άνθρωποι (επίσκοποι και ιερείς) απεικονίζονται στην κάτω ζώνη της σκηνής,
ξεχωρίζουν σαφώς από την ομάδα των αγγέλων. Αυτή η σαφής διάκριση γίνεται
για να ξεχωρίσουν οι άγγελοι από τους ανθρώπους ως ανώτερα όντα, καθώς και
οι μεν και οι δε είχαν τη δυνατότητα να δουν το σαρκωμένο Λόγο του Θεού. Η
φράση «τὸν ἀπρόσιτον γὰρ ὡς θεὸν ἐθεώρει πᾶσι προσιτὸν ἄνθρωπον» αποδίδει ακριβώς
αυτό το νόημα, τονίζοντας έτσι, τη διττή φύση του Φριστού. Οι άγγελοι ως
ανώτερες δυνάμεις μπόρεσαν να δούν το γιο του Θεού, επειδή και ο ίδιος ήταν
θεός, αλλά και εξαιτίας της ανθρώπινης φύσης του, μπόρεσαν να τον δουν και
οι άνθρωποι στη γη.
Η τοιχογραφία που αφορά το δέκατο πέμπτο «Ὅλος ἦν ἐν τοῖς κάτω καὶ τῶν
ἄνω» αποτελείται από δύο άνισα τμήματα (εικ. 102). την κάτω ζώνη
απεικονίζεται ο Φριστός στο κέντρο όρθιος μέσα σε ελλειψοειδή δόξα να
ευλογεί με τα δύο χέρια δύο ομάδες πιστών, μια αριστερά και μια δεξιά, ενώ οι
μορφές που τον πλαισιώνουν είναι με τα χέρια υψωμένα σε δέηση. Η μορφή
μάλιστα αριστερά από το Φριστό ίσως είναι ο άγ. Πέτρος. Δεν αποκλείεται και
οι υπόλοιποι από πίσω του να είναι απόστολοι και ενδεχομένως και οι μορφές
δεξιά του. Σο βάθος της παράστασης αποδίδεται με οικοδομήματα.
το πάνω τμήμα της παράστασης εικονίζεται για δεύτερη φορά ο Φριστός
από τη μέση και πάνω, μετωπικός. Ευλογεί με το ένα χέρι και πλαισιώνεται
από έξι αγγέλους, τρεις δεξιά και τρεις αριστερά. Η διπλή φύση του Φριστού
γίνεται εμφανής εδώ με το να πατά στη γη μεταξύ ανθρώπων, όπου δηλώνεται
η ανθρώπινη φύση του, αλλά και μεταξύ αγγελικών δυνάμεων, δηλώνοντας
έτσι, τη θεϊκή φύση του.
Ο δέκατος έβδομος οίκος «Ρήτορας πολυφθόγγους» εικονογραφείται ως εξής:
Η κύρια μορφή της παράστασης είναι η Παναγία, η οποία απεικονίζεται
ένθρονη Βρεφοκρατούσα. Εδώ σημαντική είναι η εικονογραφική λεπτομέρεια
του μανδύα της Παναγίας, ο οποίος είναι ριγμένος στους ώμους της, πάνω από
το μαφόριο. Ο μανδύας της προβάλλεται δεξιά και αριστερά από το σώμα της,
ενώ το τελείωμά του ακουμπά στο έδαφος. Ο μικρός Φριστός είναι ιδιαίτερα
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μικρός σε διαστάσεις τόσο που χάνεται μέσα στο μαφόριο της Παναγίας και τον
καλύπτει το χέρι της (εικ. 135). Κάθεται σε θρόνο πλαισιωμένη από ρήτορες
όπως δηλώνει και το ίδιο το κείμενο. Οι αντρικές αυτές μορφές φορούν
χρωματιστά ενδύματα και φέρουν ψηλά καλύμματα επί κεφαλής, τα λεγόμενα
σκαράνικα με ημισφαιρικό σχήμα. Η πρώτη μορφή που ηγείται της κάθε
ομάδας των ρητόρων, κρατά ένα ανοιχτό βιβλίο. Οι υπόλοιπες μορφές
χειρονομούν σε ένδειξη μάλλον έκπληξης σύμφωνα με το κείμενο («ἀποροῦσι γὰρ
λέγειν τὸ πῶς καὶ παρθένος μένεις καὶ τεκεῖν ἴσχυσας·») ενώ ο ένας κοιτά τον άλλο. Η
Παναγία στρέφεται προς τα αριστερά, όπου και δείχνει με το ένα χέρι της. το
βάθος της σύνθεσης δηλώνονται οικοδομήματα.
Η εικονογράφηση του δέκατου όγδοου οίκου «ῶσαι θέλων τὸν κόσμον ὁ τῶν
ὅλων κοσμήτωρ» επηρεάζεται από τις σκηνές του Δωδεκαόρτου και πιο
συγκεκριμένα από την Ανάσταση. Έτσι, εικονογραφείται με την Εις Άδου
Κάθοδο, διότι νοηματικά η παράσταση της Ανάστασης ταιριάζει απόλυτα με το
περιεχόμενο της στροφής, το οποίο μιλά για τη σωτηρία του κόσμου.
Ο Φριστός με το ένα χέρι του τραβά τον Αδάμ, ώστε να βγει από τον τάφο
του (εικ. 150). Πίσω από τον Αδάμ φαίνονται τα στέμματα του βασιλιά
ολομώντα και του Δαβίδ, όπως ξέρουμε. Ο Φριστός στρέφοντας το κεφάλι του
προς τους αγγέλους που εικονίζονται όρθιοι στα αριστερά του, με αυτόν τον
τρόπο είναι σαν να θέλει να παραδώσει τις τρεις μορφές στους αγγέλους στον
Παράδεισο. Κάτι τέτοιο λέει και το Απόκρυφο ευαγγέλιο του Νικόδημου, όπως
αποδίδεται εικονογραφικά και στο ψηφιδωτό με την αντίστοιχη παράσταση από
τη Νέα Μονή της Φίου (εικ. 262)342. Σο κείμενο του Νικόδημου δίνει έμφαση
στη λάμψη του φωτός κατά τη διάρκεια της καθόδου του Φριστού στον Άδη.
τον 18ο Οίκο το φως αποδίδεται με το αστέρι πάνω ακριβώς από το κεφάλι
του Φριστού, ενώ σε άλλες παραστάσεις που αναφέρονται στο θέμα της
Ανάστασης ο Φριστός είναι μέσα σε δόξα, όπως στο ευαγγελιστάριο του
Leningrad, στο ευαγγελιστάριο Α- 648 της Σιφλίδας343 και σε τοιχογραφία στο
ναό της Αγ. Βαρβάρας στο Soğanli της Καππαδοκίας. Εδώ, εντούτοις,
αποδίδεται με μια παραλλαγή: ο Φριστός παρέδωσε τον Αδάμ και τους δύο
βασιλείς στον αρχάγγελο Μιχαήλ στον Παράδεισο.
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Εικ. 261 Κάτοψη του ναού της Παναγίας στα Ρούστικα.
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Εικ. 262 Ανάσταση (ψηφιδωτό), Νέα Μονή, Φίος, καθολικό, 1042- 1056.
Ο οίκος «Σεῖχος εἶ τῶν παρθένων» εικονογραφείται με την Παναγία
Βρεφοκρατούσα όρθια σε ένα είδος βάθρου στον τύπο της Οδηγήτριας και ο
Φριστός φαίνεται να κάθεται στο χέρι της (εικ. 166). Δεξιά της εικονίζονται
αντρικές μορφές επισκόπων, ενώ αριστερά της μορφές γυναικών. Ο
παθαράκης ταυτίζει αυτές τις μορφές: η μορφή με το σκούρο μαφόριο είναι η
Αγ. Παρασκευή, την οποία μπορούμε να την ταυτίσουμε, γιατί κρατά το
σύμβολο του Πάθους με το χέρι της, το ταυρό, ένα από τα χαρακτηριστικά
γνωρίσματά της344. Επιπλέον, η μορφή που εικονίζεται πίσω αριστερά της, και
φορά πορφυρό ένδυμα, λώρο και στέμμα, είναι η Αγία Αικατερίνη. Αυτή
εικονίζεται φορώντας ένδυμα βυζαντινής αυτοκράτειρας345. Διακρίνεται και
άλλη μια μορφή με στέμμα που ίσως είναι η Αγ. Ειρήνη. Τπάρχει μια ακόμα
γυναίκα, αυτή με το κόκκινο ένδυμα, που είναι η Αγ. Μαρίνα346. Σέλος, στο
βάθος διακρίνονται οικοδομήματα.
τον επόμενο οίκο «Ὕμνος ἅπας ἡττᾶται» εικονίζεται ο Φριστός ένθρονος
μέσα σε ωοειδή δόξα που κρατούν οκτώ άγγελοι, ενώ από κάτω δύο ομάδες
344
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επισκόπων ψέλνουν όπως διαβάζουμε και στον οίκο, την αδυναμία τους να
εκφράσουν την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες τους μέσω του ποιητικού
λόγου προς τον Φριστό, ο οποίος με το ένα χέρι ευλογεί και με το άλλο κρατά
κλειστό ειλητάριο (εικ. 179).
τον εικοστό πρώτο οίκο «Φωτοδόχον λαμπάδα» η Παναγία απεικονίζεται
όρθια και μετωπικά με το Φριστό αγκαλιά μέσα σε μια δόξα που μοιάζει
περισσότερο με φλόγα λόγω και του κόκκινου χρώματός της (εικ. 194). Η
απόδοση αυτή αντανακλά την καλλιτεχνική σύλληψη του ζωγράφου, έναν
τρόπο ώστε να εικονογραφήσει το περιεχόμενο του κειμένου. Κάτω δεξιά
απεικονίζονται ο Αδάμ και η Εύα γονατισμένοι με τα χέρια υψωμένα σε δέηση,
όπως και οι άλλες μορφές που βρίσκονται από πίσω τους, οι οποίοι προφανώς
προσεύχονται για τη μέλλουσα σωτηρία. Η παράσταση διαδραματίζεται σε ένα
βραχώδες τοπίο.
Ο οίκος «Χάριν δοῦναι θελήσας ὀφλημάτων ἀρχαίων ὁ πάντων χρεωλύτης
ἀνθρώπων» εικονογραφείται με το Φριστό όρθιο στο κέντρο της σύνθεσης.
Κρατάει ένα ειλητάριο, το οποίο σκίζει σε δύο κομμάτια (εικ. 209). το
ειλητάριο γράφεται η αρχή του οίκου. Δύο ομάδες πιστών μεταξύ των οποίων
απεικονίζεται και ο απόστολος Πέτρος, αποδίδονται σε μικρότερη κλίμακα από
την κύρια μορφή και προσκυνούν το Φριστό. το βάθος της παράστασης
υπάρχει κομμάτι υφάσματος που ακουμπά σε δύο αρχιτεκτονικά τμήματα.
τον πρότελευταίο οίκο «Ψάλλοντές σου τὸν τόκον», η Παναγία αποδίδεται
ένθρονη σε ξύλινο θρόνο, Βρεφοκρατούσα με το ένα χέρι, ενώ με το άλλο
κρατά το χέρι ενός άντρα (εικ. 223). Σο κάλυμμα που φέρει επί κεφαλής, το
σκαράνικον, διαφέρει ως προς το χρώμα, διότι είναι πιο σκούρο από των
υπολοίπων. Επίσης, φορά ένα πορφυρό ένδυμα και κρατά ένα κλειστό βιβλίο.
Παρεμφερή ενδυμασία και καλύμματα επί κεφαλής φέρουν και οι μορφές που
βρίσκονται πίσω από αυτόν. τα αριστερά της Παναγίας βρίσκεται ομάδα
επισκόπων και ο πρώτος από αυτούς κρατά ένα κλειστό βιβλίο και ένα
θυμιατό. Δίπλα του βρίσκεται μια μορφή που φέρει στο κεφάλι ένα καπέλο,
επίσης σκαράνικον, το οποίο στο μεγαλύτερο βαθμό του έχει καταστραφεί.
Όμως φέρει χαρακτηριστικά στη βάση του όμοια με αυτά που φέρουν και τα
καπέλα των υπολοίπων, και έτσι προφανώς έχουμε να κάνουμε με μια ακόμη
μορφή που ψέλνει. Οι ενδυμασίες όσων ψέλνουν, μοιάζουν πολύ με αυτές των
ρητόρων από τον δέκατο έβδομο οίκο (εικ. 17, 606). Ίσως αυτού του είδους η
απόδοση αποτελεί μια απεικόνιση του τρόπου με τον οποίο έψελναν τον
Ακάθιστο ύμνο. Από την αριστερή πλευρά εικονίζεται ομάδα επισκόπων, οι
οποίοι φορούν πολυσταύρια φαιλόνια, ενώ στο βάθος αποδίδονται
αρχιτεκτονικά τμήματα.
Ο εικοστός τέταρτος οίκος «Ὦ πανύμνητε μήτηρ» εικονογραφείται με την
Παναγία ένθρονη σε ξύλινο θρόνο βρεφοκρατούσα και μετωπική, πλαισιωμένη
από αγγέλους (εικ. 240). Ορισμένοι από αυτούς, όσοι δηλαδή βρίσκονται
μπροστά στην παράσταση, προσφέρουν στη Θεοτόκο ανοιχτά ειλητάρια, στα
οποία προφανώς γράφονται φράσεις από τον τελευταίο οίκο. Οι άγγελοι που
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βρίσκονται δίπλα από το υποπόδιο κρατούν και από ένα θυμιατό ο καθένας,
ενώ στο βάθος απεικονίζεται κομμάτι υφάσματος που στηρίζεται σε δύο
κολόνες, μοτίβο κοινό για την εικονογραφική απόδοση του βάθους στους
οίκους του Ακαθίστου.
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3. Παναγία του Μέρωνα

(εκ.ι 263) , Αμάρι, 1400 περίπου

Πρόκετα
ι ιγα
ι μια τρκλ
ί τη
ι καμαροσκέπαστη βασιλκή
ι με διαστάσεσι 10,
70x 10, 34 μ. Τα τρα
ί κλτη
ί δεν έγνιαν την δι
ία περίοδο καιενίαι άνσα
ι ωσ
προσ στι διαστάσεσι τουσ. Το νότοι κλτο
ίσ, το οποίο ενίαι αφιερωμένο στουσ
ου αι
αποστόλουσ Πέτρο και Παύλο, αποτελεί προσθήκη του 15
ώνα και δεν
347. Το κεντ
ενίαιτοχογ
ι ραφημένο
ρκό
ι κλτο
ίσ έχειαφι
ερωθείστην Κοίμηση τησ
Θεοτόκου, ενώ το βόρεοι κλτο
ίσ ενίαι αφιερωμένο στον Άγ. Γεώργο.
ι Αυτ
ά τα
δύο κλτη
ί ενίαικαιτα πρωι
μότερα του
ναού ( εκ.
ι 264 ). Στη νότα
ι πλευρά του
ναού τησ Παναγασ
ί προστέθηκε πολύ αργότερα ένα μονόλοβο καμπαναριό.

