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Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑЇ ΘΩΡΗ ΣΤΟ ΑΠΕΡΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΙ Ο ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗ
(μΕΤΑ ΤΟ 1399)

Τα ερείπια του ναού του Αγίου Θεοδώρου, Άι Θώρου ή Θώρη όπως τον αποκα-
λούν οι ντόπιοι, βρίσκονται στη θέση μάρμαρα, σε απόσταση σχεδόν τριών χιλιο-
μέτρων βορειοανατολικά του Απερίου, της παλιάς πρωτεύουσας της Καρπάθου.1 
Πρόκειται για μονόχωρη, καμαροσκέπαστη εκκλησία κτισμένη με αργολιθοδομή, 
στην οποία έχει μετέπειτα προσαρτηθεί εγκάρσιος επιμήκης νάρθηκας.2 Από το 
μνημείο είχε καταρρεύσει η καμάρα, συμπαρασύροντας την αψίδα και το μεγα-
λύτερο μέρος του νότιου τοίχου του κυρίως ναού. Στο κέντρο του βόρειου τοίχου 

* Η παρούσα μελέτη δε θα είχε ολοκληρωθεί χωρίς την πολύτιμη βοήθεια της αγαπητής 
φίλης, αρχαιολόγου της 4ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων δρ. Αγγελικής Κατσιώτη, η 
οποία με προθυμία μου επέτρεψε να χρησιμοποιήσω την περιγραφή του εικονογραφικού προ-
γράμματος από τις προσωπικές της σημειώσεις και μου συμπαραστάθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια 
της μελέτης. Ευχαριστίες οφείλω επίσης στην προϊσταμένη της ίδιας Εφορείας, κ. μαρία μι-
χαηλίδου, για την άδεια μελέτης και δημοσίευσης του μνημείου. Η τελική μορφή του κειμένου 
οφείλει πολλά στην αρχαιολόγο κ. Ιωάννα μπίθα, που διάβασε το χειρόγραφό μου και έκανε 
σημαντικές παρατηρήσεις. Ευχαριστώ, επίσης, τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών 
κ.κ. Νικόλαο Γκιολέ, Σοφία Καλοπίση-Βέρτη και μαρία Παναγιωτίδου για τις συζητήσεις επί 
του θέματος και, τέλος, τον συντηρητή έργων τέχνης της 4ης ΕΒΑ κ. Φώτη Σιδηρόπουλο για 
τη βοήθεια, από τεχνική άποψη, στην ανάγνωση της ημιεξίτηλης επιγραφής. Οι εικόνες, όπου 
δεν δηλώνεται, προέρχονται από το φωτογραφικό αρχείο της 4ης ΕΒΑ.

1 Αναφορά στο ναό: G. Gerola, I monumenti medioevali delle Tredici Sporadi, ASAtene ΙΙ 
(1916), 80. Ν. Κ. μουτσόπουλος, Κάρπαθος. Σημειώσεις Ιστορικής Τοπογραφίας και Αρχαιολο-
γίας, ΕΕΠΣΑΠΘ 7 (1977-1979) 415-416, πίν. 147-148. Ι. Η. Βολανάκης, Τοιχογραφημένοι βυζα-
ντινοί και μεταβυζαντινοί ναοί της νήσου Καρπάθου της Δωδεκανήσου, Καρπαθιακά 1 (2003) 
113-118 (με σύντομη περιγραφή του εικονογραφικού προγράμματος). Ε. Κ. Παπαβασιλείου, Α. 
Κατσιώτη, Η βυζαντινή Κάρπαθος μέσα από τα εκθέματα του Αρχαιολογικού μουσείου του 
νησιού, Καρπαθιακά 3 (2009) 79. Θ. Αρχοντόπουλος, Ο ναός της Αγίας Αικατερίνης στην πόλη 
της Ρόδου και η ζωγραφική του ύστερου μεσαίωνα στα Δωδεκάνησα (1309-1453), Ρόδος-Αθήνα 
2010, 222 και σποραδικά. Για το τοπωνύμιο (Άι Θώρος), βλ. Κ. μηνάς, Τοπωνυμικό της Καρπά-
θου, Κάρπαθος-Αθήνα 2000, 29. 

2 Βλ. κάτοψη του ναού στο: μουτσόπουλος, ό.π., 533, εικ. 137. 
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του νάρθηκα διαμορφώνεται τάφος-αρκοσόλιο.3 Από τις εξίτηλες, εκτεθειμένες 
στις καιρικές συνθήκες τοιχογραφίες, ένα μέρος μόνο διακρινόταν μέχρι πριν από 
λίγα χρόνια, με αυτές του νάρθηκα σε καλύτερη, κάπως, κατάσταση.4

Η τοιχογράφηση του μνημείου έχει εκτελεσθεί σε δύο φάσεις. Στην πρώτη 
ανήκουν οι τοιχογραφίες του κυρίως ναού και στη δεύτερη αυτές του νάρθηκα. Η 
εικονογράφηση αποτελείται από τρεις ζώνες (στο νάρθηκα τέσσερις) με διαχωρι-
στικές ταινίες ανάμεσά τους. Στον κυρίως ναό, διακρίνονται εξίτηλα σπαράγματα 
των παραστάσεων της καμάρας. Ανάμεσα σε αυτά, αναγνωρίζει κανείς τμήμα πι-
θανώς της Βάπτισης στο δυτικό τοίχο, βόρεια της εισόδου, και σπαράγματα, ίσως 
της Κοίμησης της Θεοτόκου, στη βορειοδυτική άκρη του τυμπάνου του ίδιου τοί-
χου. Η μεσαία ζώνη περιλαμβάνει ημίσωμους, εξίτηλους αγίους και μάρτυρες σε 
ορθογώνια πλαίσια, από δύο στο νότιο και στο βόρειο τοίχο.5 Από την κατώτε-
ρη ζώνη, στο νότιο τοίχο εικονίζεται ολόσωμος, εξίτηλος άγιος ενώ στον δυτικό 
ασκητής, ο οποίος έχει ταυτισθεί με τον άγιο Αντώνιο.6 Στο βόρειο τοίχο, από δυ-
τικά διακρίνονται ένας αρχάγγελος πλάι σε στρατιωτικό άγιο, που έχει ταυτισθεί 
με τον Γεώργιο (Εικ. 1),7 του οποίου έπονται δύο ακόμη, επίσης στρατιωτικοί, ο 
ένας, πιθανόν ο Δημήτριος, σχεδόν ολοσχερώς απολεπισμένος, ενώ ο τελευταίος 
προς ανατολάς μπορεί να ταυτισθεί με τον επώνυμο του ναού άγιο Θεόδωρο τον 
Στρατηλάτη8 (Εικ. 2).

Στο χώρο του νάρθηκα, από την καμάρα μόνο ένα τμήμα από αδιάγνωστη πα-
ράσταση, πιθανώς της Υπαπαντής, έχει σωθεί στο νότιο άκρο της καμάρας (Εικ. 
3). Το τύμπανο του νότιου τοίχου καταλαμβάνει Η ΠΡΟΔ(Ο)C(IA) (Εικ. 4) και, 

3 Στα Δωδεκάνησα η ύπαρξη αρκοσολίων, είτε στο εσωτερικό είτε εκτός των ναών, δεν εί-
ναι άγνωστη. Στο νησί της  Χάλκης απαντούν στον Άγιο Ανδρέα στην Αντράμασο (11ος αιώ-
νας) και στην Παναγία Οδηγήτρια στο Χωριό (15ος αιώνας), στην Τήλο στον Άγιο Νικόλαο 
στο μισοσκάλι (αρχές 14ου αιώνα), στην Κάρπαθο στον Άγιο Ονούφριο της Ολύμπου (πριν 
από τον 10ο αιώνα, αναφορά στο: μουτσόπουλος, ό.π., 370), κ.α. Στη Ρόδο εντοπίζονται στο 
εσωτερικό πολλών ναών, όπως πχ. στον Άγιο Φανούριο (1336), στους Αγίους Θεοδώρους Αρ-
χαγγέλου (1372) κ.α., ενώ σε άλλους εξωτερικά, αλλά όχι σε επαφή με το ναό, όπως στα νότια 
της Παναγίας Κυράς στα Σιάννα (τέλη 14ου αιώνα).

4 Η τελευταία φωτογράφηση του ναού έγινε το 1999. Σε επόμενη αυτοψία της Υπηρεσίας 
διαπιστώθηκε, δυστυχώς, ότι  τα ψηλότερα σημεία των τοίχων είχαν καταρρεύσει, παρασύρο-
ντας το μεγαλύτερο μέρος του τοιχογραφικού διακόσμου που πραγματεύεται η παρούσα μελέ-
τη.  

5 Παρόμοια ένταξη των ημίσωμων μορφών, προφανώς επηρεασμένη από φορητές εικόνες, 
απαντά, μεταξύ άλλων, στη Ζωοδόχο Πηγή (θέση «Στελλίες») στα Σιάννα της Ρόδου (15ος αι-
ώνας, αδημοσίευτο). 

6 Βολανάκης, ό.π., 117. 
7 Βολανάκης, ό.π., 116. 
8 Για τη θέση του επώνυμου αγίου, βλ. Αρχιμ. Σ. Κουκιάρης, Η θέση του επωνύμου αγί-

ου στο εικονογραφικό πρόγραμμα του βυζαντινού ναού (Γενικές αρχές), Κληρονομία 22 (1990) 
105-123.
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κάτω από αυτήν, δύο αδιάγνωστοι άγιοι σε στηθάρια. Στο δυτικό τοίχο, στη με-
σαία ζώνη εικονίζονται σκηνές από το βίο και το μαρτύριο του αγίου Θεοδώρου. 
Αναγνωρίζονται: α) η προσφορά στους φτωχούς αποτμημάτων των ειδώλων (Εικ. 
5), β) κατεστραμμένη σκηνή, γ) ο άγιος ενώπιον του αυτοκράτορα, δ) η σταύρω-
ση του αγίου και ε) η αποτομή της κεφαλής του (Εικ. 6). Το τύμπανο του βόρειου 
τοίχου σώζει σπαράγματα από τη σκηνή της Πεντηκοστής9 (Εικ. 7). Στην κάτω 
ζώνη, στο νότιο τοίχο εικονίζονταν δύο ολόσωμοι άγιοι, ο ένας από αυτούς ασκη-
τής, στο δυτικό τοίχο, νότια της θύρας, ένας ακόμη μοναχός, και ακολουθούν, κα-
τά μήκος του ίδιου,  τέσσερις εξίτηλοι. Στην ανατολική άκρη του βόρειου τοίχου, 
τέλος, σώζεται η μορφή ενός ολόσωμου αγίου. 

Στο τύμπανο του αρκοσολίου στο βόρειο τοίχο σώζονται σπαράγματα δύο 
μορφών, από τη μέση και κάτω. Από τη μορφή στα αριστερά σώζονται ίχνη του 
σκουρόχρωμου, ποδήρους ενδύματος της, ενώ η διπλανή της, που είναι ανυπό-
δητη, φορεί μακρύ, ερυθρό χιτώνα και λευκό ιμάτιο. Ανάμεσά τους διακρίνονταν 
ημιεξίτηλη επιγραφή (Εικ. 8). 

Η επιγραφή,10 σήμερα εντελώς εξίτηλη, έχει αποτυπωθεί από τον Ν. μουτσό-
πουλο11 και φωτογραφηθεί από την Αρχαιολογική Υπηρεσία για πρώτη φορά κα-
τά το έτος 1974. μεγαλογράμματη, με λευκούς χαρακτήρες πάνω σε κιτρινωπό 
βάθος, αποτελείτο από τουλάχιστον έντεκα στίχους. Το κείμενο, με αρκετή επι-
φύλαξη ως προς τις συμπληρώσεις, έχει ως εξής: 

[ΕΚΟΙμΗΘΗ Ο] Εκοιμήθη ο
[ΔΟΥΛΟC] ΤΟΥ Θ(ΕΟ)Υ δούλος του Θεού
ΙΕΡΟμΟ ιερομό
ΝΑΧΟC ΙΛΑ ναχος Ιλα
ΡΙΩΝ μΗ ρίων μη
ΝΙ ΓΕΝΝΑ νί Γεννα
ΡΙΩ ΕΙC ΤΑC ρίω εις τας
ΙΔ΄ ΕΤΟΥC  ΙΔ΄ έτους 
ϚϠΖ΄ στϠζ΄ 
Ο[C] ΕΝ ΤΩ [Τ]Α[ΦΩ ΚΕΙΤΑΙ;] ος εν τω τάφω κειται
ΚΑΙ [ΟΙ] ΓΑΡ ΑΝ και οι γαρ αν
[ΑΓΙΓΝΩCΚΟΝΤΕC;] αγιγνώσκοντες…
Το κείμενο, ενθύμηση του θανάτου ενός ιερομονάχου ονόματι Ιλαρίων, ο 

οποίος έχει ταφεί στο αρκοσόλιο, βρίσκει παράλληλα σε πολλά άλλα βυζαντινά 

9 Η σκηνή ταυτίζεται από τον Βολανάκη (ό.π., 117) ως μυστικός Δείπνος. 
10 Βολανάκης, ό.π. Χ. Κουτελάκης, Χριστιανικές ελληνικές επιγραφές της Καρπάθου (υστε-

ροβυζαντινές-μεταβυζαντινές-νεότερες), Καρπαθιακά 2 (2006) 135.
11 μουτσόπουλος, ό.π., 415.
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μνημεία.12 Ο ιερομόναχος πέθανε στις 14 του Γενναρίου του 6907 από κτίσεως 
κόσμου, που αντιστοιχεί στο έτος 1399. Η επιγραφή κλείνει με προτροπή στους 
προσκυνητές να τον μνημονεύουν στις προσευχές τους.13 Η σημασία της, εκτός 
της μνείας του Ιλαρίωνος, άγνωστου από άλλη πηγή προσώπου, έγκειται στο 
ασφαλές terminus που παρέχει για την ιστόρηση του νάρθηκα, η οποία θα πρέπει 
να χρονολογηθεί μετά την παραπάνω ημερομηνία. Επιπλέον, καθιστά τις τοιχο-
γραφίες του το παλαιότερο παράδειγμα ακριβώς χρονολογημένου συνόλου στην 
Κάρπαθο14 και ένα από τα ελάχιστα στα Δωδεκάνησα.

Η εικονογράφηση του κυρίως ναού του Αγίου Θώρη ακολουθεί την τυπι-
κή διάταξη που απαντά σε δρομικούς ναούς της παλαιολόγειας εποχής, με σκη-
νές στην επάνω ζώνη, ημίσωμους αγίους στη μεσαία και ολόσωμους στην κάτω, 
σχεδόν κοινό τόπο σε ναούς της Δωδεκανήσου και της ευρύτερης επικράτειας.15 
Ωστόσο, χρήζει περαιτέρω σχολιασμού ο διάκοσμος του νάρθηκα, με τις μνημεια-
κών διαστάσεων χριστολογικές σκηνές και τον κύκλο του επωνύμου αγίου.  