Εικ. 263 Άποψη του ναού από τη νότα
ι πλευρά.

Εικ. 264 Κάτοψη τησ εκκλησίασ τησ Παναγασ
ί του Μ έρωνα, Αμάρι, 1400
περίπου.

347
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Ο ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου είναι μια εκκλησία που διαθέτει
εσωτερικά πλούσιο τοιχογραφημένο διάκοσμο. Από τα τρία κλίτη το κεντρικό
και το βόρειο κοσμούνται με επιτοίχιες παραστάσεις, οι οποίες χρονολογούνται
στα τέλη του 14ου αιώνα348 και είναι σημαντικής καλλιτεχνικής ποιότητας349.
το κεντρικό κλίτος παριστάνονται σκηνές του χριστολογικού κύκλου. Πιο
συγκεκριμένα στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας εικονίζεται η Δέηση ή
Σρίμορφο350, από κάτω παριστάνονται πατέρες της εκκλησίας (Μεθόδιος,
ωφρόνιος, Αντύπας και Κυπριανός), στον κύλινδρο της κόγχης εικονίζονται οι
τέσσερις Ιεράρχες και ανάμεσά τους ο Μελισμός. το δυτικό τοίχο του
κεντρικού κλίτους εικονίζεται η Ρίζα του Ιεσσαί, ενώ στην καμάρα του μεσαίου
κλίτους διακρίνονται επάλληλα στρώμματα ασβεστοκονιάματος, κάτι που
καταδεικνύει περισσότερες από μια φάσεις τοιχογράφησης. τη νότια πλευρά,
στην πάνω ζώνη εικονίζεται ο Νιπτήρας, η Παραβολή των Δέκα Παρθένων, στη
μεσαία ζώνη σκηνές από τον Μαριολογικό κύκλο, όπως η Προσευχή του
Ιωακείμ και της Άννας, ο Ασπασμός του Ιωακείμ και της Άννας, το Γενέσιο και
η Κολακεία της Θεοτόκου, ενώ στη βόρεια ο Μυστικός Δείπνος, η
Μεταμόρφωση, η Έγερση του Λαζάρου και η Βαϊοφόρος351.
το βόρειο κλίτος παριστάνονται σκηνές από τα μαρτύρια του Αγ.
Γεωργίου, όπου διακρίνονται στοιχεία που φανερώνουν δυτική επίδραση, όπως
στη σκηνή που δέρνουν τον άγιο Γεώργιο σε κίονα τοξοστοιχίας352 και από
κάτω η Κοίμηση της Θεοτόκου. Πάνω από τις παραστάσεις με τον Άγ. Γεώργιο
εικονίζονται και οι 24 Οίκοι του Ακάθιστου στην καμάρα με κατεύθυνση από
αριστερά προς τα δεξιά. υγκεκριμένα ο κύκλος ξεκινά από το δυτικό τοίχο
και συνεχίζει στην καμάρα και στο επάνω τμήμα του νότιου τοίχου πάνω από
την καμάρα που συνδέει αυτό το τμήμα με τον υπόλοιπο ναό. το άνω τμήμα
κάθε οίκου υπάρχει επιγραφή με τον πρώτο στίχο κάθε στροφής. τη βόρεια
πόρτα της εισόδου παριστάνεται αρχάγγελος ως φύλακας του ναού και οι
υλλειτουργούντες Ιεράρχες, ενώ στην αψίδα του βόρειου κλίτους η Παναγία
στον τύπο της Πλατυτέρας με τους δύο αγγέλους μέσα σε μετάλλια353.
Όσον αφορά τον Άκάθιστο ύμνο, ο δέκατος τρίτος οίκος «Νέαν ἔδειξε κτίσιν»
αποδίδεται με την Παναγία ένθρονη Βρεφοκρατούσα πλαισιωμένη από δύο
ομάδες αντρών. Αριστερά εικονίζονται επίσκοποι και δεξιά μοναχοί, ενώ στο
βάθος δηλώνονται αρχιτεκτονήματα. Πάνω από το κεφάλι της Θεοτόκου
348
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εικονίζεται ένα αστέρι με τρεις ακτίνες σύμφωνα με το παθαράκη. Όμως η
ίδια διαπίστωσα πως η παράσταση δε σώζεται σήμερα.
Μεταξύ των οίκων «Ξένον τόκον ἰδόντες» και «Πᾶσα φύσις ἀγγέλων κατεπλάγη»
υπάρχει ανταλλαγή παραστάσεων. Η παράσταση δε διατηρείται καλά στο
δέκατο έκτο οίκο, όμως μπορούμε να την περιγράψουμε. Όπως και στην
Παναγία από τα Ρούστικα έτσι και εδώ ο Φριστός εικονίζεται ως Εμμανουήλ,
ένθρονος πλαισιωμένος από αγγελικές δυνάμεις που δέονται. Οι άγγελοι
μάλιστα εικονίζονται σχεδόν στο ίδιο επίπεδο μαζί του, ενώ στο βάθος
διακρίνονται οικοδομήματα (οίκος 14 (16), εικ. 89 και 120).
Ο δέκατος τέταρτος οίκος αποτελείται από δύο ζώνες. την άνω
απεικονίζεται ο Φριστός στηθαίος στη μέση και πλαισιώνεται από γυναικείες
μορφές στα αριστερά μεταξύ των οποίων και η Παναγία, ενώ δεξιά εικονίζεται
μια αντρική φιγούρα, προφανώς ο Άγ. Ιωάννης ο Πρόδρομος. την κάτω ζώνη
διακρίνονται επίσκοποι και μοναχοί (οίκος 16 (14).
Η τοιχογραφία του οίκου «Ὅλος ἦν ἐν τοῖς κάτω καὶ τῶν ἄνω» μοιάζει αρκετά
με την αντίστοιχη από τα Ρούστικα. Με μια διαφορά όμως˙ ο Φριστός στην
κάτω ζώνη απεικονίζεται όρθιος, αλλά όχι μέσα σε δόξα όπως στα Ρούστικα και
πλαισιώνεται από δύο ομάδες αντρών. Σα πόδια του Φριστού πατούν τη
σκούρα κόκκινη ταινία, η οποία διαχωρίζει τους οίκους μεταξύ τους. Αριστερά
του η πρώτη μορφή είναι ο Άγ. Πέτρος. Βάσει αυτού ενδέχεται και οι
υπόλοιπες μορφές να είναι απόστολοι. την άνω ζώνη της παράστασης ο
Φριστός στηθαίος πλαισιώνεται από τέσσερις και όχι έξι αγγέλους μέσα σε
δόξα. Μάλιστα η ταινία λευκού χρώματος ορίζει τον ουρανό (εικ. 103).
Ο επόμενος οίκος «Ρήτορας πολυφθόγγους» δε σώζεται σε καλή κατάσταση.
Παρ’ όλα αυτά αποδίδεται όπως και στα Ρούστικα, όπως διέκρινα ύστερα από
επίσκεψη στο ναό. Δηλαδή, η Παναγία είναι ένθρονη και Βρεφοκρατούσα με
αυτή την ιδιαίτερα μικροσκοπική μορφή του Φριστού, πλαισιώνονται από δύο
ομάδες αντρών- ρητόρων που φορούν χρωματιστά σκαράνικα και ενδύματα και
στο βάθος προβάλλουν οικοδομήματα.
Η τοιχογραφία που αποδίδει το δέκατο όγδοο οίκο «ῶσαι θέλων τὸν κόσμον
ὁ τῶν ὅλων κοσμήτωρ» είναι αρκετά καταστραμμένη, αλλά μερικά από τα
σωζόμενα χαρακτηριστικά καταδεικνύουν πως ο οίκος εικονογραφείται με την
Ανάσταση, όπως δηλαδή και στα Ρούστικα. Ο Φριστός δίνει το χέρι του δεξιά
στον Αδάμ και τον τραβάει από τον Άδη. Πίσω από τον Αδάμ βρίσκονται οι δύο
βασιλείς, ο Δαβίδ και ο ολομών, ενώ ο Φριστός στρέφει το κεφάλι του προς τα
αριστερά σε τρεις αγγέλους και η σκηνή έχει ως φόντο βραχώδες τοπίο (εικ.
152).
Ο οίκος «Σεῖχος εἶ τῶν παρθένων» είναι σχεδόν παντελώς καταστραμμένος.
ώζεται ένα μικρό τμήμα της παράστασης στην κάτω αριστερή γωνία, όπου
φαίνεται το τμήμα ενός λευκού ενδύματος, προφανώς κάποιου επισκόπου,
όπως φαίνεται και στην αντίστοιχη παράσταση από τα Ρούστικα. Αν λοιπόν
δεχτούμε, ότι σε γενικές γραμμές ο ζωγράφος της Παναγίας από τα Ρούστικα
και ο ζωγράφος στην Παναγία του Μέρωνα ακολουθούν παρόμοιο πρότυπο,
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τότε ο οίκος εικονογραφούνταν ως εξής: με την Παναγία όρθια και με το μικρό
Φριστό στην αγκαλιά της, να συνοδεύεται από αγίες και μορφές με στέμματαίσως γυναίκες, ενώ στο βάθος αποδίδονται κτίρια.
Ο επόμενος οίκος «Ὕμνος ἅπας ἡττᾶται» είναι σε αρκετά κακή κατάσταση.
Διακρίνεται όμως ο Φριστός ένθρονος μέσα σε δόξα που κρατούν τέσσερις
άγγελοι. Ο Φριστός είναι σε στάση τριών τετάρτων, στραμμένος προς μια ομάδα
επισκόπων τους οποίους και ευλογεί και βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο
από τον ίδιο, στην αριστερή πλευρά (εικ. 180).
τον οίκο «Φωτοδόχον λαμπάδα» απεικονίζεται η Παναγία πάνω σε
βραχώδες τοπίο να έχει αγκαλιά το μικρό Φριστό, μέσα σε κόκκινη δόξα, και
καταλαμβάνει την αριστερή πλευρά της τοιχογραφίας, ενώ στο κατώτερο τμήμα
της παράστασης απεικονίζονται πιστοί που δέονται προς αυτήν. Η παράσταση
είναι σε αρκετά κακή κατάσταση, κυρίως στη δεξιά πλευρά, κάτι που οφείλεται
στην επικάθιση αλάτων πάνω στην επιφάνεια του ζωγραφισμένου τοίχου (εικ.
195).
Ο οίκος «Χάριν δοῦναι θελήσας» (εικ. 210) είναι εξίσου σε κακή κατάσταση
σήμερα. Υαίνεται πως η τοιχογραφία αποδίδεται κατά παρόμοιο τρόπο, όπως
και στα Ρούστικα. το Μέρωνα ο Φριστός σχίζει το χειρόγραφο και εκατέρωθέν
του αποδίδονται ομάδες ανθρώπινων μορφών που προσεύχονται προς αυτόν
σκυμμένοι στα γόνατα. Ψστόσο, δεν μπορεί κανείς να διακρίνει για τι είδους
ακριβώς μορφές πρόκειται, όπως στην Παναγία στα Ρούστικα ή στον Άγ.
Υανούριο στο Βαλσαμόνερο, διότι στο σημείο εκείνο η τοιχογραφία έχει
απολεπτιστεί. Σέλος, στο βάθος αποδίδεται αρχιτεκτόνημα.
τον εικοστό τρίτο οίκο «Ψάλλοντές σου τὸν τόκον» η παράσταση δε
διατηρείται σε καλή κατάσταση (εικ. 224). Η Παναγία απεικονίζεται ένθρονη
Βρεφοκρατούσα στο κέντρο και πλαισιώνεται δεξιά και αριστερά από ομάδες
αντρών. Αριστερά διακρίνεται ένας επίσκοπος (αναγνωρίζεται από το
πολυσταύριο φαιλόνιο που φορά), καθώς και άντρες με σκαράνικα σε διάφορα
χρώματα, που είναι ίσως πρωτοψάλτες.
Ο τελευταίος οίκος «Ὦ πανύμνητε μήτηρ» είναι σε κακή κατάσταση.
Εντούτοις, φαίνεται η Παναγία ένθρονη με το Φριστό στα γόνατά της, γύρω
τους άγγελοι, μερικοί από τους οποίους κρατούν ανοιχτά ειλητάρια. Έχει
σχεδόν διπλάσιο μέγεθος συγκριτικά με αυτό των παραστάσεων των άλλων
οίκων. Η διαφοροποίηση αυτή ως προς το μέγεθος της τοιχογραφίας
συγκριτικά με αυτές των υπόλοιπων οίκων αντανακλά τη σημασία των στίχων
του 24ου οίκου, αλλά φανερώνει και την προτίμηση ίσως του χορηγού του
εικονογραφικού προγράμματος, προφανώς γιατί κάτι τέτοιο λόγω του
διαφορετικού του μεγέθους θα προσείλκυε και το ενδιαφέρον του θεατή.
υνεπώς αυτή η διαφορά στο μέγεθος μιας τοιχογραφίας σε σχέση με τους
προηγούμενους οίκους, αλλά και η θέση της, είναι χαρακτηριστικά που δε
συναντώνται σε κάποιον άλλο ναό στην Κρήτη. Ίσως αυτό δεν είναι τυχαίο (εικ.
241).
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4. Παναγία Καρδιώηιζζα, Βόροι, επαρτία Πσργιώηιζζας 1400/ 15ος
αιώνας
Πρόκειται για μια δίκλιτη καμαροσκέπαστη εκκλησία με οξυκόρυφα
τόξα, η οποία βρίσκεται σε μικρή απόσταση βόρεια του χωριού των Βόρων και
υπήρξε μετόχι της μονής Βαλσαμόνερου. Η ίδρυση του ναού τοποθετείται στον
14ο αιώνα και αποτελείται από δύο κλίτη, εκ των οποίων το ένα, το βόρειο
δηλαδή, είναι αφιερωμένο στον Άγιο Υανούριο, ενώ το μεταγενέστερο κλίτοςτο νότιο, αυτό δηλαδή του 15ου αιώνα, είναι αφιερωμένο στην Παναγία. Μόνο
το νότιο κλίτος, αυτό δηλαδή που είναι αφιερωμένο στην Παναγία κοσμείται με
τοιχογραφίες, ενώ όλες οι επιφάνειες του βόρειου κλίτους είναι ακόσμητες,
ίσως γιατί ο διάκοσμος του ναού έμεινε ανολοκλήρωτος (εικ. 265).
Οι παραστάσεις του κλίτους της Παναγίας χρονολογούνται περίπου στα
1400/ 15ο αιώνα. Ψστόσο, σχεδόν όλες οι τοιχογραφίες δε διατηρήθηκαν
δυστυχώς σε καλή κατάσταση. Οι τοιχογραφίες με τον κύκλο του Ακαθίστου
ύμνου έχουν όλες επιγραφή τον πρώτο στίχο κάθε στροφής. Η σημερινή
κατάσταση των οίκων «Ἄγγελος πρωτοστάτης οὐρανόθεν ἐπέμφθη» (οίκος 1ος),
«Βλέπουσα ἡ ἁγία ἑαυτὴν ἐν ἁγνείᾳ» (οίκος 2ος) και «Γνῶσιν ἄγνωστον γνῶναι» (οίκος
3ος), «Δύναμις τοῦ ὑψίστου» (οίκος 4ος), «Ἔχουσα θεοδόχον ἡ παρθένος» (οίκος 5ος) και
«Ζάλην ἔνδοθεν» (οίκος 6ος) είναι μέτρια. Επιπλέον, οι Οίκοι 7- 12 σώζονται σε
σπαράγματα και έτσι δεν προσφέρονται για μελέτη. Ψστόσο, οι παραστάσεις
αυτές δεν θα μας απασχολήσουν εδώ. Όσον αφορά τώρα τους οίκους με
δογματικό περιεχόμενο, δηλαδή τους οίκους 13- 16: «Νέαν ἔδειξε κτίσιν» (13ος
Οίκος), «Ξένον τόκον ἰδόντες» (14ος Οίκος), «Ὅλος ἦν ἐν τοῖς κάτω καὶ τῶν ἄνω» (15ος
Οίκος), «Πᾶσα φύσις ἀγγέλων κατεπλάγη» (16ος Οίκος), καθώς και «Σεῖχος εἶ τῶν
παρθένων» (Οίκος 19ος), «Ὕμνος ἅπας ἡττᾶται» (Οίκος 20ος), «Φωτοδόχον λαμπάδα»
(Οίκος 21ος) και «Χάριν δοῦναι θελήσας» (Οίκος 22ος) έχουν καταστραφεί σε μεγάλο
βαθμό και σώζονται σε σπαράγματα, όπως διαπίστωσα και η ίδια μετά από
επίσκεψη στην εκκλησία.
Μόνο στο 15ο οίκο είναι ορατές κάποιες μορφές που όμως και πάλι δεν
μπορεί κανείς να τις ταυτίσει, διότι η άνω ζώνη της παράστασης έχει
απολεπιστεί, ενώ το υπόλοιπο τμήμα της καλύπτεται από άλατα.
ε άριστη σχεδόν κατάσταση σώζονται οι Οίκοι 17 «Ρήτορας πολυφθόγγους»
και 18 «ῶσαι θέλων τὸν κόσμον».
Ο δέκατος έβδομος οίκος «Ρήτορας πολυφθόγγους» σώζεται σε αρκετά καλή
κατάσταση (εικ. 136). Απεικονίζεται η Παναγία ένθρονη με το μικρό Φριστό να
κάθεται στην αγκαλιά της και να ευλογεί με τα δύο χέρια. Η Παναγία φορά
σκούρο κόκκινο μαφόριο. Πλαισιώνεται από δύο ομάδες ανθρώπων αριστερά
και δεξιά. Αριστερά της –ως προς το θεατή- υπάρχει ομάδα οκτώ ανδρών, οι
οποίοι όλοι φορούν πολύχρωμα ενδύματα και σκαράνικα, ανοιχτόχρωμα
καλύμματα επί κεφαλής τετράγωνου σχήματος εκτός από τη μορφή που είναι
ακριβώς δίπλα στη Θεοτόκο με το μπλε ένδυμα. Δίπλα ακριβώς από αυτή τη
Ακάθιζηορ Ύμνορ. Η εικονογπάθηζη ηων οίκων με δογμαηικό πεπιεσόμενο ζηιρ εκκληζίερ ηηρ Κπήηηρ