Οι χριστολογικές σκηνές 

Τα τύμπανα της νότιας και βόρειας πλευράς του νάρθηκα καταλαμβάνουν, 
όπως προαναφέρθηκε, οι παραστάσεις της Προδοσίας και της Πεντηκοστής 
αντίστοιχα. Στη σχεδόν ακέραιη σκηνή της Προδοσίας16 (Εικ. 4), το κέντρο κατα-

12 Πρβλ. ενδεικτικά τις επιγραφές που συνοδεύουν το 1383 τον κεκοιμημένο ιερέα Γεώρ-
γιο Κλάδο στο ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στους μαργαρίτες μυλοποτάμου (G. 
Gerola, Monumenti Veneti nell’isola de Creta, IV, Venezia 1932, 481, no. 7 και έγχρωμη φωτο-
γραφία στο Ι. Σπαθαράκης, Βυζαντινές τοιχογραφίες Νομού Ρεθύμνου, Ρέθυμνο 1999, 49) και 
τους αφιερωτές από τον Άγιο Φανούριο της Ρόδου (1336): μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Οι τοι-
χογραφίες της οικογένειας Βαρδοάνη στον Άγιο Νικόλαο στο Φουντουκλί της Ρόδου, Θωράκι-
ον. Αφιέρωμα στη μνήμη του Παύλου Λαζαρίδη, Αθήνα 2004, 251, σημ. 15, όπου ανάγνωση της 
ινδικτιώνας και παλαιότερη βιβλιογραφία. Γενικά για τα ταφικά πορτραίτα και τις επιτύμβιες 
παραστάσεις, βλ., μεταξύ άλλων, A. Semoglou, Contribution à l’étude du portrait funéraire dans 
le monde byzantine (14e-16e siècle), Zograf 24 (1995) 5-12. Τ. Παπαμαστοράκης, Επιτύμβιες 
παραστάσεις κατά τη μέση και ύστερη βυζαντινή περίοδο, ΔΧΑΕ 19 (1996-1997) 285-303. 

13 Πρβλ. τις επιγραφές που συνοδεύουν τους κεκοιμημένους Βασίλειο και Νεγκομία στα 
τυφλά τόξα του ναού του Τιμίου Σταυρού στο Πελένδρι της Κύπρου (1335-40). Ν. Ζάρρας, Ο 
ναός του Τιμίου Σταυρού στο Πελένδρι, Λευκωσία 2010, 19. 

14 Έχει επισημανθεί η ύπαρξη κτητορικής επιγραφής και στο ναό της Παναγίας Σπηλιανής 
στην Ίνια Απερίου, του έτους 1528. μουτσόπουλος, ό.π., 440. Κουτελάκης, ό.π., 136. Για συνο-
πτική περιγραφή του εικονογραφικού προγράμματος της Σπηλιανής, βλ. Βολανάκης, ό.π. (σημ. 
1), 120-123.  

15 Βλ. ενδεικτικά: Α. Κατσιώτη, Παρατηρήσεις στη ζωγραφική του 14ου-15ου αιώνα στα 
Δωδεκάνησα. Ο ησυχασμός και οι τοιχογραφίες του Αγίου Νικολάου στα Χείλη της Τήλου, ΑΔ 
54 (1999), Α΄, μελέτες, 327-328. μ. Ζ. Σιγάλα, Η Παναγία Οδηγήτρια ή Εννιαμερίτισσα στη 
Χάλκη της Δωδεκανήσου (1367), ΑΔ 55 (2000), Α΄, μελέτες, 336 κ.ε., και σημ. 32. 

16 ματθ. 26:47-56, μάρ. 14:43-52, Λουκ. 22:47-53. Για την εικονογραφία της σκηνής, βλ. 
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λαμβάνει το επεισόδιο του ασπασμού του Ιούδα. Ο Χριστός, ανυπόδητος, φορεί 
βαθυκόκκινο χιτώνα και γαλανό ιμάτιο. Στο αριστερό του χέρι κρατεί κλειστό ει-
λητό, ενώ το δεξί είναι ακουμπισμένο στο γοφό του. Ο Ιούδας, με γκριζωπό χιτώ-
να και ερυθρό ιμάτιο, έχοντας κάμψει τον κορμό, ασπάζεται τον Ιησού κοιτώντας 
στον στα μάτια. Οι δύο μορφές πλαισιώνονται στα δεξιά του Χριστού από ομάδα 
στρατιωτών και στα αριστερά από τον όχλο. Διακρίνονται ολόσωμοι τρεις λεγε-
ωνάριοι, με κωνικά κράνη και οπλισμένοι με δόρατα,17 ενώ ένας, ο πλησιέστερος 
στον Ιησού, κρατά και δισκοειδή ασπίδα.18 Το πλήθος των στρατιωτών δηλώνεται 
με τα παρατεταγμένα στο βάθος δόρατα. Από την ομάδα των Ιουδαίων, χαρα-
κτηριστική είναι η μορφή πίσω από τον Ιούδα, η οποία σαλπίζει.  Φορεί κοντό 
πορφυρό χιτώνα με πορτοκαλί παρυφή και λευκές αναξυρίδες. Πίσω από αυτόν, 
το κεφάλι ενός μόνο έχει αποδοθεί, ενώ το πλήθος δηλώνεται από τα ρόπαλα που 
υψώνονται στο βάθος. Τέλος, σε πρώτο επίπεδο, δεξιά του Χριστού, έχει απεικο-
νισθεί σε πολύ μικρότερη κλίμακα19 το επεισόδιο του Πέτρου με τον μάλχο. Ο 
απόστολος γονατιστός κόβει το αυτί του υπηρέτη, ο οποίος εικονίζεται σαν μικρό 
παιδί, με τα ενωμένα  χέρια του προτεταμένα.20

Η εικονογραφία της μνημειακής παράστασης στον Άι Θώρη είναι προσαρμο-
σμένη στην προσφερόμενη, τοξοειδή επιφάνεια. Έτσι, οι ομάδες των φαρισαίων 
και των στρατιωτών δε συνωθούνται στο κέντρο, όπως σε ανάλογες σύγχρονες 
περιπτώσεις.21 Η μικρογραφική απεικόνιση του επεισοδίου του μάλχου τονίζει το 
δευτερεύοντα ρόλο του μπροστά στην υπέρτατη προδοσία. Επιπλέον, η παρουσία 
του οπλισμένου όχλου, γνωστή από πρώιμα παραδείγματα,22 εδώ εμπλουτίζεται 
με τον σαλπίζοντα άνδρα, εικονογραφική λεπτομέρεια που αποτελεί δάνειο από 
σκηνές του Εμπαιγμού και της Διαπόμπευσης του Χριστού.23

ενδεικτικά: G. Millet, Recherches sur l’iconographie de l’évangile aux XIVe, XVe et XVIe siècles, 
Paris 1916, 326 κ.ε. Χ. Θ. Παπακυριακού, Η Προδοσία του Ιούδα. Παρατηρήσεις στην μεταει-
κονομαχική εικονογραφία της παράστασης, Βυζαντινά 23 (2002-2003) 233-260, όπου και βιβλι-
ογραφία. 

17 Για τη στρατιωτική ενδυμασία, βλ. μ. Parani, Reconstructing the Reality of Images. Byzan-
tine Material Culture and Religious Iconography (11th-15th Centuries), Leiden-Boston 2003, 101 
κ.ε. και ειδικά για σκηνές ενταγμένες σε εικονογραφικούς κύκλους, 143-148. 

18 Ιωάν. 18:2. Για την παρουσία στρατιωτών στη σκηνή, βλ. Α. Stylianou, J.A. Stylianou, The 
militarization of the Betrayal and its examples in the painted churches of Cyprus, Ευφρόσυνον. 
Αφιέρωμα στον Μανόλη Χατζηδάκη, 2, Αθήνα 1992, 570-581. 

19 Πρβλ. το επεισόδιο από τον Άγιο Γεώργιο στον Αρτό (1401). Ν. Β. Δρανδάκης, Ὁ εἰς 
Ἀρτὸν Ρεθύμνης ναΐσκος τοῦ ἁγίου Γεωργίου, ΚρητΧρον 11 (1957) 114 κ.ε., πίν. Η΄. Βλ. επίσης 
Παπακυριακού, ό.π., 243 κ.ε.

20 Παπακυριακού, ό.π., 243 κ.ε.
21 Δρανδάκης, ό.π., πίν. Η΄. 
22 Stylianou, Stylianou, ό.π., 571 κ.ε.
23 R. Pejović, Instruments de musique dans l’art serbo-macédonien et byzantin, Actes du 

XIIe Congrès International d’Études byzantines, II, Belgrade 1964, 593. Η.Ε. Κόλλιας, Η διαπό-
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Από τη σκηνή της Πεντηκοστής24 (Εικ. 7), δυστυχώς μέρος μόνο της δεξι-
άς πλευράς της έχει διατηρηθεί, με τους αποστόλους καθήμενους σε ημικυκλι-
κή διάταξη. Οι έξι σωζόμενες μορφές εικονίζονται στα αριστερά του θρόνου της 
Ετοιμασίας, μέρος του οποίου αχνά διακρίνεται ψηλά, στο κέντρο της σύνθεσης. 
Ο θρόνος και οι δύο πλησιέστεροι σε αυτόν απόστολοι κάθε πλευράς εικονίζο-
νταν μπροστά από αρχιτεκτόνημα.25 Οι τρεις από αυτούς (ακραίος, τρίτος και τέ-
ταρτος) έχουν ελαφρά προτεταμένο το αριστερό τους χέρι προς το κέντρο του 
ημικυκλίου, όπου θα απεικονιζόταν η, σήμερα χαμένη, προσωποποίηση του Κό-
σμου. Ανάλογη κίνηση αναγνωρίζεται στους αποστόλους της Πεντηκοστής στην 
Παντάνασσα (περ. 1430),26 ενώ πιο διακριτικές είναι οι χειρονομίες μελών της 
ομάδας από την ίδια παράσταση στην Περίβλεπτο του μυστρά (1360-1370).27 
Η σκηνή σπάνια απαντάται στα τοιχογραφημένα σύνολα της Δωδεκανήσου, κα-
θώς έχει διαπιστωθεί η ύπαρξή της μόνο στους Αγίους Θεοδώρους Αρχαγγέλου 
(1372), στην Παναγία Τρυφενιώτισσα στα μάσαρη (15ος αιώνας),28 στην Πανα-
γία Κυρά στην Πυλώνα (15ος αιώνας),29 στον Άγιο Νικόλαο ή Βερναρδίνο (Abdul 
Djelil),30 όλα στη Ρόδο, και στην Αγία Τριάδα στο μικρό Χωριό της Τήλου (15ος 
αιώνας).31

Από το εναπομείναν τμήμα μίας από τις σκηνές στο νοτιοδυτικό άκρο της κα-

μπευση του Χριστού στο ζωγραφικό διάκοσμο του Αγίου Νικολάου στα Τριάντα Ρόδου, Ευφρό-
συνον. Αφιέρωμα στον Μανόλη Χατζηδάκη, 1, Αθήνα 1991, 246 κ.ε. Ο ίδιος, Η μνημειακή εκλε-
κτική ζωγραφική στη Ρόδο στα τέλη του 15ου και στις αρχές του 16ου αιώνα, Μνήμη Μανόλη 
Χατζηδάκη, Ακαδημία Αθηνών, 29 Φεβρουαρίου 2000, Αθήνα 2000, 34 κ.ε. Για απεικονίσεις μου-
σικών και μουσικών οργάνων στη βυζαντινή τέχνη, βλ. επίσης: G. Galavaris, Musical Images 
in Byzantine Art. An Outline, Λιθόστρωτον. Studien zur byzantinischen Kunst und Geschichte. 
Festschrift für Marcell Restle, Stuttgart 2000, 79-91. Ν. μαλιάρας, Βυζαντινά μουσικά όργανα, 
Αθήνα 2007. 

24 Πράξ. Αποστ. 2:1-13. Για την εικονογραφία της σκηνής, βλ. A. Grabar, Le schéma 
iconographique de la Pentecôte, L’art de la fin de l’antiquité et du moyen âge, I, Paris 1968, 615-
627.  S. Boyd, The Church of the Panagia Amasgou, Monagri, Cyprus, and its Wallpaintings, 
DOP 28 (1974) 302 κ.ε. L. Hadermann-Misguich, Kurbinovo, Bruxelles 1975, 175 κ.ε. Ν. Γκιο-
λές, Σχόλια στὴν παράσταση τῆς Πεντηκοστῆς τοῦ καθολικοῦ τῆς μονῆς τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ στὴ 
Φωκίδα, ΕΕΒΣ 51 (2003) 315-324, όπου εκτενής βιβλιογραφία. 

25 Για τα οικοδομήματα στη σκηνή της Πεντηκοστής, βλ. Δρανδάκης, ό.π. (σημ. 19), 139, 
σημ. 272. 

26 μ. Ασπρά-Βαρδαβάκη, μ. Εμμανουήλ, Η μονή της Παντάνασσας στο Μυστρά. Οι τοιχο-
γραφίες του 15ου αιώνα, Αθήνα 2005, 144 κ.ε., εικ. 58-60. 

27 G. Millet, Monuments byzantins de Mistra, Paris 1910, πίν. 121:2.
28 Χ. Γιακουμάκη, Η αρχιτεκτονική και οι τοιχογραφίες του αρχικού στρώματος στην εκκλη-

σία των Αγίων Θεοδώρων στον Αρχάγγελο της Ρόδου, αδημοσ. μεταπτυχ. εργασία, Πανεπιστή-
μιο Κρήτης, Ρέθυμνο 2007, 39-40 σημ. 132. 

29 Τοιχογραφία αδημοσίευτη.
30 Αρχοντόπουλος, ό.π., 144. 
31 Τοιχογραφία αδημοσίευτη.
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μάρας του νάρθηκα, σώζονται δύο μόνον μορφές (Εικ. 3). Πρόκειται για έναν γη-
ραιό άνδρα, που φορεί γαλανό χιτώνα και βαθυκόκκινο ιμάτιο, και μία γυναίκα με 
μαβί μαφόριο, η οποία έχει γυρισμένα τα νώτα στον προηγούμενο. Η ύπαρξη στον 
νάρθηκα των χριστολογικών σκηνών που αναλύθηκαν, καθώς και η εικονογραφι-
κή συνάφεια με σύγχρονες απεικονίσεις της σκηνής της Υπαπαντής,32 συγκλίνουν 
περισσότερο στην ένταξη αυτής στο συγκεκριμένο τμήμα, παρά των Εισοδίων.33

Όσον αφορά, τέλος, στην επιλογή των άλλων δύο σκηνών, είναι γνωστό ότι 
σε αρκετούς μικρότερων διαστάσεων ναούς η Πεντηκοστή παριστάνεται στο δυ-
τικό τμήμα του κυρίως ναού ή στο νάρθηκα.34 Οι αρχικά περιορισμένες διαστάσεις 
του ναού της Καρπάθου, που, προφανώς, δεν επέτρεψαν την ένταξη της σκηνής 
στο εικονογραφικό πρόγραμμα του κυρίως ναού, υποθέτουμε ότι επιπρόσθετα 
υπαγόρευσαν την ανάγκη να συμπεριληφθούν η Πεντηκοστή, η Προδοσία και η 
Υπαπαντή στο διάκοσμο του νάρθηκα. 

Ο κύκλος του αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτη

Η παράδοση της ύπαρξης του ζεύγους των αγίων Θεοδώρων, του Τήρωνος 
και του Στρατηλάτη,35 όπως έχει δείξει η έρευνα, είναι αποτέλεσμα της διπλής 
παράδοσης και εκδοχής του βίου του ίδιου προσώπου, του αγίου Θεοδώρου.36 Η 

32 Για την εικονογραφία της Υπαπαντής, βλ. ενδεικτικά: Α. Ξυγγόπουλος, Υπαπαντή, ΕΕΒΣ 
6 (1929) 328-339. D.C. Schorr, The Iconographic Development of the Presentation in the Tem-
ple, ArtBull 18 (1946) 17-32. K. Wessel, Darstellung Christi in Tempel, RbK 1, στ. 1134-1145. 
H. Maguire, The Iconography of Symeon with the Christ Child in Byzantine Art, DOP 34-35 
(1980-1981) 260-269. 