233

μορφή υπάρχει ένας ρήτορας (σύμφωνα και με το κείμενο πάντα) που κρατά
βιβλίο. Δεξιά της Παναγίας, οι ανδρικές μορφές φορούν παρόμοιου τύπου
ενδύματα με αυτά των ρητόρων στην αριστερή πλευρά της σκηνής, πιο
σκούρου όμως χρώματος. Περαιτέρω λεπτομέρειες από τις ομάδες των ρητόρων
δεν είναι ευδιάκριτες. Πίσω από τη μορφή της Ένθρονης Βρεφοκρατούσας και
των ρητόρων απεικονίζονται τρία
κτίρια, που αποδίδουν το βάθος της
παράστασης.
Ο δέκατος όγδοος οίκος «ῶσαι θέλων τὸν κόσμον ὁ τῶν ὅλων κοσμήτωρ»
εικονογραφείται με την Ανάσταση ή Εις Άδου Κάθοδο. Αποδίδεται κατά
παρόμοιο τρόπο με την αντίστοιχη τοιχογραφία στην Παναγία του Μέρωνα. Με
λίγα λόγια παριστάνεται με το Φριστό όρθιο σε στάση τριών τετάρτων να κρατά
με το ένα χέρι του έναν διπλό σταυρό και τον πλαισιώνουν μορφές αγγέλων.
Ενώ απέναντί του διακρίνεται ο Αδάμ μέσα από τη σαρκοφάγο του και η Εύα
και πίσω από τη μορφή του Αδάμ προβάλλουν ο Δαβίδ και ο ολομών, καθώς
και άλλη μια μορφή με στέμμα. Σο βάθος αποδίδεται με φυσικό βραχώδες
τοπίο (εικ. 151).
Η επιφάνεια των επόμενων δύο οίκων, του 19ου και του 20ου δε
διακρίνονται εξαιτίας της επικάθισης ιζηματογενών αλάτων.
Ο 21ος οίκος («Φωτοδόχον λαμπάδα») αποδίδεται με την Παναγία όρθια και
εκατέρωθέν της παριστάνονται δύο αγγελικές μορφές μπροστά από βραχώδες
τοπίο. Περισσότερα στοιχεία δε διακρίνονται, καθώς η τοιχογραφημένη
επιφάνεια καλύπτεται στο μεγαλύτερο τμήμα της από άλατα (εικ. 196).
Ο επόμενος οίκος, ο 22ος («Χάριν δοῦναι θελήσας») εικονογραφείται με τον
Φριστό όρθιο να σχίζει το χειρόγραφο στα δύο, από όσο διακρίνεται, ενώ τον
περιβάλλουν οι απόστολοι γονυπετείς. Άλλα στοιχεία δεν είναι ευδιάκριτα,
διότι η τοιχογραφία στο μεγαλύτερο μέρος της καλύπτεται από άλατα (εικ.
211).
Ο εικοστός τρίτος οίκος «Ψάλλοντές σου τὸν τόκον» δε σώζεται αρκετά καλά,
ωστόσο, τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι αρκετά εμφανή, ώστε να
περιγραφεί η παράσταση (εικ. 225). Απεικονίζεται η Παναγία Ένθρονη
Βραφοκρατούσα στο κέντρο. Ο μικρός Φριστός εδώ ευλογεί τις δύο ομάδες που
τους πλαισιώνουν και ψάλλουν τον ύμνο. Αριστερά απεικονίζονται επίσκοποι
και πρωτοψάλτες- σύμφωνα και με το κείμενο «καύχημα σεβάσμιον ἱερέων
εὐλαβῶν», οι τελευταίοι μάλιστα φορούν καπέλα, τα σκαράνικα. Δεξιά υπάρχει
μια δεύτερη ομάδα ανδρικών μορφών μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και
μια αυτοκρατορική μορφή. Ξέρουμε πως πρόκειται για αυτοκράτορα από το
πορφυρό μακρύ ένδυμα, το λώρο και το στέμμα. Ο αυτοκράτορας αυτός
βρίσκεται ακριβώς δίπλα στη Θεοτόκο, ενώ δίπλα του υπάρχει μια μικρόσωμη
μορφή, ίσως ένα παιδί που κρατά στα χέρια του ένα βιβλίο. Πίσω από την
κεντρική σκηνή απεικονίζονται, αρχιτεκτονήματα και δέντρα. Ακριβώς πίσω
από την Παναγία αποδίδεται ο τρούλος ενός κτιρίου, το οποίο αναγνωρίζεται ως
ναός, γιατί στην κορυφή του τρούλου απεικονίζεται σταυρός, ενώ αριστερά και δεξιά του
ναού (ίσως, δεν μπορούμε να το ισχυριστούμε με βεβαιότητα)- απεικονίζονται
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και άλλα κτίρια. Ψστόσο, αυτό που έχει σημασία, είναι ότι ο ναός αυτός
αφενός τοποθετείται πίσω από την κεντρική μορφή της παράστασης, την
Ένθρονη Βρεφοκρατούσα και ίσως πρόκειται για ένα ναό αφιερωμένο στην ίδια
ή απλώς έχει θέση εδώ, γιατί αποτελεί λεπτομέρεια του σκηνικού.
χετικά με τη μικρόσωμη μορφή δίπλα από τη μορφή με την
αυτοκρατορική περιβολή, δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι. Η μορφή αυτή δεν θα
μπορούσε να είναι μέλος της αυτοκρατορικής οικογένειας, για παράδειγμα
παιδί του αυτοκράτορα, καθώς αν ίσχυε κάτι τέτοιο θα έπρεπε να φορά
πορφυρό ένδυμα και τον αυτοκρατορικό λώρο. Αυτή η εκδοχή ίσως ενισχύεται
και από το ίδιο το κείμενο, καθώς γράφει «τίμιον διάδημα βασιλέων εὐσεβῶν».
Μια άλλη υπόθεση για το άτομο αυτό είναι, ότι θα μπορούσε να είναι ένας
ψάλτης μικρός σε ηλικία. Μια τέτοια παράσταση ίσως αποτελεί μια απεικόνιση
του ποιοί συμμετείχαν σε αυτή την ψαλμωδία, δείχνει ένα τμήμα του
τελετουργικού δηλαδή ή εικονογραφεί αυτό το «πάντες» από τον πρώτο στίχο
του 23ου Οίκου.
την τοιχογραφία, που αφορά τον εικοστό τέταρτο οίκο «Ὦ πανύμνητε
μήτηρ», παριστάνεται στο κέντρο της παράστασης η Παναγία όρθια πλαισιωμένη
από δύο ομάδες ανθρώπων (εικ. 238). Αριστερά της επίσκοποι, οι οποίοι
πλαισιώνουν μια μορφή με κόκκινο ένδυμα. Δεν μπορεί να διαπιστωθεί, αν η
μορφή αυτή θα μπορούσε να είναι αυτοκράτορας, καθώς δε φέρει
αυτοκρατορικό λώρο και στέμμα. Ενδεχομένως, πρόκειται για έναν
πρωτοψάλτη. Αντιθέτως, δεξιά από την Παναγία υπάρχει μια δεύτερη ομάδα
μορφών: πρόκειται για πρωτοψάλτες μεταξύ των οποίων και μια
αυτοκρατορική μορφή με τα διακριτικά του αυτοκράτορα (πορφυρό ένδυμα,
λώρο και διάλιθο στέμμα). Ο αυτοκράτορας φαίνεται πως ηγείται των
υπολοίπων, καθώς είναι μπροστά από τις φιγούρες τους και τις καλύπτει και
ουσιαστικά, είναι ο επικεφαλής, θα λέγε κανείς, της προσφοράς του ύμνου
προς τη Θεοτόκο. Αυτός προσφέρει τον ύμνο στην Παναγία ως επίκληση για
προστασία από τα δεινά, τους εχθρούς και για σωτηρία από τη μέλλουσα
κόλαση- Δευτέρα Παρουσία, την ημέρα της Κρίσης («ἀπὸ πάσης ῥῦσαι
συμφορᾶς ἅπαντας καὶ ταῆς μελλούσης λύτρωσαι κολάσεως τοὺς σοὶ
βοῶντας»).
Ένα ιδιαίτερο στοιχείο αυτής της παράστασης είναι το πέπλο πίσω από
την όρθια δεομένη Θεοτόκο, κάτι που εικονίζεται στους Οίκους 2, 4, 6, 14
(16), 22, 24 στα Ρούστικα, στον Οίκο 4 στο Μέρωνα, στον Οίκο 13 από τη
Μονή Οδηγήτριας με το παράδειγμα της Φειροφιλούσας, όπου εκεί κρέμεται.
Εδώ, στο ναό της Παναγίας το πέπλο της Θεοτόκου είναι κρεμασμένο σε
αρχιτεκτονήματα από όσο μπορεί κανείς να διακρίνει από την εικόνα. τον
Οίκο αυτό η απόδοση του πέπλου/ μανδύα έχει σημασία, καθώς διαφέρει
αφενός από το κομμάτι υφάσματος που διατρέχει τις στέγες των
οικοδομημάτων, αφετέρου έχει ένα βαθύτερο θρησκευτικό νόημα. Σο πέπλο
της Παναγίας εδώ τίθεται σαν ένας προστατευτικός μανδύας- στην ουσία αυτό
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ήταν, καθώς όντας σε επαφή το ιερό αυτό λείψανο με το ίδιο το άγιο
πρόσωπο354 μετέφερε τη δύναμη της Θεοτόκου. Εδώ με λίγα λόγια η Παναγία
έχει κάτω από το μανδύα της, υπό την προστασία της, αυτούς που της
προσφέρουν τον ύμνο για αυτόν ακριβώς το λόγο. Η εν λόγω παράσταση
αποτυπώνει με εύστοχο τρόπο το νόημα του Ακάθιστου ύμνου, ενός ύμνου που
προσφέρεται ως ανταπόδοση για την επίκληση για προστασία προς την
Παναγία.

Εικ. 265 Άποψη του ναού από τη Ν πλευρά.

354

Belting- Ihm, C, ό. π., 37, 42.