33 Στα Δωδεκάνησα, σκηνές από το θεομητορικό κύκλο απαντούν, κυρίως, σε ναούς αφι-
ερωμένους στη Θεοτόκο, όπως στην Παναγία Κυρά-Χωστή στο Βαθύ Καλύμνου (γ΄ στρώμα, 
14ος αιώνας, αδημοσίευτο) και στα Εισόδια στο μεγάλο Χωριό της Τήλου (14ος αιώνας, αδη-
μοσίευτο· την πληροφορία οφείλω στην Αγγελική Κατσιώτη). Η απεικόνιση στο νάρθηκα της 
Παναγίας στα Καπετανιανά μονοφατσίου δεκαεπτά σκηνών από το βίο της Παναγίας έχει 
αποδοθεί στον κοινό ανάμεσα στο μνημείo και τον Άι Θώρη αρχιτεκτονικό τύπο. μ. μπορ-
μπουδάκης, Παρατηρήσεις στη ζωγραφική του Σκλαβεροχωρίου, Ευφρόσυνον. Αφιέρωμα στον 
Μανόλη Χατζηδάκη, 1, Αθήνα 1991, 378. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι, για την παρουσία σκη-
νών από τον θεομητορικό κύκλο σε ανάλογων διαστάσεων ναούς της Επιδαύρου Λιμηράς, έχει 
υποτεθεί η επίδραση από τον μυστρά, και ιδιαίτερα από την Περίβλεπτο. μ. Παναγιωτίδη, Πα-
ρατηρήσεις για ένα τοπικό «εργαστήρι» της Επιδαύρου Λιμηράς, ΔΧΑΕ 27 (2006) 196. 

34 Α. μαντάς, Το εικονογραφικό πρόγραμμα του ιερού βήματος των μεσοβυζαντινών ναών 
της Ελλάδας (843-1204), Αθήνα 2001, 209 σημ. 71. 

35 Βλ. και την άποψη που θέλει τη λέξη στρατηλάτης να αποτελεί είτε αξίωμα είτε να χρησι-
μοποιείται  σε κάποιες περιπτώσεις ως απλός τιμητικός όρος. Chr. Walter, Theodore, Archetype 
of the Warrior Saint, REB 57 (1999) 186 κ.ε. (στο εξής: Walter, Archetype). Για την εικονογρα-
φία του, βλ. C. Weigert, Theodor Stratelates (der Heerführer) von Euchaïta, LCI 8, στ. 444-446, 
όπου βιβλιογραφία. 

36 Σχετικά με τον άγιο Θεόδωρο, βλ. Walter, Archetype, 163-210. Chr. Walter, The Warrior 
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λατρεία του παλαιότερου, του Τήρωνος,37 είχε εξαπλωθεί από πολύ νωρίς, καθώς 
ναοί αφιερωμένοι σε αυτόν μνημονεύονται ήδη από τον 5ο αιώνα.38 Αντίθετα, ο 
Στρατηλάτης εμφανίζεται, όπως έχει υποστηριχθεί, μετά τον 9ο αιώνα, οπότε και 
γίνεται η πρώτη αναφορά στην ιδιότητά του,39 παράλληλα όμως, έχει συνδεθεί 
και με την παράδοση που τον θέλει να έχει βοηθήσει σε μάχη κατά των Ρώσων 
τον αυτοκράτορα Ιωάννη Α΄ Τζιμισκή το 971.40 Πρόκειται, κατά πάσα πιθανότη-
τα, για ένα μυθοπλαστικό πρόσωπο, η λατρεία του οποίου, μετά την εξάπλωση 
της φήμης του, μεταφέρθηκε στους αφιερωμένους στον συνώνυμό του Τήρωνα 
ναούς στην Κωνσταντινούπολη.41

Για τον άγιο Θεόδωρο υπάρχει πληθώρα αγιολογικών πηγών, εγκώμια και 
μαρτύρια,42 με εξέχον το φερόμενο ως έργο ενός Αύγαρου, ταχυγράφου (γραμμα-
τέως) και αυτόπτη μάρτυρα των δοκιμασιών που υπέστη ο μάρτυρας μέχρι το τέ-

Saints in Byzantine Art and Tradition, Aldershot 2003, 44-66 (στο εξής: Walter, Warrior Saints). 
Για το φαινόμενο της δημιουργίας «δίδυμων» αγίων, βλ. τις απόψεις των: H. Delehaye, Les lé-
gendes grecques des saints militaires, Paris 1909, 15. Walter, Archetype, 186. L. Mavrodinova, St. 
Théodore. Évolution et particularités de son type iconographique dens la peinture médiévale, 
Bulletin de l’Institut des Arts de Sofia 13 (1969) 50 (στη βουλγαρική με γαλλική περίληψη). N. 
Oikonomidès, Le dédoublement de S. Théodore et les villes de Euchaïta et Euchaneia, AnBoll 
104 (1986) 330-335. 

37 Το επίθετο χρησιμοποιείται καταχρηστικά, καθώς στις πρώιμες απεικονίσεις του αγίου 
Θεοδώρου ποτέ δε γίνεται ο διαχωρισμός του ή σαφής αναφορά της ιδιότητάς του ως νεοσυλ-
λέκτου. Walter, Archetype, 59. Walter, Warrior Saints, 185. Για τις πρώιμες απεικονίσεις του αγί-
ου, βλ. Κ.Π. Χαραλαμπίδης, Η πρώιμη εικονογραφία του αγίου Θεοδώρου, Βυζαντινά 16 (1991) 
117-129. 

38 Walter, Archetype, 170 κ.ε.
39 Ό.π., 185 σημ. 131. 
40 H. Grégoire, L’expédition d’Igor (941) et la Chronique russe, Saint Théodore Spongarios 

ou Sporakios, Byz 11 (1936) 605-607. Ο ίδιος, La dernière campagne de Jean Tzimiskès contre 
les Russes, Byz 12 (1937) 267-276. Ο ίδιος, Saint Théodore le Stratilate et les Russes, Byz 13 
(1938) 291-300. Walter 2003, 176. Π. Ιωαννίδου, Ο πόλεμος του αυτοκράτορα Ιωάννη Τσιμισκή 
εναντίον των Ρώσων, Βυζαντινός Δόμος 16 (2007-2008) 228. Για διαφορετική ερμηνεία, βλ. J.-
Cl. Cheynet, Le culte de saint Théodore chez les officiers de l’armée d’Orient, Βυζάντιο, Κράτος 
και Κοινωνία. Μνήμη Νίκου Οικονομίδη, (επιμ. Ά. Αβραμέα, Α. Λαΐου, Ε. Χρυσός), Αθήνα 2003, 
141. 