Ακάθιζηορ Ύμνορ. Η εικονογπάθηζη ηων οίκων με δογμαηικό πεπιεσόμενο ζηιρ εκκληζίερ ηηρ Κπήηηρ

236

5. Ναός Παναγίας ζηο Καβούζι Ιεράπεηρας, αρτές 15οσ αιώνα
Πρόκειται για έναν αρκετά μικρό σε μέγεθος ναό (5,10× 3,85 μ.),
μονόχωρο καμαροσκέπαστο, ο οποίος αφιερώνεται στην Παναγία. Η
τοιχογράφηση του ναού της Παναγίας περιλαμβάνει θέματα από τη ζωή της
Θεοτόκου που απεικονίζονται σε δύο στενές ζώνες στις πλευρές της καμάρας
και χρονολογούνται περίπου στις αρχές του 15ου αιώνα355. το βόρειο τμήμα
της καμάρας σώζεται τμήμα356 από τη σκηνή της Ανάληψης με προτομή του
Φριστού και η τοιχογραφία φέρει ημερομηνία του 15ου αιώνα357.
Επιπλέον, απεικονίζονται οι Δέκα Μάρτυρες της Κρήτης στηθαίοι358,
καθώς και σκηνές από το Βίο της Παναγίας˙ διακρίνονται ο Ιωακείμ στην
έρημο, η Προσευχή της Αγίας Άννας στον κήπο της, η Γέννηση της Παναγίας,
η συνάντηση του Ιωακείμ και της Άννας. Επίσης, σώζονται σπαράγματα της
παράστασης της Ανάληψης που βρίσκεται στην ανατολική καμάρα. Αφενός
έχουμε να κάνουμε με μια εκκλησία αφιερωμένη στην ίδια την Παναγία, άρα
σαν θέμα ο Ακάθιστος ανταποκρίνεται πλήρως στο πρόσωπο που τιμάται και
μάλιστα σε μια περίοδο μετά το 14ο αιώνα, οπότε έχει ήδη διαμορφωθεί σαν
τύπος και έχει γνωρίσει μεγάλη διάδοση σαν θέμα στην τοιχογράφηση των
εκκλησιών. Είναι αξιοπερίεργο πως σε έναν τόσο μικρό ναό επιλέγεται ένας
κύκλος που εκ των πραγμάτων χρειάζεται μεγάλη επιφάνεια για να αποδοθεί.
Ίσως αυτό συνηγορεί στο να κατανοήσει κανείς τη σημασία του Ακαθίστου
ύμνου ως δογματικού, αλλά και την ευρεία του διάδοση ως εικονογραφικού
θέματος.
ώζονται οι Οίκοι 1- 4 και 7, δηλαδή ο Ευαγγελισμός, η εκπλήρωση της
θεϊκής βούλησης και η Γέννηση αντίστοιχα, ενώ ο 8ος Οίκος- η Προσκύνηση
των Μάγων είναι σε αρκετά κακή κατάσταση.
Σέλος, οι τοιχογραφίες των οίκων που αφορούν τη διπλή φύση του
Φριστού, κυρίως όμως τη σημασία του ρόλου της Παναγίας στο μυστήριο της
Ενσάρκωσης δε σώζονται σήμερα, ώστε να τις περιγράψει κανείς.

355

Μπορμπουδάκθσ, Μ., «Μεςαιωνικά μνθμεία Κριτθσ», ΑΔ 25 (1970), μζροσ Β’ 2, Χρονικά, 495, 429a και
430a. Βλ. και Spatharakis, I., The pictorial cycles of the Akathistos Hymn for the Virgin, Λάϊντεν 2005, 41.
356
Η εκτεταμζνθ φκορά αρκετϊν από τισ τοιχογραφίεσ του ναοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των
περιςςότερων οίκων από τον κφκλο του Ακακίςτου οφείλονται ςτθν κατάρρευςθ τθσ ςτζγθσ, κάτι που είχε
ςαν αποτζλεςμα το νερό τθσ βροχισ και θ υγραςία να προκαλζςουν τθν απολζπιςθ των τοιχογραφιϊν.
Μπορμπουδάκθσ, Μ., ό. π., 495.
357
Δεν ζχω ςυναντιςει κάποια μαρτυρία που να αναφζρει ότι υπάρχει επιγραφι με χρονολογία και να τθ
δθμοςιεφουν. Ωςτόςο, ο Μπορμπουδάκθσ γράφει πωσ υπάρχει ςτθ ςκθνι τθσ Ανάλθψθσ πωσ υπάρχει
ο
χρονολογία με το 15 αιϊνα: Μπορμπουδάκθσ, Μ., ό. π., 495, 429a και 430a. Βλ. και Spatharakis, I., The
pictorial cycles of the Akathistos Hymn for the Virgin, Λάϊντεν 2005, 41. Μαδεράκθσ, Σ. Ν., Θζματα τθσ
εικονογραφικισ παράδοςθσ τθσ Κριτθσ, Θεολογία 61 (1990), εικ. 37.
358
Spatharakis, I., ό. π., 41.
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6. Μονή Αγ. Φανούριοσ, Βαλζαμόνερο, επαρτία Καινοσργίοσ, 1407
Πρόκειται για ένα μοναστήρι που υπήρξε το πρώτο σημαντικό κέντρο
όπου αναπτύχθηκε η λατρεία του Αγ. Υανουρίου359, υπεύθυνος για το οποίο
ήταν ο ιερομόναχος Ιωνάς Παλαμάς360. Ο ίδιος μάλιστα υπήρξε και ο χορηγός
των τοιχογραφιών. Η μονή αυτή, η οποία δε λειτουργεί σήμερα, βρίσκεται
ανάμεσα στο χωριό Βορίζια και στη Μονή Βροντησίου361, στην επαρχία
Καινουργίου. Η εκκλησία αποτελείται από τρία κλίτη, εκ των οποίων τα δύο
είναι παράλληλα και το ένα εγκάρσιο (εικ. 266, 267)362. Επιπλέον, η εκκλησία
έλαβε τη σημερινή της μορφή σε τρεις οικοδομικές φάσεις. Σο βόρειο κλίτος,
που είναι και το αρχικό, είναι καμαροσκέπαστο και είναι αφιερωμένο στην
Παναγία363. Σο νότιο που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο
καλύπτεται με μια καμάρα και αποτελεί προσθήκη του αρχικού ναού. Σο τρίτο
εγκάρσιο δυτικό κλίτος είναι αφιερωμένο στον Άγ. Υανούριο. Όλες οι
εσωτερικές επιφάνειες είναι τοιχογραφημένες και μάλιστα υπάρχουν και τρεις
κτητορικές επιγραφές στο νότιο κλίτος, σε αυτό δηλαδή που είναι αφιερωμένο
στον Ιωάννη τον Πρόδρομο και στο δυτικό εγκάρσιο κλίτος που είναι
αφιερωμένο στον Άγ. Υανούριο364. Εδώ μάλιστα υπάρχει και κτητορική
επιγραφή, η οποία στο μεγαλύτερο μέρος της ήταν καλυμμένη από τα άλατα
που είχαν δημιουργηθεί λόγω της βροχής και της υγρασίας:

Ο Άγ. Φανούπιορ γιοπηάζει ζηιρ 27 Αςγούζηος και αν και μνημονεύεηαι ζε απκεηά ζςναξάπια ηος 9 ος
αιώνα, όπωρ ζηο Νέον Λειμωνάπιον, ζηο Σςναξαπιζηή ηος Νικόδημος ηος Αγιοπείηη και ζηο μέγα
Σςναξαπιζηή Αςγούζηος ηος Κ. Γοςκάκη, ενηούηοιρ δε γνωπίζοςμε πόηε και πος έζηζε και μαπηύπηζε.
Vassilakis- Mavrakakis, M., «Saint Phanourios: Cult and Iconography», ΔΧΑΕ, πεπ. Γ΄ 10 (1980- 1981), 223224. Βλ. και Petit, L., Bibliographie des Acolouthies grecques, Βπςξέλερ 1945, 236- 239. Νοηαπάρ,
Μακάπιορ, απσιεπίζκοπορ Κοπίνθος, Νέον Λειμυνάπιον πεπιέσον μαπηύπια παλαιά και νέα και βίοςρ οζίυν,
Αθήνα 1873, 317- 328. Νικόδημορ Αγιοπείηηρ (ο Νάξιορ), Σςναξαπιζηήρ νεομαπηύπυν: έπγον τςσυθελέζηαηον
και ζυηηπιυδέζηαηον, πεπιέσον μαπηύπια 190 και πλέον Νεοθανών Αγίυν Μαπηύπυν ηηρ Οπθοδόξος ηος
Χπιζηού Εκκληζίαρ μαρ ηυν εηών 1400 έυρ 1900 μεηά Χπιζηόν/ ηυν Αγίυν και Θεοθόπυν Παηέπυν ημών
Μακαπίος Κοπίνθος, Νικοδήμος Αγιοπείηος, Νικηθόπος Χίος, και διδαζκάλος Αθαναζίος Παπίος, Μάπγαπηρ,
Α. Γ. (επιμ.), Αθήνα 1914, 1- 17. Γοςκάκηρ, Κ., Μέγαρ Σςναξαπιζηήρ Αςγούζηος, Αθήνα 1894, 387- 397.
360
Gallas, K.- Wessel, K.- Borboudakis, M., ό. π., 313- 314.
361
Ξανκουδίδθσ, Στ., Χριςτιανικαί επιγραφαί εκ Κριτθσ, Ακινα 1916, 138.
362
Χατηθδάκθσ, Μ., «Τοιχογραφίεσ ςτθν Κριτθ», Κρθτικά Χρονικά 6 (1952), 72. Βλ. και Gerola, G., Βενετικά
μνθμεία τθσ Κριτθσ, 244, εικ. 294. Βλ. και RbK, IV, 1145.
363
Μπορμπουδάκθσ, Μ., «Βυηαντινά και Μεςαιωνικά μνθμεία Κριτθσ», ΑΔ 30 (1975), Χρονικά, 357, πίν.
264α.
364
Spatharakis, I., ό. π., 24. Βλ. και Χατηθδάκθσ, Μ., «Τοιχογραφίεσ ςτθν Κριτθ», Κρθτικά Χρονικά 6 (1952),
72. Ξανκουδίδθσ, ό. π., 138- 142. Gerola, G., ό. π., 539- 541.
359
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Οἰκοδομήθη ὁ θείος καὶ πάνσεπτος ναο|
ς τοῦ ἀγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καὶ θαυμα|
τουργοῦ μεγαλομάρτυρος Φανουρίου ἐν ἔτει ϚϠΛΔ μηνὶ Αὐγούστῳ ΚЄ
καὶ ἱστορήθη ἐν ἔτει ϚωΛΘ ἐν μηνὶ Ἰουλλίῳ ΚΗ Ἰνδικτιωνος Θ. ἀμὴν ἀμὴν ἀμὴν
ϚλμθωλθλαωξονϚλμθωλθ
δι’ ἐξόδων πάντων θείων τούτων ναῶν Ἱωνᾶ *ἰε+
ρομονάχου Παλαμᾶ Χειρ Εἰρίκου Κωνσταντίνου Ζώγυ
ἐν σηκῷ μήνῳ Φεβρουαρίου τοῦ θείου.
Βλέποντας κανείς τον έκτο στίχο δε βγάζει νόημα. Πρόκειται για έναν
κρυπτογραφικό στίχο365. Κάτι τέτοιο, όπως αναφέρει και ο Ξανθουδίδης δεν
ήταν σπάνιο για τους Βυζαντινούς, κυρίως όμως απαντά στα χειρόγραφα366. Ο
στίχος αυτός μεταγράφεται ως εξής: δόξα σοι ὁ θς (ἡ)μῶν δόξα σοι.
Ορισμένοι μελετητές έχουν συμπεράνει από την επιγραφή ότι το 1426
(6934-5508= 1426) κτίστηκε ο ναός, ενώ το 1431 (6939-5508=1431) έγιναν οι
τοιχογραφίες από το ζωγράφο Κωνσταντίνο (Ει)ρίκο ή Ειρηνικό (όπως
διαβάζεται σήμερα) το Ζώγυ367. Πρόκειται για ένα ζωγράφο που ήταν κάτοικος
βούργου Φάνδακα, το σημερινό Ηράκλειο δηλαδή. Σο πλήρες και κανονικό
του όνομα ήταν Ειρηνικός Κωνσταντίνος (Erinicò Costantino ή Costanzo,
1424, 1431, † πριν από το 1480)368.
Μια δεύτερη επιγραφή διατηρείται εν μέρει στο βόρειο τοίχο, η οποία
αρχικά αποτελούνταν από πέντε γραμμές, ωστόσο σήμερα έχουν σβηστεί οι πιο
πολλές από αυτές και σώζεται μόνο η εξής φράση: γλυκὺς ὁ παρὼν βίος . . . . .
. . . Ο Ξανθουδίδης υποθέτει πως μπορεί να είναι θαμμένα τα οστά του
κτήτορα ή ανακαινιστή του εικονογραφικού προγράμματος. Παρ’ όλα αυτά μια
τέτοια υπόθεση είναι αυθαίρετη, γιατί δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε το
πλήρες κείμενο και το περιεχόμενο της επιγραφής.
Επιπρόσθετα, άλλες τρεις επιγραφές διακρίνει κανείς και στις καμάρες
του κάθε κλίτους με κεφαλαιογράμματη γραφή αυτή τη φορά, οι οποίες όμως
είναι στο μεγαλύτερο τμήμα τους κατεστραμμένες και αυτές:
. . . . . . .ЄΝ ΚΟCΜΨ ΥΙΛΑΝΘΡΨΠЄΤCΑΜЄΝΟC . . . . Από την επιγραφή αυτή
δεν μπορεί κανείς να βγάλει κάποιο συμπέρασμα.
. . . .CЄΠΣΟC NAOC| TOΛ . . . . . .ЄΣЄΙ ϚϠΙЄ. Εδώ πληροφορούμαστε για το
έτος, 1407, αλλά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε σε τι ακριβώς αναφέρεται. Μιλά
για το έτος οικοδόμησης του συγκεκριμένου τμήματος του ναού, για την
τοιχογράφησή του ή για ανακαίνιση;
365

Ξανκουδίδθσ, ό. π., 139.
Ξανκουδίδθσ, ό. π., 139-140.
367
Gerola, G., Σπανάκθσ, Σ. (μτφρ.), Βενετικά μνθμεία τθσ Κριτθσ, Κριτθ 1993, 309.
368
Cattapan, M., «Nuovi elenchi e documenti dei pittori in Creta dal 1300 al 1500», Θθςαυρίςματα 9 (1972),
205, no. 57. Βλ. Χατηθδάκθσ, Μ., Ζλλθνεσ ηωγράφοι μετά τθν Άλωςθ (1450- 1830), τ. 1, Ακινα 1987, 283.
366
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. . . Ο ΘЄΙΟC K ΠANCЄΠΣΟC ΝΑΟC TOV ΑΓΙΟV
ЄΝΔΟΞΟΛ . . . . . . ΣΟΛC ϚϠΛϚ ΜΗΝΙ ΜΑΙω ΣΡ . . . . . Και αυτή η επιγραφή
έχει χρονολογία, το έτος ϚϠΛϚ= 1428.
Μια τελευταία επιγραφή, που σώζεται τμηματικά και αυτή, βρίσκεται
κάτω από την τοιχογραφία με την Πλατυτέρα: ΚΑΣΨ ΝЄΛΨΝ ΥΟΒΨ
ΠΡΟCЄΛΘЄ ΣΗΝ ΠΛΛΗΝ ΣΗC ЄICωΔΟΛ ΣΡΟΛ . . . . . ΣΨΝ ΟCIΨΝ369.
Οι πολυάριθμες τοιχογραφίες της μονής έχουν ιδιαίτερη σημασία,
καθώς λόγω των διαφορετικών οικοδομικών φάσεων και περιόδων διακόσμησης
του ναού και συνεπώς της πολλαπλής τεχνοτροπίας, μετατρέπουν τη μονή σε
ένα από τα αρκετά σημαντικά ιδρύματα της περιόδου.
το ανατολικό τόξο που ενώνει τη βόρεια πλευρά του νότιου κλίτους με
το βόρειο κλίτος, αυτό δηλαδή που είναι αφιερωμένο στην Παναγία, υπάρχει
τμήμα επιγραφής που γράφει το έτος 1407: . . . . CЄΠΤΟC ΝΑΟC | TOΛ . . .
. . . ΕΤΕΙ ‚ϚϠΙЄ. Σο τμήμα αυτό του ναού είναι το πρώτο που κτίστηκε και
τοιχογραφήθηκε το 1407. Σην κόγχη καταλαμβάνει η μορφή της Παναγίας σε
προτομή και εκατέρωθεν της οι δύο αρχάγγελοι μέσα σε μετάλλια. Ακριβώς
από κάτω η Θεία Λειτουργία και πιο κάτω έξι μορφές ιεραρχών. το μέτωπο
της κόγχης ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, δύο μορφές αγίων που κρατούν
ειλητάρια και δύο διάκονοι. τη βόρεια πλευρά του ιερού, στην κάτω ζώνη ο
Φριστός ευλογεί και πλαισιώνεται από δύο αγγέλους. τον τοίχο παριστάνεται η
Θυσία του Αβραάμ και ο Άγ. Κυπριανός και πιο πάνω η Γέννηση της
Θεοτόκου. τη σκηνή αυτή απεικονίζεται και ο Ασπασμός του Ιωακείμ και της
Άννας, ενώ στην πάνω ζώνη η Βάπτιση, η Μεταμόρφωση και στην καμάρα η
Ανάληψη. τη νότια πλευρά του ιερού με κατεύθυνση από κάτω προς τα πάνω
παριστάνονται ιεράρχες, τα Εισόδια της Θεοτόκου, οι Μυροφόρες στον Σάφο,
το Φαίρετε και στην καμάρα η Πεντηκοστή. το βόρειο τοίχο εικονίζονται
τέσσερις ολόσωμοι άγιοι, μεταξύ των οποίων ο Ιωάννης Δαμασκηνός370, στη
μεσαία ζώνη η Κοίμηση της Θεοτόκου371 και αριστερά πάνω ο Ζωσιμάς και ο
Λέοντας372. Ο Ζωσιμάς μάλιστα εικονίζεται μαζί με την Αγ. Μαρία την Αιγυπτία
και το λιοντάρι. Πρόκειται για σκηνή του βίου της Αγ. Μαρίας της
Αιγυπτίας373, η οποία φέρει και επιγραφές: δίπλα από την αντρική μορφή
γράφεται ΖΨCIM, πάνω από το σώμα της αγίας Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ Η ΑΙΓΤΠΣΙΑ και
369

Ξανκουδίδθσ, Σ., ό. π., 141.
Φορά το χαρακτθριςτικό τουρμπάνι ςτο κεφάλι του. Καλοκφρθσ, Αι βυηαντιναί τοιχογραφίαι τθσ Κριτθσ,
Ακινα 1957, 74, 78, 79, 97, πίν. XVIII, LXVIII (1). Gallas, K.- Wessel, K.- Borboudakis, M., ό. π., 318. Βλ. και
Αςπρά- Βαρδαβάκθ, Μ., ό. π., 16.
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Bissinger, M., ό. π., 122- 124, Νο. 90, Abb. 89.
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Χατηθδάκθσ, Μ., «Τοιχογραφίεσ ςτθν Κριτθ», Κρθτικά Χρονικά, 6 (1952), 73.
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δεξιά από το λιοντάρι υπάρχει η επιγραφή ΘΑΧΟΝ ΑΒΒΑ ΖΨCIMA TOIC
TAΠΕΙΝΗC ΜΑΡΙΑC ΣΟ ΛΕΙΧΑΝΟΝ ΕΝΣΑΤΘΑ ΑΠΟΔΟC ΣΟΝ ΦΟΤΝ ΣΟ ΦΟÏ,
ενώ αριστερά ΕΠΕΙΠΕΡ ΘΗΡΙΟΝ Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΣΡΕΧΑΙ ΣΑΥΗΝΑΙ
ΕΝΣΑΤΘΑ ΠΟΙΕΙCON συ EN TOIC ΟΝΤΞΙΝ374 (εικ. 300). Σην επάνω ζώνη
καταλαμβάνουν οι παραστάσεις που εικονογραφούν τον Ακάθιστο.
Οι σκηνές του ύμνου συγκεκριμένα καταλαμβάνουν τις καμάρες του
δυτικού και μεσαίου τμήματος του αρχικού βόρειου κλίτους375. Κάθε πλευρά
στην οποία εικονίζονται οι σκηνές του Ακαθίστου αποτελείται από τρεις ζώνες
την άνω, τη μεσαία και την κάτω ζώνη, και στην καθεμία από αυτές
παριστάνονται τέσσερις σκηνές. υγκεκριμένα στη νότια πλευρά στην άνω ζώνη
εικονίζονται οι οίκοι Α- Δ, στη βόρεια οι οίκοι Ε- Θ, στη νότια στη μεσαία ζώνη
οι Ι- Μ, στη βόρεια στη μεσαία ζώνη οι Ν- Π, στη νότια στην κατώτερη ζώνη οι
Ρ- Τ και στη βόρεια στην κατώτερη ζώνη οι Υ- Ψ.
Η παράσταση του 13ου οίκου «Νέαν ἔδειξε κτίσιν» φαίνεται να εικονογραφεί
καλύτερα το δέκατο τέταρτο οίκο «Ξένον τόκον ἰδόντες» και αντιστοίχως (εικ. 73).
Πρόκειται με λίγα λόγια για ανταλλαγή των παραστάσεων. Η διαφοροποίηση
αυτή που παρατηρείται εδώ, εντοπίζεται και σε άλλους ναούς της Κρήτης,
όπως στην Παναγία από τα Ρούστικα με τους Οίκους 14 και 16 και στη Μονή
Οδηγήτριας με τους Οίκους 4 και 13.
την άνω ζώνη της τοιχογραφίας απεικονίζεται ο Φριστός ένθρονος
πλαισιωμένος από την Παναγία αριστερά και δεξιά από τον Ιωάννη τον
Πρόδρομο. Υαίνεται πως είναι εμπνευσμένη από τη σκηνή της Δέησης. Πίσω
από την Παναγία διακρίνεται μια αντρική μορφή με γενειάδα και κάλυμμα επί
κεφαλής, ενώ δίπλα από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο εικονίζονται δύο αντρικές
μορφές, που δεν μπορούμε να ταυτίσουμε.
την κάτω ζώνη της παράστασης, στο κέντρο εικονίζονται δύο επίσκοποι
με βιβλία -προφανώς το Ευαγγέλιο- στα χέρια. Ο Άγ. Πέτρος κρατώντας ένα
κλειστό βιβλίο απεικονίζεται δεξιά και μπροστά από άλλους αποστόλους. την
αριστερή πλευρά της κάτω ζώνης απεικονίζεται μια μορφή με τον
αυτοκρατορικό λώρο, καθώς απουσιάζει το τμήμα από τη μέση, δεν έχει
δηλαδή το σχήμα του σταυρού ως συνήθως. Η αριστερή παλάμη αυτής της
μορφής είναι στραμμένη προς το θεατή, αντί να κρατά την ακακία376 σύμφωνα
με το παθαράκη377, ένα από τα διακριτά χαρακτηριστικά του αυτοκράτορα
στις απεικονίσεις. Επίσης, δίπλα του απεικονίζεται μια άλλη μορφή με
αυτοκρατορική ενδυμασία: φορά πορφυρό ιμάτιο, λώρο σε σχήμα Τ, ο οποίος
374