41 με κυριότερο αυτόν στα ανάκτορα του Σφωρακίου. Walter, 59.
42 BHG II, 1750-1753. Ενδεικτικά αναφέρονται το εγκώμιο του Ευθύμιου Πρωτασηκρήτη, 

χρονολογούμενο στον 10ο αιώνα (F. Halkin, L’éloge de Saint Théodore Stratélate par Euthyme 
Protasecretis, AnBoll 99 (1981) 221-237) και το μαρτύριο του Συμεώνος μεταφραστή (Dele-
haye, ό.π., 168-182). Βλ. επίσης: Τ. Παπαμαστοράκης, Ιστορίες και ιστορήσεις βυζαντινών παλ-
ληκαριών, ΔΧΑΕ 20 (1998), κυρίως 214 κ.ε., όπου συγκρίνονται τρεις εκδοχές του βίου του με 
γνώμονα το επεισόδιο της δρακοντοκτονίας. Ευτ. Τωμαδάκης, Ἀνδρέου Κρήτης Κανὼν εἰς τὸν 
ἅγιον μεγαλομάρτυρα Θεόδωρον, ΕΕΒΣ 51 (2003) 125-167. Th. Antonopoulou, The Metrical 
Passions of ss. Theodore Tiron and Theodore Stratelates in Cod. Lavra Λ 170 and the gramma-
tikos Merkourios, Realia Byzantina 22, Berlin 2009, 1-13.
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λος της ζωής του.43 Σύμφωνα με το κείμενο, ο Θεόδωρος καταγόταν από την πόλη 
Ευχάιτα44 και κατοικούσε στην Ηράκλεια του Πόντου. Κατείχε υψηλό στρατιωτι-
κό αξίωμα.45 Ο αυτοκράτορας Λικίνιος σε επίσκεψή του στην Ηράκλεια προσπά-
θησε να πείσει τον Θεόδωρο να αποτίσει φόρο τιμής στα είδωλα, προσφέροντάς 
του χρυσά και αργυρά λατρευτικά αντικείμενα, τα οποία αυτός, με την πρόφαση 
ότι θα θυσιάσει σε αυτά, τα κατακερμάτισε και τα διαμοίρασε στους φτωχούς. Ο 
αυτοκράτορας, αφού πληροφορήθηκε το συμβάν, διέταξε τη φυλάκιση, τη μαστί-
γωση, τη σταύρωση και, τέλος, από φόβο μην εξεγερθεί ο λαός και εξαιτίας του 
εκχριστιανισμού ικανής μερίδας του από τους λόγους του Θεοδώρου, τον απο-
κεφαλισμό του. Το μαρτύριο για το οποίο έγινε λόγος έχει υποστηριχθεί ότι είναι 
μεσοβυζαντινό έργο ενός έμπειρου συγγραφέα.46 Επεισόδια από την παραπάνω 
εκδοχή του βίου του Στρατηλάτη εντοπίζονται στο ναό του Απερίου. 

Στην πρώτη σωζόμενη σκηνή, ο μάρτυρας στα αριστερά, κρατεί στα δυο του 
χέρια αποτμήματα των πολύτιμων ειδωλίων που του προσφέρθηκαν και τα μοι-
ράζει στους φτωχούς47 (Εικ. 5). Εικονίζεται αγένειος, με αυλική ενδυμασία απο-
τελούμενη από πορφυρό χιτώνα48 και λευκή χλαμύδα. Ο κάμπος είναι ανοικτο-
πράσινος και ο ορίζοντας γαλάζιος. Σε εικόνα του τέλους του 15ου αιώνα από το 
Novgorod, στην ίδια σκηνή έχει αποτυπωθεί η στιγμή που ο Στρατηλάτης, γενει-
οφόρος, ετοιμάζεται να θραύσει με σφυρί τα είδωλα, την ώρα που ομάδα ανθρώ-
πων απλώνει τα χέρια σε ένδειξη ικεσίας.49 Το επεισόδιο της δωρεάς αντικειμένων 
στους φτωχούς δεν είναι άγνωστο στη βυζαντινή τέχνη. Ενδεικτικά αναφέρονται 
παρόμοιες απεικονίσεις σε εικονογραφικούς κύκλους του αγίου Γεωργίου, με ορι-
σμένες, ωστόσο, διαφοροποιήσεις ως προς το είδος των δωρεών (ο Γεώργιος προ-
σφέρει τις περισσότερες φορές χρήματα) και, στην περίπτωση του τελευταίου, 
στη δήλωση της αναπηρίας των αποδεκτών.50

43 G. Van Hooff, Acta graeca S. Theodori ducis, AnBoll 2 (1883) 359-367. 
44 Για τη σχέση της πόλης με την Ευχάνεια, όπου μαρτυρείται ναός αφιερωμένος στον 

Στρατηλάτη, βλ. Oikonomidès, ό.π., 327-335. A. Kazhdan, N. Patterson Ševčenko, Theodore 
Stratelates, ODB, 3, New York 1991, 2047. Walter, Archetype, 183 κ.ε. Walter, Warrior Saints, 56 
κ.ε. Antonopoulou, ό.π., 1-2.

45 Αυτή είναι και η ειδοποιός διαφορά του με τον Τήρωνα, ο οποίος, ως νεοσύλλεκτος, κα-
τείχε χαμηλό αξίωμα. Βλ. σχετικά Walter, Archetype, 185 και σημ. 130.

46 Walter, Archetype, 186 κ.ε. 
47 Van Hooff, ό.π. (σημ. 43), 363, §9. 
48 … περιβαλλόμενος χιτῶνας ὑφαντοὺς διαβύσσους ὥσπερ φλόγα πυρός. Van Hooff, ό.π. 

(σημ. 44), 363, §9, στίχ. 8-9.
49 V. N. Lazarev, L’arte russa delle icone dalle origini all’inizio del XVI secolo, Milano 1996, 

αριθ. 58.
50 T. Mark-Weiner, Narrative cycles of the Life of St. George in byzantine art, Ph. D. diss., 

New York University, I, Ann Arbor 1977, 107-114. M. Vieillard-Troiekouroff, Saint Georges dis-
tribuant ses bienns aux pauvres. Étude iconographique, CahArch 28 (1979) 95-102.
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Η επόμενη σκηνή λείπει, καθώς το εκεί τμήμα του τοίχου έχει καταρρεύσει. 
Ακολουθεί το επεισόδιο της παρουσίασης του μάρτυρα ενώπιον του Λικινίου.51 Ο 
Θεόδωρος, όρθιος στο κέντρο είναι γυρισμένος στα αριστερά, προς την χαμένη 
σήμερα μορφή του αυτοκράτορα (Εικ. 6). Από την αμφίεση του μάρτυρα ξεχωρί-
ζουν τα πορφυρά, μυτερά υποδήματα52 και η ωχροκίτρινη χλαμύδα που καλύπτει 
το μεγαλύτερο μέρος του ποδήρους χιτώνα του. Η σκηνή είναι γνωστή από βίους 
και άλλων αγίων ή μαρτύρων, όπως του Γεωργίου.53

Το επεισόδιο που ακολουθεί προέρχεται από τα μαρτύρια  του αγίου (Εικ. 6). 
Ο Θεόδωρος εικονίζεται προσηλωμένος σε σταυρό σχήματος “ταυ”. Αριστερά και 
δεξιά του δύο ανδρικές μορφές χειρονομούν προς αυτόν, βασανίζοντάς τον. Η κί-
νηση της μορφής στα αριστερά του αγίου φαίνεται να στοχεύει με σφεντόνα προς 
το πρόσωπό του,54 ενώ ο εκ δεξιών, όπως δηλώνει η χειρονομία του, πιθανόν να 
ανήκει σε αυτούς που τὰ κεκρυμμένα μέλη αὐτοῦ τῶν διδύμων ἐγκαρσίως ξίφε-
σι διέτεμνον.55 Η σκηνή της σταύρωσης του αγίου Θεοδώρου απαντά επίσης στο 
τοιχογραφημένο μηνολόγιο του Staro Nagoricino (1315),56 στη λιτή του Οσίου 
μελετίου στον Κιθαιρώνα (16ος αιώνας),57 στον Άγιο Σπυρίδωνα στους μπουλα-
ριούς μάνης (1792)58 και στο μεταβυζαντινό στρώμα των Αγίων Θεοδώρων Αρ-
χαγγέλου Ρόδου (18ος αιώνας).59

Ο κύκλος του Στρατηλάτη κλείνει με την αποτομή της κεφαλής του60 (Εικ. 6). 
Ο μάρτυρας απεικονίζεται στα δεξιά όρθιος, αν και ήδη αποκεφαλισμένος. Η γε-
νειοφόρος, με χρυσοκίτρινο φωτοστέφανο κεφαλή του είναι πεσμένη στο έδαφος. 
Στα αριστερά ο δήμιος, με τα πόδια του μισοκρυμμένα πίσω από βραχώδες έξαρ-
μα, κρατά ακόμα το σπαθί στα υψωμένα χέρια του. Πάνω δεξιά, μέσα σε νεφέλη, ο 
Χριστός ευλογεί τον μάρτυρα. Η σκηνή του αποκεφαλισμού των μαρτύρων, ιδιαί-

51 Van Hooff, ό.π. (σημ. 43), 363-364, §10. 
52 Parani, ό.π., 71. Π. Καλαμαρά, Νέα στοιχεία στο βυζαντινό βεστιάριο του ενδέκατου αι-

ώνα, Το Βυζάντιο ώριμο για αλλαγές. Επιλογές, ευαισθησίες και τρόποι έκφρασης από τον ενδέ-
κατο στον δέκατο πέμπτο αιώνα, (επιμ. Χ. Αγγελίδη), Αθήνα 2004, 276. 