Πρόκειται για τα λόγια που είπε ο Ζωςιμάσ ςτο λιοντάρι που ζςκαβε ζναν λάκκο. Migne, PG, 87, 3224C και
3725A. Βλ. και Βissinger, M., ό. π., 122, Νο. 90. Spatharakis, I., ό. π., 26.
375
Spatharakis, I., ό. π., 26.
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Το χαρακτθριςτικό δθλαδι κυλινδρικό πουγκί από πορφυρό μεταξωτό φφαςμα, που περιείχε μια χοφφτα
από ςκόνθ και το κρατοφςε ο αυτοκράτορασ ςε επίςθμεσ τελετουργίεσ. Η ακακία ςυμβολίηει τθ ρευςτότθτα
τθσ εγκόςμιασ δφναμθσ και τθν ταπεινότθτα του κνθτοφ, του αυτοκράτορα δθλάδθ που ζχει τθ δφναμθ τθσ
6AB
εξουςίασ, όπωσ γράφουν ο Ψευδο- Κωδινόσ 201. 12- 202.3 και ο Συμεϊν Θεςςαλονίκθσ, PG 155: 35 . ODB,
vol. 1, 42.
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Spatharakis, I., ό. π., 30.
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είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των αυτοκρατόρων πριν από την κομνήνεια
περίοδο, αλλά και ένα στρόγγυλο καπέλο- σκαράνικον. Όμως εδώ δεν μπορεί
να διακρίνει κανείς αν είναι διάλιθο αυτό το κάλυμμα, διότι σε αυτή την
περίπτωση θα είχαμε να κάνουμε με έναν αυτοκράτορα. Σο κάλυμμα αυτό
διαφέρει με αυτό που φορά η μορφή του αυτοκράτορα στον 24ο Οίκο. Πίσω
από αυτές τις δύο μορφές διακρίνονται και άλλοι δύο άντρες με κουκούλια στο
κεφάλι. τη δεξιά πλευρά, δίπλα από τους επισκόπους στο κέντρο, διακρίνεται
ομάδα αποστόλων. Ο Άγ. Πέτρος που κοιτάζει προς τη μεριά του Αγ. Παύλου.
Πίσω τους διακρίνεται και ένας ακόμη άντρας πιο μικρής ηλικίας. το δέκατο
τέταρτο οίκο «Ξένον τόκον ἰδόντες» η Παναγία απεικονίζεται ένθρονη σε ξύλινο
θρόνο και βρεφοκρατούσα με το μικρό Φριστό στον τύπο του ΦριστούΕμμανουήλ (εικ. 88). Εδώ ο θρόνος, όπως και η μορφή είναι μετωπικά, όπως
δηλαδή και στη Μονή Οδηγήτριας από την επαρχία Καινουργίου. Ο θρόνος
συγκεκριμένα είναι ξύλινος, με ημικυκλικό ερεισίνωτο και στα πλαϊνά του
διακρίνονται δύο κολώνες, οι οποίες θυμίζουν αρχιτεκτονήματα. το βάθος
προβάλλουν αρχιτεκτονήματα, ενώ την Παναγία πλαισιώνουν δεξιά και
αριστερά ομάδες αντρών- ίσως μοναχών με κουκούλια, καθώς και μορφές
πιστών που δέονται προς αυτήν.
Η παράσταση που εικονογραφεί το δέκατο πέμπτο οίκο «Ὅλος ἦν ἐν τοῖς
κάτω καὶ τῶν ἄνω» χωρίζεται σε δύο τμήματα για να αποδίδει και το περιεχόμενο
της αντίστοιχης στροφής (εικ. 105). το κάτω τμήμα, που είναι και το
μεγαλύτερο, απεικονίζεται ο Φριστός όρθιος μέσα σε ωοειδή δόξα που κατά
τόπους έχει γωνιώδεις απολήξεις και τα πόδια του πατούν σε ξύλινο βάθρο και
γύρω του παριστάνονται αντρικές μορφές. Δεξιά μοναστικοί άγιοι, όπως ο Άγ.
Αντώνιος. Αριστερά εικονίζονται μορφές με πολυτελείς ενδυμασίες, ίσως
στρατιωτικοί άγιοι. το πάνω ημικυκλικό τμήμα της παράστασης εικονίζεται ο
Φριστός από τη μέση και πάνω πλαισιωμένος από μορφές αγγέλων μέσα σε
δόξα με επίσης γωνιώδεις απολήξεις. Η παράσταση αποδίδει τη διπλή φύση
του Φριστού. Με την απεικόνισή του στην κάτω ζώνη της τοιχογραφίας, όπου
τα πόδια του πατούν στο βάθρο, αλλά και το γεγονός ότι είναι πλαισιωμένος
από στρατιωτικούς αγίους, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά δηλώνουν την
ανθρώπινη φύση του, ενώ στο πάνω τμήμα της παράστασης, όπου ο Φριστός
απεικονίζεται εντός της τάξεως των αγγελικών δυνάμεων, αποδίδοντας με αυτόν
τον τρόπο ο ζωγράφος και τη θεϊκή φύση του.
τον οίκο «Πᾶσα φύσις ἀγγέλων» ο Φριστός- Εμμανουήλ, με το ένα χέρι
ευλογεί, ενώ με το άλλο κρατά κλειστό ειλητάριο, είναι καθιστός σε ξύλινο
θρόνο με ίσια πλάτη και κολωνάκια. Πλαισιώνεται από ένα μεγάλο αριθμό
αγγέλων, οι οποίοι τον δοξολογούν (εικ. 121). Γύρω από το φωτοστέφανό του
απεικονίζονται τρία σεραφείμ.
Η τοιχογραφία του οίκου «Ρήτορας πολυφθόγγους» βρίσκεται σε τόξο που
ενώνει τα δύο τμήματα του ναού (εικ. 137). Η Παναγία εδώ φαίνεται πως είναι
ένθρονη, αν και δεν εικονίζεται ολόκληρη η μορφή, παρ’ όλα αυτά φαίνεται η
πλάτη του καθίσματός της. Είναι βρεφοκρατούσα, πλαισιώνεται από μορφές με
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χρωματιστά σκαράνικα στο κεφάλι και την δοξολογούν. Οι μορφές
χειρονομούν και κοιτάζονται μεταξύ τους, φανερώνοντας την έκπληξή τους,
σύμφωνα με το κείμενο. την αριστερή πλευρά ένας άντρας κρατά ένα κουτί,
σπάνια εικονογραφική λεπτομέρεια, όπως έχει επισημάνει ο παθαράκης378.
Πρόκειται μάλλον για ένα κουτί που περιέχει έγγραφα ή χειρόγραφα ή
παρερμηνεία ενός αρχετύπου που παρίστανε ίσως ένα βιβλίο379, όπως έχουμε
και στους άλλους ναούς στην αντίστοιχη παράσταση. Πρόκειται για μια
εικονογραφική λεπτομέρεια που δε συναντά κανείς σε τοιχογραφίες από τον
κύκλο με τον Ακάθιστο ύμνο σε άλλα μνημεία της Κρήτης, παρά μόνο στο ναό
αυτό. Ίσως αυτό το στοιχείο χρησιμοποιείται εδώ από το ζωγράφο, ώστε να
εικονογραφήσει το της «προνοίας αὐτοῦ ταμεῖον», σύμφωνα με το περιεχόμενο
του αντίστοιχου οίκου. Προσωπικά πιστεύω, ότι ίσως πρόκειται για
παρερμηνεία από μέρους του ζωγράφου, ο οποίος μάλλον το θεώρησε σαν ένα
είδος κουτιού, όπου αποταμίευαν χρήματα. Σέλος, στο βάθος φαίνονται
αρχιτεκτονήματα.
το δέκατο όγδοο οίκο «ῶσαι θέλων τὸν κόσμον ὁ τῶν ὅλων κοσμήτωρ» ο
Φριστός απεικονίζεται όρθιος μέσα σε δόξα να ευλογεί τον Αδάμ και την Εύα
που βρίσκονται κάτω δεξιά σε στάση δέησης για τη μέλλουσα σωτηρία (εικ.
153). Αριστερά του εικονίζονται άγγελοι, προς τους οποίους και ο Φριστός έχει
στραμμένο το κεφάλι του. Δεξιά του απεικονίζεται ο Άγ. Ιωάννης ο Πρόδρομος
και δίπλα από αυτόν μια ομάδα αντρών. Η παράσταση αποτελεί όπως και σε
προηγούμενα μνημεία απόδοση της Ανάστασης/ Εις Άδου Καθόδου. Όπως
συνηθίζεται στην παράσταση αυτή, στο βάθος διακρίνεται βραχώδες φυσικό
τοπίο.
τον επόμενο οίκο «Σεῖχος εἶ τῶν παρθένων» απεικονίζεται η Παναγία όρθια
βρεφοκρατούσα στον τύπο της Οδηγήτριας πλαισιωμένη από αντρικές και
γυναικείες μορφές (εικ. 167). Δεξιά της απεικονίζονται πατέρες της εκκλησίας.
Η μορφή που βρίσκεται μπροστά σε αυτή την ομάδα με τη μακριά και
σκουρόχρωμη γενειάδα. Υέρει και ένα Β στο φωτοστέφανό του. Πιθανότατα
εννοείται ο Μ. Βασίλειος, καθώς αυτός απεικονίζεται πρώτος μεταξύ επισκόπων
και πιο συγκεκριμένα σε αψίδες εκκλησιών. την αριστερή πλευρά της
σύνθεσης εικονίζονται γυναικείες μορφές. Η μορφή με το σκουρόχρωμο
μαφόριο όμοιο με αυτό της Παναγίας είναι η Αγ. Παρασκευή και μπορούμε να
την ταυτίσουμε γιατί φέρει το αρχικό γράμμα Π πάνω στο φωτοστέφανό της, το
κυριότερο όμως είναι ότι είναι αναγνωρίσιμη από το σύμβολο του Πάθους που
κρατά με το χέρι της, το ταυρό, ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά
της380. Επιπλέον, η μορφή που εικονίζεται δίπλα της με το πορφυρό ένδυμα
και με τα χαρακτηριστικά αυτοκράτειρας (λώρο και στέμμα) είναι η Αγία
Αικατερίνη, η οποία εικονίζεται συνήθως φορώντας βασιλικό ένδυμα381. Υέρει
378
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και αυτή πάνω από το κεφάλι της τα αρχικά γράμματα αι. Πίσω από τη μορφή
της Αγ. Αικατερίνης υπάρχει μια άλλη αγία, η Αγ. Υωτεινή μάλλον, που στο
φωτοστέφανό της υπάρχει το αρχικό Υ, το πρόσωπό της όμως δεν είναι
εμφανές. Μπορούμε όμως να διακρίνουμε πως και αυτή φέρει ένα διάλιθο
κάλυμμα επί κεφαλής, ένδειξη πως και αυτή φορά αυτοκρατορικό ένδυμα.
Ανάμεσα στην Παναγία και την Αγ. Παρασκευή εικονίζεται η Αγ. Μαρίνα που
φέρει και αυτή αρχικό στο φωτοστέφανό της: Μ. Είναι αναγνωρίσιμη από το
ανοιχτό κόκκινο μαφόριο που φοράει382. το βάθος προβάλλονται
οικοδομήματα.
Ο οίκος «Ὕμνος ἅπας ἡττᾶται» αποδίδεται με το Φριστό ένθρονο μέσα σε
δόξα. το κεφάλι του φέρει στέμμα και πλαισιώνεται από τρεις αγγέλους, ενώ
δεξιά, σε κατώτερο επίπεδο εικονίζονται επίσκοποι (εικ. 181). Ο ένας πρέπει να
είναι σύμφωνα με το παθαράκη ο Άγ. Βασίλειος και ο άλλος ο Γρηγόριος ο
Ναζιανζηνός. το βάθος εικονίζονται αρχιτεκτονήματα.
τον εικοστό πρώτο οίκο «Φωτοδόχον λαμπάδα» η Παναγία είναι όρθια
Βρεφοκρατούσα και την πλαισιώνουν δύο άγγελοι (εικ. 197). Αριστερά και
δεξιά της πρέπει να απεικονίζονται πιστοί γονατισμένοι, που την δοξολογούν
και προσεύχονται υπέρ της σωτηρίας τους, ωστόσο η κακή κατάσταση της
τοιχογραφίας μας εμποδίζει για περαιτέρω λεπτομέρειες. Ίσως ανάμεσά τους
απεικονίζονται ο Αδάμ και η Εύα. Πάνω από το κεφάλι της υπάρχει ένα αστέρι
το οποίο φωτίζει την κεντρική μορφή της παράστασης, την Παναγία και έτσι η
σκηνή δένει αρμονικά με το περιεχόμενο των στίχων («φωτοδόχος λαμπάδα»).
Επίσης, ανάμεσα στο αστέρι και το κεφάλι της Θεοτόκου εικονίζεται και μια
λαμπάδα. το βάθος αποδίδεται βραχώδες τοπίο.
Όσον αφορά τον οίκο «Χάριν δοῦναι θελήσας», αυτός αποδίδεται με το
Φριστό όρθιο, να κρατά δύο ειλητάρια ανοιχτά και αριστερά και δεξιά τον
πλαισιώνουν μορφές πιστών γονατισμένοι με τα χέρια υψωμένα σε δέηση (εικ.
212). την αριστερή πλευρά μπροστά, βρίσκεται ο Αδάμ και δεξιά η Εύα, ενώ
στο βάθος αποδίδεται κτίσμα.
τον οίκο «Ψάλλοντές σου τὸν τόκον» η Παναγία παριστάνεται ένθρονη σε
ξύλινο θρόνο και Βρεφοκρατούσα και γύρω τους αριστερά και δεξιά
εικονίζονται μορφές (εικ. 226). Ο Φριστός υψώνει το χέρι και ευλογεί τις
μορφές που είναι δεξιά και πρόκειται για ψάλτες, εκ των οποίων δύο κάνουν
χειρονομίες μουσικές. Υορούν ενδύματα διαφόρων χρωμάτων και φέρουν επί
κεφαλής καπέλα διαφόρων ειδών, άλλοι με μυτερή απόληξη, σκιάδια και
άλλοι με καμπύλη απόληξη, τα λεγόμενα σκαράνικα. Αριστερά εικονίζονται
μορφές αντρών και γυναικών. Η αντρική μορφή που βρίσκεται μπροστά είναι
μάλλον ο Άγ. Βασίλειος και κρατά κλειστό βιβλίο με χρυσό κάλυμμα στο
εξώφυλλο. Πίσω του εικονίζεται μια αντρική μορφή με γένια, καθώς και άλλη
μια στο βάθος που δε διακρίνουμε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ενώ δεξιά στο
βάθος, ανάμεσα στον Άγ. Βασίλειο και την Παναγία εικονίζονται δύο γυναίκες.
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Η μια μάλιστα φορά διάλιθο στέμμα ενώ η άλλη φέρει ένα άλλο κάλυμμα επί
κεφαλής, καθώς στο σημείο εκείνο δε σώζεται αρκετά καλά. το φόντο, τέλος,
διακρίνεται ένα κτίριο με τρούλο. Αυτό δεν μπορεί να δηλώνει τη Μονή του Αγ.
Υανουρίου, καθώς πρόκειται για ένα οικοδόμημα χωρίς τρούλο. Σο κτίσμα
αυτό με τον τρούλο και με το φεγγίτη σε σχήμα σταυρού στην πρόσοψή του,
ίσως δηλώνει την προσπάθεια του ζωγράφου να αποδώσει το δέκατο στίχο της
23ης στροφής του ύμνου «χαῖρε, τῆς ἐκκλησίας . . .». Πίσω ακριβώς από το
κεφάλι της Παναγίας διακρίνεται ο κόκκινος μανδύας κρεμασμένος, κάτι
αντίστοιχο με αυτό που συναντά κανείς σε ορισμένους οίκους στα
προηγούμενα μνημεία.
Σέλος, στον οίκο «Ὦ πανύμνητε μήτηρ» η Παναγία εικονίζεται στον τύπο της
Βλαχερνίτισσας ή Πλατυτέρας, με το Φριστό στηθαίο μέσα σε μετάλλιο που το
φέρει μπροστά στο στήθος της και από πίσω της φαίνεται ξύλινος θρόνος (εικ.
239). Εκατέρωθεν της εικονίζονται δύο άτομα με λευκά ενδύματα και
καλύμματα επί κεφαλής, οι οποίοι κρατούν λαμπάδες, οι λεγόμενοι
λαμπαδάριοι383, που ηγούνται των δύο ομάδων που την πλαισιώνουν. Αριστερά
εικονίζονται επίσκοποι, ενώ δεξιά ένα αυτοκρατορικό ζεύγος προφανώς, καθώς
και οι δύο φέρουν διάλιθο στέμμα. Ο αυτοκράτορας επίσης, φορά πορφυρό
ένδυμα και λώρο. Η θέση του αυτοκρατορικού ζεύγους στο περιθώριο δεν
φανερώνει την πρόθεση του καλλιτέχνη να απεικονίσει τους αυτοκράτορες,
αλλά να επισημάνει ότι και οι αυτοκράτορες σέβονται την Παναγία, όπως και
οι υπόλοιποι. Ο λόγος για τον οποίο το αυτοκρατορικό ζεύγος είναι πίσω από
το λαμπαδάριο, γίνεται γιατί πρόθεση του συνθέτη του ύμνου δεν είναι να
εξυμνήσει και να προβάλει τους αυτοκράτορες, αλλά το τιμώμενο πρόσωπο,
την Παναγία προς τιμήν της οποίας γράφεται ο ύμνος. το βάθος εικονίζεται ο
μανδύας της Θεοτόκου για τον οποίο έγινε πιο αναλυτικά λόγος παραπάνω.
τη συγκεκριμένη τοιχογραφία όμως, όπως και στο ναό της Παναγίας στην
επαρχία της Πυργιώτισσας ο τρόπος με τον οποίο ζωγραφίζεται ο μανδύας της
Παναγίας και η έκταση που καταλαμβάνει στην τοιχογραφία, κάνουν το μάτι
του θεατή να πέφτει σε αυτόν.

Εικ. 266 Άποψη από τη ΝΑ
πλευρά του ναού.
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Σο κείμενο σύμφωνα με την έκδοση του Σρυπάνη
Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος384
Προοίμιο 1
Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς λαβὼν ἐν γνώσει
ἐν τῇ σκηνῆ τοῦ Ἰωσὴφ σπουδῇ ἐπέστη
ὁ ἀσώματος λέγων τῇ ἀπειρογάμῳ·
‚Ὁ κλίνας τῇκαταβάσει τοὺς οὐρανοὺς χωρεῖται ἀναλλοιώτως ὅλος ἐν σοί·
ὃν καὶ βλέπων ἐν μήτρᾳ σου λαβόντα δούλου μορφὴν
ἐξίσταμαι κραυγάζων σοι·
|: ‘Χαῖρε͵ νύμφη ἀνύμφευτε.’ ‛ :|

Προοίμιο 2
Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια
ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια
ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου͵ θεοτόκε·
ἀλλ΄ ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον
ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον͵
ἵνα κράζω σοι·
|: ‚Χαῖρε͵ νύμφη ἀνύμφευτε‛. :|

Προοίμιο 3
Οὐ παυόμεθα κατὰ χρέος ἀνυμνοῦντες σε͵
θεοτόκε͵ καὶ λέγοντες·
|: ‚Χαῖρε͵ ἡ κεχαριτωμένη‛. :|
Ἄγγελος πρωτοστάτης οὐρανόθεν ἐπέμφθη
εἰπεῖν τῇ θεοτόκῳ τὸ ‚χαῖρε’·
καὶ σὺν τῇ ἀσωμάτῳ φωνῇ
σωματούμενόν σε θεωρῶν͵ κύριε͵
ἐξίστατο καὶ ἵστατο κραυγάζων πρὸς αὐτὴν τοιαῦτα·
‚Χαῖρε͵ δι΄ ἧς ἡ χαρὰ ἐκλάμψει·
χαῖρε͵ δι΄ ἧς ἡ ἀρὰ ἐκλείψει·
χαῖρε͵ τοῦ πεσόντος Ἀδὰμ ἡ ἀνάκλησις·
χαῖρε͵ τῶν δακρύων τῆς Εὔας ἡ λύτρωσις·
χαῖρε͵ ὕψος δυσανάβατον ἀνθρωπίνοις λογισμοῖς·
χαῖρε͵ βάθος δυσθεώρητον καὶ ἀγγέλων ὀφθαλμοῖς·
χαῖρε͵ ὅτι ὑπάρχεις βασιλέως καθέδρα·
χαῖρε͵ ὅτι βαστάζεις τὸν βαστάζοντα πάντα·
χαῖρε͵ ἀστὴρ ἐμφαίνων τὸν ἥλιον·
χαῖρε͵ γαστὴρ ἐνθέου σαρκώσεως·
χαῖρε͵ δι΄ ἧς νεουργεῖται ἡ κτίσις·
χαῖρε͵ δι΄ ἧς προσκυνεῖται ὁ πλάστης·
|: xαῖρε͵ νύμφη ἀνύμφευτε‛. :|
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Βλέπουσα ἡ ἁγία ἑαυτὴν ἐν ἁγνείᾳ
φησὶ τῷ Γαβριὴλ θαρσαλέως·
‚Τὸ παράδοξόν σου τῆς φωνῆς
δυσπαράδεκτόν μου τῇ ψυχῆ φαίνεται·
ἀσπόρου γὰρ συλλήψεως τὴν κύησιν προλέγεις κράζων·
|: ‚Ἀλληλούϊα‛. :|