53 Mark-Weiner, ό.π., 115 κ.ε.
54 Van Hooff, ό.π. (σημ. 43), 364, §11, στίχ. 32-33. 
55 Van Hooff, ό.π. (σημ. 43), 364, §11, στίχ. 34-35.
56 G. Millet, A. Frolow, La peinture du Moyen Âge en Yougoslavie, III, Paris 1962, pl. 107.2. 
57 H. Deliyanni-Doris, Die Wandmalereien der Lite der Klostenkirche von Hosios Meletios, 

München 1975, 267. 
58 Σ. Φ. μενενάκου, Εικονογραφικές παρατηρήσεις σε μορφές αγίων και σκηνές από το βίο 

τους στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνος στους μπουλαριούς στη μάνη (1792), Πρακτικά του Ζ΄ 
Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Δ΄, Αθήναι 2007, 69-70, εικ. 8. 

59 Ι. Βολανάκης, Οι τοιχογραφίες του ναού των Αγίων Θεοδώρων Αρχαγγέλου Ρόδου, Ρόδος 
1982, 59.

60 Van Hooff, ό.π. (σημ. 43), 364, §17.
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τερα συχνή, απαντάται σε πληθώρα μνημείων και εικόνων,61 ενώ η εικονογραφική 
λεπτομέρεια της όρθιας στάσης του αγίου έχει επισημανθεί και σε ανάλογες απει-
κονίσεις της σκηνής του αποκεφαλισμού του αγίου Ιωάννη του Προδρόμου.62

Οι παραπάνω σκηνές έχουν τοποθετηθεί στο νάρθηκα, χώρο που από τον 12ο 
αιώνα φιλοξενεί σκηνές από το βίο του εκάστοτε τιμώμενου αγίου.63 Ο κύκλος 
του αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτη στο μνημείο του Απερίου αποτελεί το μο-
ναδικό γνωστό σε εμάς παράδειγμα σε τοιχογραφίες από τα Δωδεκάνησα,64 αλλά 
και από την λοιπή βυζαντινή επικράτεια. Ο μόνος πλήρως ιστορημένος βίος του 
εντοπίζεται σε μία φορητή εικόνα των τελών του 15ου αιώνα από το Novgorod,65 
η οποία περιέχει, μεταξύ άλλων, όλα τα επεισόδια του κύκλου του ναού μας. με-
μονωμένες σκηνές, όπως η σταύρωσή του, απαντούν σε μηνολόγια, χειρόγραφα 
ή τοιχογραφημένα, με χαρακτηριστικό το παράδειγμα από το Staro Nagoricino 
(περ. 1315)66, ενώ η μαστίγωσή του απαντά στο ψαλτήριο του Θεοδώρου Στου-
δίτου (Λονδίνο, British Library, Add. 19.352, fol. 39v), του 1066.67 Τέλος, από τη 
μεταβυζαντινή εποχή εντοπίζονται σκηνές από το μαρτύριό του στους Αγίους 
Θεοδώρους Αρχαγγέλου στη Ρόδο (18ος αιώνας).68

Η σπανιότητα των γνωστών εικονογραφικών παραλλήλων στη μνημειακή 
ζωγραφική δυσχεραίνει την εξαγωγή συμπερασμάτων. Αν θεωρήσουμε ότι το σύ-
νολο των σκηνών του βίου δεν περιλάμβανε τα προηγούμενα επεισόδια,69 μπορεί 
να ενταχθεί στην ομάδα των συνοπτικών εικονογραφικών κύκλων, παραδείγμα-

61 Κ. Π. Χαραλαμπίδης, ‘O ἀποκεφαλισμὸς τῶν μαρτύρων εἰς τὰς ἱστορικοφιλολογικὰς 
πηγὰς καὶ τὴν βυζαντινὴν τέχνην, Ἀθήνα 1989. 

62 Α. Κατσιώτη, Οι σκηνές της ζωής και ο εικονογραφικός κύκλος του αγίου Ιωάννη του 
Προδρόμου στη βυζαντινή τέχνη, Αθήνα 1998, 142, όπου και βιβλιογραφία. 

63 S. Tomeković, Le “manierisme” dans l’art mural à Byzance, 1, Paris 1984, 267 κ.ε.
64 Ναός αφιερωμένος μόνο στον Άγιο Θεόδωρο, σύμφωνα με την παράδοση και από όσο 

είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, υπήρχε στη θέση «Άις-Θώρος» των Σιαννών στη Ρόδο (για το 
τοπωνύμιο, βλ. Χρ. Ι. Παπαχριστοδούλου, Τοπωνυμικό της Ρόδου, 2Ρόδος 1996, 185) και στη 
θέση «Χέριση Σκάλα» στην Τήλο (ερειπωμένα, αδημοσίευτα μνημεία). Αντίθετα, στο ζεύγος 
των αγίων Θεοδώρων είναι αφιερωμένος ο ομώνυμος ναός στον Αρχάγγελο (1372) σύμφωνα 
με την κτητορική επιγραφή (Βολανάκης, ό.π., 66 κ.ε. Γιακουμάκη, ό.π. (σημ. 28), 62-65) και στη 
θέση «Κατακαλών» της Αρνίθας (τέλη 14ου αιώνα. Α. Γ. Νίκα, Η εκκλησία των Αγίων Θεοδώ-
ρων στην περιοχή Κατακαλών της Ρόδου και ο θεσμός της στρατιωτικής πρόνοιας στο Βυζά-
ντιο, ΔωδΧρον 21 (2007) 441-449). 

65 Lazarev, ό.π. (σημ. 49), αριθ. 58. 
66 Millet, Frolow, ό.π. (σημ. 56), pl. 107.2. 
67 S. der Nersessian, L’illustration des Psautiers grecs du moyen âge, II, Paris 1970, 97-98, pl. 

23, fig. 68. 
68 Βολανάκης, ό.π. (σημ. 59), 59.
69 Πρβλ. μνημεία της Κρήτης και της Πελοποννήσου με εκτεταμένο εικονογραφικό κύκλο 

του τιμώμενου αγίου. Arch. S. Koukiaris, Wall Paintings in Churches with a Limited Christo-
logical Cycle, Zograf 30 (2004-2005) 111 κ.ε., όπου προγενέστερη βιβλιογραφία. 
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τα των οποίων απαντούν σε εικόνες70 και χειρόγραφα.71 Ανασταλτικό παράγοντα 
όμως ως προς αυτό αποτελεί, εκτός της απώλειας μίας σκηνής της μεσαίας ζώ-
νης, το εξίτηλο των χαμένων επεισοδίων της επάνω. Η πιθανότητα της απεικόνι-
σης στην ανώτερη πέντε επιπλέον σκηνών του βίου του Στρατηλάτη δεν μπορεί 
να απορριφθεί, αν κρίνουμε από τον αριθμό τους στην εικόνα του Novgorod, θα 
μπορούσε όμως κανείς, βασιζόμενος στην ύπαρξη της Υπαπαντής στην καμάρα, 
να αντιτείνει ότι η επάνω ζώνη περιλάμβανε σκηνές του ευρύτερου χριστολογι-
κού κύκλου. 