Γνῶσιν ἄγνωστον γνῶναι ἡ παρθένος ζητοῦσα
ἐβόησε πρὸς τὸν λειτουργοῦντα·
‚ Ἐκ λαγόνων ἁγνῶν υἱὸν
πῶς ἐστὶ τεχθῆναι δυνατόν; λέξον μοι‛.
πρὸς ἣν ἐκεῖνος ἔφησεν ἐν φόβῳ πρὶν κραυγάζων οὕτω·
‚ Χαῖρε͵ βουλῆς ἀπορρήτου μύστις͵
χαῖρε͵ σιγῇ δεομένων πίστις·
χαῖρε͵ τῶν θαυμάτων Χριστοῦ τὸ προοίμιον͵
χαῖρε͵ τῶν δογμάτων αὐτοῦ τὸ κεφάλαιον·
χαῖρε͵ κλῖμαξ ἐπουράνιε͵ δι΄ ἧς κατέβη [ὁ] θεός·
χαῖρε͵ γέφυρα μετάγουσα τοὺς ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν·
χαῖρε͵ τὸ τῶν ἀγγέλων πολυθρύλητον θαῦμα·
χαῖρε͵ τὸ τῶν δαιμόνων πολυθρήνητον τραῦμα·
χαῖρε͵ τὸ φῶς ἀρρήτως γεννήσασα·
χαῖρε͵ τὸ ‚πῶς‛ μηδένα διδάξασα·
χαῖρε͵ σοφῶν ὑπερβαίνουσα γνῶσιν·
χαῖρε͵ πιστῶν καταυγάζουσα φρένας·
|: χαῖρε͵ νύμφη ἀνύμφευτε‛. :|

Δύναμις τοῦ ὑψίστου ἐπεσκίασε τότε
πρὸς σύλληψιν τῇ ἀπειρογάμῳ·
καὶ τὴν εὔκαρπον ταύτης νηδὺν
ὡς ἀγρὸν ἀπέδειξεν ἡδὺν ἅπασι
τοῖς θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν ἐν τῷ ψάλλειν οὕτως·
|: ‚Ἀλληλούϊα‛. :|
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Ἔχουσα θεοδόχον ἡ παρθένος τὴν μήτραν
ἀνέδραμε πρὸς τὴν Ἐλισάβετ·
τὸ δὲ βρέφος ἐκείνης εὐθὺς
ἐπιγνοῦν τὸν ταύτης ἀσπασμὸν ἔχαιρε
καὶ ἅλμασιν ὡς ᾄσμασιν ἐβόα πρὸς τὴν θεοτόκον·
‚ Χαῖρε͵ βλαστοῦ ἀμαράντου κλῆμα·
χαῖρε͵ καρποῦ ἀθανάτου κτῆμα·
χαῖρε͵ γεωργὸν γεωργοῦσα φιλάνθρωπον·
χαῖρε͵ φυτουργὸν τῆς ζωῆς ἡμῶν φύουσα·
χαῖρε͵ ἄρουρα βλαστάνουσα εὐφορίαν οἰκτιρμῶν·
χαῖρε͵ τράπεζα βαστάζουσα εὐθηνίαν ἱλασμῶν·
χαῖρε͵ ὅτι λειμῶνα τῆς τρυφῆς ἀναθάλλεις·
χαῖρε͵ ὅτι λιμένα τῶν ψυχῶν ἑτοιμάζεις·
χαῖρε͵ δεκτὸν πρεσβείας θυμίαμα·
χαῖρε͵ παντὸς τοῦ κόσμου ἐξίλασμα·
χαῖρε͵ θεοῦ πρὸς θνητοὺς εὐδοκία·
χαῖρε͵ θνητῶν πρὸς θεὸν παρρησία·
|: χαῖρε͵ νύμφη ἀνύμφευτε‛. :|

Ζάλην ἔνδοθεν ἔχων λογισμῶν ἀμφιβόλων
ὁ σώφρων Ἰωσὴφ ἐταράχθη
πρὸς τὴν ἄγαμόν σε θεωρῶν
καὶ κλεψίγαμον ὑπονοῶν͵ ἄμεμπτε·
μαθὼν δὲ σοῦ τὴν σύλληψιν ἐκ πνεύματος ἁγίου ἔφη·
|: ‚Ἀλληλούϊα‛. :|

῎Ηκουσαν οἱ ποιμένες τῶν ἀγγέλων ὑμνούντων
τὴν ἔνσαρκον Χριστοῦ παρουσίαν·
καὶ δραμόντες ὡς πρὸς ποιμένα
θεωροῦσι τοῦτον ὡς ἀμνὸν ἄμωμον
ἐν τῇ γαστρὶ Μαρίας βοσκηθέντα͵ ἣν ὑμνοῦντες εἶπον·
‚ Χαῖρε͵ ἀμνοῦ καὶ ποιμένος μήτηρ·
χαῖρε͵ αὐλὴ λογικῶν προβάτων·
χαῖρε͵ ἀοράτων θηρῶν ἀμυντήριον·
χαῖρε͵ παραδείσου θυρῶν ἀνοικτήριον·
χαῖρε͵ ὅτι τὰ οὐράνια συναγάλλονται τῇ γῇ·
χαῖρε͵ ὅτι τὰ ἐπίγεια συγχορεύουσι πιστοῖς·
χαῖρε͵ τῶν ἀποστόλων τὸ ἀσίγητον στόμα·
χαῖρε͵ τῶν ἀθλοφόρων τὸ ἀνίκητον θάρσος·
χαῖρε͵ στερρὸν τῆς πίστεως ἔρεισμα·
χαῖρε͵ λαμπρὸν τῆς χάριτος γνώρισμα·
χαῖρε͵ δι΄ ἧς ἐγυμνώθη ὁ Ἅδης·
χαῖρε͵ δι΄ ἧς ἐνεδύθημεν δόξαν·
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|: χαῖρε͵ νύμφη ἀνύμφευτε‛. :|
Θεοδρόμον ἀστέρα θεωρήσαντες μάγοι
τῇ τούτου ἠκολούθησαν αἴγλῃ·
καὶ ὡς λύχνον κρατοῦντες αὐτόν͵
δι΄ αὐτοῦ ἠρεύνων κραταιὸν ἄνακτα·
καὶ φθάσαντες τὸν ἄφθαστον ἐχάρησαν αὐτῷ βοῶντες·
|: « Ἀλληλούϊα». :|

Ἴδον παῖδες Χαλδαίων ἐν χερσὶ τῆς παρθένου
τὸν πλάσαντα χειρὶ τοὺς ἀνθρώπους·
καὶ δεσπότην νοοῦντες αὐτόν͵
εἰ καὶ δούλου ἔλαβε μορφήν͵ ἔσπευσαν
τοῖς δώροις θεραπεῦσαι καὶ βοῆσαι τῇ εὐλογημένῃ·
‚Χαῖρε͵ ἀστέρος ἀδύτου μήτηρ·
χαῖρε͵ αὐγὴ μυστικῆς ἡμέρας·
χαῖρε͵ τῆς ἀπάτης τὴν κάμινον παύσασα·
χαῖρε͵ τῆς τριάδος τοὺς μύστας φυλάττουσα·
χαῖρε͵ τύραννον ἀπάνθρωπον ἐκβαλοῦσα τῆς ἀρχῆς·
χαῖρε͵ κύριον φιλάνθρωπον ἐπιδείξασα Χριστόν·
χαῖρε͵ ἡ τῆς βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας·
χαῖρε͵ ἡ τοῦ βορβόρου ῥυομένη τῶν ἔργων·
χαῖρε͵ πυρὸς προσκύνησιν σβέσασα·
χαῖρε͵ φλογὸς παθῶν ἀπαλλάττουσα·
χαῖρε͵ Περσῶν ὁδηγὲ σωφροσύνης·
χαῖρε͵ πασῶν γενεῶν εὐφροσύνη·
|: χαῖρε͵ νύμφη ἀνύμφευτε‛. :|

Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οἱ μάγοι
ὑπέστρεψαν εἰς τὴν Βαβυλῶνα͵
ἐκτελέσαντες σοῦ τὸν χρησμὸν
καὶ κηρύξαντές σε τὸν Χριστὸν ἅπασιν͵
ἀφέντες τὸν Ἡρώδην ὡς ληρώδη μὴ εἰδότα ψάλλειν·
|: ‚Ἀλληλούϊα‛. :|

Ακάθιζηος Ύμνος. Η εικονογράθηζη ηων οίκων με δογμαηικό περιεχόμενο ζηις εκκληζίες ηης Κρήηης

250
Λάμψας ἐν τῇ Αἰγύπτῳ φωτισμὸν ἀληθείας
ἐδίωξας τοῦ ψεύδους τὸ σκότος·
τὰ γὰρ εἴδωλα ταύτης͵ σωτήρ͵
μὴ ἐνέγκαντά σου τὴν ἰσχὺν πέπτωκαν·
οἱ τούτων δὲ ῥυσθέντες ἀνεβόων πρὸς τὴν θεοτόκον·
‚Χαῖρε͵ ἀνόρθωσις τῶν ἀνθρώπων·
χαῖρε͵ κατάπτωσις τῶν δαιμόνων·
χαῖρε͵ τῆς ἀπάτης τὴν πλάνην πατήσασα·
χαῖρε͵ τῶν εἰδώλων τὸν δόλον ἐλέγξασα·
χαῖρε͵ θάλασσα ποντίσασα Φαραὼ τὸν νοητόν·
χαῖρε͵ πέτρα ἡ ποτίσασα τοὺς διψῶντας τὴν ζωήν·
χαῖρε͵ πύρινε στύλε ὁδηγῶν τοὺς ἐν σκότει·
χαῖρε͵ σκέπη τοῦ κόσμου πλατυτέρα νεφέλης·
χαῖρε͵ τροφὴ τοῦ μάννα διάδοχε·
χαῖρε͵ τρυφῆς ἁγίας διάκονε·
χαῖρε͵ ἡ γῆ ἡ τῆς ἐπαγγελίας·
χαῖρε͵ ἐξ ἧς ῥέει μέλι καὶ γάλα·
|: χαῖρε͵ νύμφη ἀνύμφευτε‛. :|

Μέλλοντος Συμεῶνος τοῦ παρόντος αἰῶνος
μεθίστασθαι τοῦ ἀπατεῶνος͵
ἐπεδόθης ὡς βρέφος αὐτῷ͵
ἀλλ΄ ἐγνώσθης τούτῳ καὶ θεὸς τέλειος·
διόπερ ἐξεπλάγη σου τὴν ἄρρητον σοφίαν κράζων·
|: «Ἀλληλούϊα». :|

Νέαν ἔδειξε κτίσιν ἐμφανίσας ὁ κτίστης
ἡμῖν τοῖς ὑπ΄ αὐτοῦ γενομένοις͵
ἐξ ἀσπόρου βλαστήσας γαστρὸς
καὶ φυλάξας ταύτην͵ ὥσπερ ἦν͵ ἄφθορον͵
ἱνὰ τὸ θαῦμα βλέποντες ὑμνήσωμεν αὐτὴν βοῶντες·
«Χαῖρε͵ τὸ ἄνθος τῆς ἀφθαρσίας·
χαῖρε͵ τὸ στέμμα τῆς ἐγκρατείας·
χαῖρε͵ ἀναστάσεως τύπον ἐκλάμπουσα·
χαῖρε͵ τῶν ἀγγέλων τὸν βίον ἐμφαίνουσα·
χαῖρε͵ δένδρον ἀγλαόκαρπον ἐξ οὗ τρέφονται πιστοί·
χαῖρε͵ ξύλον εὐσκιόφυλλον͵ ὑφ΄ οὗ σκέπονται πολλοί·
χαῖρε͵ κυοφοροῦσα λυτρωτὴν αἰχμαλώτοις·
χαῖρε͵ ἀπογεννῶσα ὁδηγὸν πλανωμένοις·
χαῖρε͵ κριτοῦ δικαίου δυσώπησις·
χαῖρε͵ πολλῶν πταισμάτων συγχώρησις·
χαῖρε͵ στολὴ τῶν γυμνῶν παρρησίας·
χαῖρε͵ στοργὴ πάντα πόθον νικῶσα·
|: xαῖρε͵ νύμφη ἀνύμφευτε». :|
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Ξένον τόκον ἰδόντες ξενωθῶμεν τοῦ κόσμου͵
τὸν νοῦν εἰς οὐρανοὺς μεταθέντες·
διὰ τοῦτο γὰρ ὁ ὑψηλὸς
ἐπὶ γῆς ἐφάνη ταπεινὸς ἄνθρωπος͵
βουλόμενος ἑλκύσαι πρὸς τὸ ὕψος τοὺς αὐτῷ βοῶντας·
|: «Ἀλληλούϊα». :|

Ὅλος ἦν ἐν τοῖς κάτω καὶ τῶν ἄνω οὐδ΄ ὅλως
ἀπῆν ὁ ἀπερίγραπτος Λόγος·
συγκατάβασις γὰρ θεϊκή͵
οὐ μετάβασις δὲ τοπικὴ γέγονε
καὶ τόκος ἐκ παρθένου θεολήπτου ἀκουούσης ταῦτα·
«Χαῖρε͵ θεοῦ ἀχωρήτου χώρα·
χαῖρε͵ σεπτοῦ μυστηρίου θύρα·
χαῖρε͵ τῶν ἀπίστων ἀμφίβολον ἄκουσμα·
χαῖρε͵ τῶν πιστῶν ἀναμφίβολον καύχημα·
χαῖρε͵ ὄχημα πανάγιον τοῦ ἐπὶ τῶν Χερουβίμ·
χαῖρε͵ οἴκημα πανάριστον τοῦ ἐπὶ τῶν Σεραφίμ·
χαῖρε͵ ἡ τἀναντία εἰς ταὐτὸ ἀγαγοῦσα·
χαῖρε͵ ἡ παρθενίαν καὶ λοχείαν ζευγνῦσα·
χαῖρε͵ δι΄ ἧς ἐλύθη παράβασις·
χαῖρε͵ δι΄ ἧς ἠνοίχθη παράδεισος·
χαῖρε͵ ἡ κλεὶς τῆς Χριστοῦ βασιλείας·
χαῖρε͵ ἐλπὶς ἀγαθῶν αἰωνίων·
|:xαῖρε͵ νύμφη ἀνύμφευτε». :|

Πᾶσα φύσις ἀγγέλων κατεπλάγη τὸ μέγα
τῆς σῆς ἐνανθρωπήσεως ἔργον·
τὸν ἀπρόσιτον γὰρ ὡς θεὸν
ἐθεώρει πᾶσι προσιτὸν ἄνθρωπον͵
ἡμῖν μὲν συνδιάγοντα͵ ἀκούοντα δὲ παρὰ πάντων·
|: «Ἀλληλούϊα». :|
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Ρήτορας πολυφθόγγους ὡς ἰχθύας ἀφώνους
ὁρῶμεν ἐπὶ σοί͵ θεοτόκε·
ἀποροῦσι γὰρ λέγειν τὸ πῶς
καὶ παρθένος μένεις καὶ τεκεῖν ἴσχυσας·
ἡμεῖς δὲ τὸ μυστήριον θαυμάζοντες πιστῶς βοῶμεν·
«Χαῖρε͵ σοφίας θεοῦ δοχεῖον·
χαῖρε͵ προνοίας αὐτοῦ ταμεῖον·
χαῖρε͵ φιλοσόφους ἀσόφους δεικνύουσα·
χαῖρε͵ τεχνολόγους ἀλόγους ἐλέγχουσα·
χαῖρε͵ ὅτι ἐμωράνθησαν οἱ δεινοὶ συζητηταί·
χαῖρε͵ ὅτι ἐμαράνθησαν οἱ τῶν μύθων ποιηταί·
χαῖρε͵ τῶν Ἀθηναίων τὰς πλοκὰς διασπῶσα·
χαῖρε͵ τῶν ἁλιέων τὰς σαγήνας πληροῦσα·
χαῖρε͵ βυθοῦ ἀγνοίας ἐξέλκουσα·
χαῖρε͵ πολλοὺς ἐν γνώσει φωτίζουσα·
χαῖρε͵ ὁλκὰς τῶν θελόντων σωθῆναι·
χαῖρε͵ λιμὴν τῶν τοῦ βίου πλωτήρων·
|: xαῖρε͵ νύμφη ἀνύμφευτε». :|
ῶσαι θέλων τὸν κόσμον ὁ τῶν ὅλων κοσμήτωρ
πρὸς τοῦτον αὐτεπάγγελτος ἦλθε·
καὶ ποιμὴν ὑπάρχων ὡς θεὸς
δι΄ ἡμᾶς ἐφάνη καθ΄ ἡμᾶς ὅμοιος·
ὁμοίῳ γὰρ τὸ ὅμοιον καλέσας ὡς θεὸς ἀκούει·
|: ‚Ἀλληλούϊα‛. :|
Σεῖχος εἶ τῶν παρθένων͵ θεοτόκε παρθένε͵
καὶ πάντων τῶν εἰς σὲ προσφευγόντων·
ὁ γὰρ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς
κατεσκεύασέ σε ποιητής͵ ἄχραντε͵
οἰκήσας ἐν τῇ μήτρᾳ σου καὶ δείξας προσφωνεῖν σοι πάντας·
‚Χαῖρε͵ ἡ στήλη τῆς παρθενίας·
χαῖρε͵ ἡ πύλη τῆς σωτηρίας·
χαῖρε͵ ἀρχηγὲ νοητῆς ἀναπλάσεως·
χαῖρε͵ χορηγὲ θεϊκῆς ἀγαθότητος·
χαῖρε͵ σὺ γὰρ ἀνεγέννησας τοὺς συλληφθέντας αἰσχρῶς·
χαῖρε͵ σὺ γὰρ ἐνουθέτησας τοὺς συληθέντας τὸν νοῦν·
χαῖρε͵ ἡ τὸν φθορέα τῶν φρενῶν καταργοῦσα·
χαῖρε͵ ἡ τὸν σπορέα τῆς ἁγνείας τεκοῦσα·
χαῖρε͵ παστὰς ἀσπόρου νυμφεύσεως·
χαῖρε͵ πιστοὺς κυρίῳ ἁρμόζουσα·
χαῖρε͵ καλὴ κουροτρόφε παρθένων·
χαῖρε͵ ψυχῶν νυμφοστόλε ἁγίων·
|: χαῖρε͵ νύμφη ἀνύμφευτε‛. :|
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Ὕμνος ἅπας ἡττᾶται συνεκτείνεσθαι σπεύδων
τῷ πλήθει τῶν πολλῶν οἰκτιρμῶν σου·
ἰσαρίθμους ψαλμοὺς καὶ ᾠδὰς
ἂν προσφέρωμέν σοι͵ βασιλεῦ ἅγιε͵
οὐδὲν τελοῦμεν ἄξιον͵ ὧν δέδωκας τοῖς σοὶ βοῶσιν·
|: «Ἀλληλούϊα». :|

Φωτοδόχον λαμπάδα τοῖς ἐν σκότει φανεῖσαν
ὁρῶμεν τὴν ἁγίαν παρθένον·
τὸ γὰρ ἄϋλον ἅπτουσα φῶς
ὁδηγεῖ πρὸς γνῶσιν θεϊκὴν ἅπαντας͵
αὐγῇ τὸν νοῦν φωτίζουσα͵ κραυγῇ δὲ τιμωμένη ταῦτα·
«Χαῖρε͵ ἀκτὶς νοητοῦ ἡλίου·
χαῖρε͵ λαμπτὴρ τοῦ ἀδύτου φέγγους·
χαῖρε͵ ἀστραπὴ τὰς ψυχὰς καταλάμπουσα·
χαῖρε͵ ὡς βροντὴ τοὺς ἐχθροὺς καταπλήττουσα·
χαῖρε͵ ὅτι τὸν πολύφωτον ἀνατέλλεις φωτισμόν·
χαῖρε͵ ὅτι τὸν πολύρρητον ἀναβλύζεις ποταμόν·
χαῖρε͵ τῆς κολυμβήθρας ζωγραφοῦσα τὸν τύπον·
χαῖρε͵ τῆς ἁμαρτίας ἀναιροῦσα τὸν ῥύπον·
χαῖρε͵ λουτὴρ ἐκπλύνων συνείδησιν·
χαῖρε͵ κρατὴρ κιρνῶν ἀγαλλίασιν·
χαῖρε͵ ὀσμὴ τῆς Χριστοῦ εὐωδίας·
χαῖρε͵ ζωὴ μυστικῆς εὐωχίας·
|: xαῖρε͵ νύμφη ἀνύμφευτε». :|

Χάριν δοῦναι θελήσας ὀφλημάτων ἀρχαίων ὁ πάντων χρεωλύτης
ἀνθρώπων͵ ἐπεδήμησε δι΄ ἑαυτοῦ πρὸς τοὺς ἀποδήμους τῆς αὑτοῦ
χάριτος· καὶ σχίσας τὸ χειρόγραφον ἀκούει παρὰ πάντων οὕτως·
Ἀλληλούϊα.

Ακάθιζηος Ύμνος. Η εικονογράθηζη ηων οίκων με δογμαηικό περιεχόμενο ζηις εκκληζίες ηης Κρήηης

254
Ψάλλοντές σου τὸν τόκον εὐφημοῦμεν σε πάντες
ὡς ἔμψυχον ναόν͵ θεοτόκε·
ἐν τῇ σῇ γὰρ οἰκήσας γαστρὶ
ὁ κατέχων πάντα τῇ χειρὶ κύριος
ἡγίασεν͵ ἐδόξασεν͵ ἐδίδαξε βοᾶν σοι πάντας·
‚Χαῖρε͵ σκηνὴ τοῦ θεοῦ καὶ Λόγου·
χαῖρε͵ ἁγία ἁγίων μείζων·
χαῖρε͵ κιβωτὲ χρυσωθεῖσα τῷ πνεύματι·
χαῖρε͵ θησαυρὲ τῆς ζωῆς ἀδαπάνητε·
χαῖρε͵ τίμιον διάδημα βασιλέων εὐσεβῶν·
χαῖρε͵ καύχημα σεβάσμιον ἱερέων εὐλαβῶν·
χαῖρε͵ τῆς ἐκκλησίας ὁ ἀσάλευτος πύργος·
χαῖρε͵ τῆς βασιλείας τὸ ἀπόρθητον τεῖχος·
χαῖρε͵ δι΄ ἧς ἐγείρονται τρόπαια·
χαῖρε͵ δι΄ ἧς ἐχθροὶ καταπίπτουσι·
χαῖρε͵ φωτὸς τοῦ ἐμοῦ θεραπεία·
χαῖρε ψυχῆς τῆς ἐμῆς προστασία·
χαῖρε͵ νύμφη ἀνύμφευτε‛.

Ὦ πανύμνητε μήτηρ͵ ἡ τεκοῦσα τὸν πάντων
ἁγίων ἁγιώτατον Λόγον͵
δεξαμένη τὴν νῦν προσφοράν͵
ἀπὸ πάσης ῥῦσαι συμφορᾶς ἅπαντας
καὶ τῆς μελλούσης λύτρωσαι κολάσεως τοὺς σοὶ βοῶντας·
|: «Ἀλληλούϊα.» :|
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Σσντομογραφίες
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Art Bulletin

BCMI

Buletinul Comisiunii
Monumentelor Istorice

BurlMag

Burlington Magazine
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Byzantinische Zeitschrift

Cah. Arch.

Cahiers Archéologiques

DOP

Dumbarton Oaks Papers

JÖB

Jahrbuch der
Österreichischen
Byzantinistik

LCI

Lexikon christlicher
Ikonographie

ODB

Oxford Dictionary of
Byzantium
Patrologia Graeca

PG
RbK

Reallexikon zur
byzantinischen Kunst

REB

Revue des Etudes
Byzantines

Zlu

Zbornik za likovne
umetnosti
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ΑΒΜΕ

Αρχείον Βυζαντινών
Μνημείων της Ελλάδος

ΑΔ

Αρχαιολογικό Δελτίο

ΔΧΑΕ

Δελτίον της Χριστιανικής
Αρχαιολογικής Εταιρείας

ΕΕΒΣ

Επετηρίς Εταιρείας
Βυζαντινών
Σπουδών

ΕΕΠΣΑΠΘ

Επιστημονική Έπετηρίς της
Πολυτεχνικής
Σχολής του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης

ΗπειρΧρον

Ηπειρωτικά Χρονικά
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Περίληψη
Ακάθιστος ύμνος. Η εικονογράφηση των οίκων με δογματικό
περιεχόμενο στις εκκλησίες της Κρήτης
Σο θέμα της απεικόνισης των εκκλησιαστικών ύμνων, κυρίως όμως του
Ακαθίστου γνώρισε αρκετά ευρεία διάδοση υπό την επίδραση του πνευματικού
κινήματος του ησυχασμού τόσο τους υστεροβυζαντινούς χρόνους, όσο και τη
μεταβυζαντινή περίοδο.
την Κρήτη κοσμεί τη μονή Οδηγήτριας, την Παναγία στα Ρούστικα, την
Παναγία του Μέρωνα, την Καρδιώτισσα των Βόρων, την Παναγία στο Καβούσι
Ιεράπετρας και τον Άγ. Υανούριο στο Βαλσαμόνερο. Από τη συγκριτική εξέταση των
τοιχογραφιών αυτών διαπιστώθηκε ότι το φαινόμενο της ανταλλαγής παραστάσεων
εμφανίζεται στην πλειονότητα των εκκλησιών της Κρήτης και είναι μια συνειδητή
επιλογή, που αποδεικνύει τη χρήση ενός εικαστικού προτύπου προερχόμενου εκτός
Κρήτης, από την Περίβλεπτο της Αχρίδας.
Εικονογραφικά οι περισσότερες ομοιότητες παρατηρούνται ανάμεσα στις
τοιχογραφίες από τα Ρούστικα και το Μέρωνα από τη μια και ανάμεσα στην
Καρδιώτισσα και στον Άγ. Υανούριο από την άλλη. Παρατηρείται δηλαδή η χρήση
κοινών εικονογραφικών σχημάτων μεταξύ των δύο εκκλησιών. Σην περίοδο αυτή,
δηλαδή το 14ο αιώνα, υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός τοιχογραφημένων εκκλησιών
εκτός Κρήτης που στο εικονογραφικό τους πρόγραμμα είχε ενταχθεί το θέμα του
συγκεκριμένου ύμνου. Επειδή λοιπόν, η τοιχογράφηση των περισσότερων ναών που
περιλαμβάνουν Ακάθιστο τοποθετείται χρονικά πιο νωρίς από αυτές της Κρήτης, είναι
πιθανό οι ζωγράφοι της Κρήτης να χρησιμοποίησαν κοινά εικαστικά πρότυπα με τα
εκτός του νησιού μνημεία.
Τπάρχει, λοιπόν, μια διαρκής χρήση ενός εικονογραφικού προτύπου κυρίως,
σαφώς επηρεασμένου από τις παραστάσεις της Περιβλέπτου της Αχρίδας από τους
ζωγράφους του νησιού, ενίοτε όμως με κάποιες παραλλαγές.
Σα κοινά εικονογραφικά πρότυπα στους κύκλους με Ακάθιστο από την Κρήτη,
καθώς και το γεγονός ότι τα μνημεία δεν απέχουν και πολύ μεταξύ τους χρονικά, δεν
αποκλείεται να καταδεικνύουν ίσως ένα κοινό εργαστήριο. Ίσως σε αυτό το εργαστήριο
ζωγραφικής στην Κρήτη μαθήτευσαν οι ζωγράφοι των μνημείων αυτών. Με άλλα λόγια
δεν είναι απίθανο να υπήρχαν κάποια εικονογραφικά πρότυπα με τη μορφή σχεδίων
που είχε στην κατοχή του κάποιος ζωγράφος και τα σχέδια αυτά να αντιγράφονταν
από τους μαθητευόμενούς του. Έτσι, με τις αλλεπάλληλες αντιγραφές, να υπήρχαν
και οι παραλλαγές που συναντώνται σήμερα στο συγκεκριμένο κύκλο.

Summary
Akathistos Hymn. The iconography of oikoi with doctrinal meaning in
the churches in Crete
The subject of the preservation of the eccleciastical hymns, especially of
Akathistos, has widely known under the influence of the spiritual movement of
hesychasm during the late Byzantine and post- Byzantine period.
In Crete Akathistos Hymn decorates: the Odigitria Monastery, Panagia at
Roustika, Panagia at Meronas, Kardiotissa at Voroi, Panagia in Kavousi of Ierapetra
and St. Phanourios Monastery in Valsamonero. A comparative analysis of these
frescoes shows that the phaenomen of the exchange scenes is visualized in the most
churches in Crete and is a conscious choice that proves the use of an iconographic
pattern coming out of Crete, from Perivleptos in Ohrid.
Pictorially there are most similarities between the frescoes at Roustika and
Meronas from one and between Kardiotissa and at St. Phanourios in Valsamonero
on the other hand. We observe the use of common iconographic shemes between
those two churches. This period, in the 14th century, there were a huge number of
churches with frescoes outside of Crete, which to their iconographic programme
had included the subject of this hymn. Since then, the frescoes of the several
temples including the Akathistos earlier than these of Crete, is possible the artists
of Crete were using common artistic patterns as the other churches outside of
Crete.
So, there is a constant use of one pictorial pattern particularly, clearly
influenced by the scenes in Perivleptos in Ohrid by the islands’ painters, but
sometimes with some variations.
The most common patterns in cycles with Akathistos Hymn from Crete, and
the fact that the monuments are not much between them in time, it is possible to
suggest that there was maybe a common workshop. Perhaps to this painting
workshop in Crete were students, who had teachers all the artists of these
monuments. In other words it is impossible there were some iconographic patterns
like which has a painter and those plans maybe have been copied by their students.
Thus, with the repeated copying, there were the variations, which we see today in
this cycle.