Η εικονογραφική εξάρτηση των σκηνών από βυζαντινά πρότυπα βίων άλλων 
αγίων, όπως του Γεωργίου, και η στενή σχέση τους με το κείμενο του μαρτυρίου, 
πιθανώς προϋποθέτει την ύπαρξη κάποιου ιστορημένου συναξαρίου ή οδηγού το 
οποίο συμβουλεύτηκε ο ζωγράφος, όπως έχει υποτεθεί και για άλλες ανάλογες 
περιπτώσεις.72 Ωστόσο, δεν μπορεί με επιχειρήματα να αποκλειστεί το γεγονός 
της προσαρμογής του κειμένου του μαρτυρίου από τον καλλιτέχνη σε ήδη υπάρ-
χοντα, γνωστά σε αυτόν, παραδείγματα άλλων εικονογραφικών κύκλων.73

Τεχνοτροπικές παρατηρήσεις

Η διατήρηση των τοιχογραφιών του κυρίως ναού του Άι Θώρη, δυστυχώς, 
μικρά περιθώρια για τεχνοτροπικές παρατηρήσεις μας αφήνουν. Οι καλύτερα 
διατηρημένες μορφές της εκεί κάτω ζώνης, αυτές του ολόσωμου αρχαγγέλου με 
την πολυτελή, αυτοκρατορική  ενδυμασία και του Θεοδώρου Στρατηλάτη, απο-
δίδονται με σκούρο προπλασμό και πράσινη σκίαση που διαβαθμιζόμενη γίνεται 
έντονα σχηματική, σε συνδυασμό με πλατιές λευκές επιφάνειες στις φωτισμένες 

70 Πρβλ. Ι. μπίθα, Παρατηρήσεις στον εικονογραφικό κύκλο του αγίου Σπυρίδωνα, ΔΧΑΕ 
19 (1996-1997) 270. 

71 K. Weitzmann, The Selection of Texts for Cyclic Illustration in Byzantine Manuscripts, 
Byzantine Books and Bookmen (Dumbarton Oaks Colloquium, 1971), Washington, D.C. 1975, 84 
κ.ε. Chr. Walter, The London September Metaphrast Additional 11870, Zograf 12 (1981) 12 κ.ε., 
fig. 3-8. Ο ίδιος, The cycle of saint George in the monastery of Dečani, Dečani et l’art byzantine 
au milieu du XIVe siècle, Beograd 1985, 349.

72 Τζ. Αλμπάνη, Οι τοιχογραφίες του ναού της Αγίας μαρίνας στον μουρνέ της Κρήτης. 
Ένας άγνωστος βιογραφικός κύκλος της αγίας μαρίνας, ΔΧΑΕ 17 (1993-1994) 215-217. I. 
Spatharakis, A. A. T. van den Brink, A. Verweij, A Cycle of St. Mamas in a Cretan Church, JÖB 
53 (2003) 237. 

73 Βλ. το σημείωμα του Διονυσίου εκ Φουρνά στο τέλος του κεφαλαίου Πῶς ἱστορίζονται 
τὰ θαύματα τῶν ἐπισήμων ἁγίων: «Ἰδοὺ ὁποὺ ἐμνημονεύσαμεν ἱκανῶς μερικὰ θαύματα καὶ μαρ-
τύρια τῶν ἐπισήμων ἁγίων. Λοιπὸν κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον ἱστορίζονται καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων 
τὰ θαύματα, εἴτε ὅλα, εἴτε μερικά, βλέποντας ὅμως ἐπιμελῶς ἐκείνος ὁποῦ θέλει νὰ τὰ ἱστορή-
σει τοὺς βίους αὐτῶν καὶ τὰ συναξάρια». Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Διονυσίου εκ Φουρνά, 
Ερμηνεία της ζωγραφικής τέχνης, εν Πετρουπόλει 1909, 189. 
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επιφάνειες των προσώπων, στοιχεία που παραπέμπουν σε τοιχογραφίες του προ-
χωρημένου 14ου αιώνα, όπως του Αγίου Νικολάου του Τζώτζα στην Καστοριά 
(1360-1380),74 ενώ παρόμοια φωτίσματα και πιο ήπιες διαβαθμίσεις του πράσινου 
χρώματος ανιχνεύονται στις μορφές της Υπαπαντής του νάρθηκα του ίδιου ναού 
(β΄ φάση, μετά το 1399), αλλά και σε μνημεία της Επιδαύρου Λιμηράς στην Πε-
λοπόννησο, των τελών του 14ου αιώνα.75 Τα εμφανή περιγράμματα και οι επιμή-
κεις, ελαφρά γαμψές μύτες με τα στρογγυλά, πεπλατυσμένα πτερύγια αποτελούν 
αναμφισβήτητα ανάμνηση παλαιοτέρων προτύπων, όπως καταδεικνύει η σύγκρι-
ση με τοιχογραφίες των μέσων και του ύστερου 13ου αιώνα από τους ναούς των 
Αγίων Αποστόλων στο Άργος και του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο Βαθύ, και 
τα δύο στην Κάλυμνο, του Αγίου Λουκά στα Άπελα και του Αγίου μάμα στις Εξή-
λες Καρπάθου, του Αρχαγγέλου μιχαήλ (Ντεμιρλί) στη Ρόδο76 κ.α. Συγγένειες, 
άλλωστε, ως προς την απόδοση της μύτης των παραπάνω μορφών από το Απέρι 
εντοπίζονται σε σύνολα του δεύτερου μισού του 14ου αιώνα, όπως η Παναγία στα 
Παλαιά Ρούματα Κισάμου (1359/60),77 η Παναγία η Εννιαμερίτισσα στη Χάλκη 
(1367),78 οι Άγιοι Θεόδωροι Αρχαγγέλου Ρόδου (1372),79 ο Άγιος Ιωάννης στην 
Κριτσά μεραμπέλου Κρήτης (1389/90)80 κ.α. Στα πολυτελή ενδύματα, τέλος, του 
ολόσωμου αρχαγγέλου αναγνωρίζονται ομοιότητες με αυτά της αντίστοιχης μορ-
φής από το αρκοσόλιο του ναού της Παναγίας Κυράς στα Σιάννα της Ρόδου (τέ-
λη 14ου αιώνα). Ο καλλιτέχνης του Άι Θώρη επιχειρεί με κάποια αδεξιότητα να 
αποτυπώσει την τρίτη διάσταση, καθώς τα εύρωστα σώματα, παρά την προσπά-
θεια απόδοσης της πλαστικότητάς τους μέσω των φωτισμένων με λευκή, πλατιά 
πινελιά πτυχών, παραμένουν σχεδόν επίπεδα. με βάση τα παραπάνω στοιχεία, οι 
τοιχογραφίες του κυρίως ναού μπορούν, κατά τη γνώμη μας, να χρονολογηθούν 
στο δεύτερο μισό του 14ου αιώνα, πιθανόν στην έβδομη ή όγδοη δεκαετία του.  

Στις χρονολογημένες με βάση την επιγραφή μετά το 1399 τοιχογραφίες του 
νάρθηκα, οι σωζόμενες σκηνές ορίζονται από ένα κεντρικό άξονα, με τις εύρω-
στες μορφές να εντάσσονται με άνεση στην ευρεία ζωγραφική επιφάνεια. Τα πρό-
σωπά τους γεμάτα, σε κάποιες περιπτώσεις σχεδόν σφαιρικά (Eικ. 10), πλάθονται 
με πρασινωπό προπλασμό και καστανή ώχρα, όπως στο ναό του Αγίου Προκοπί-

74 Ε. Ν. Τσιγαρίδας, Τοιχογραφίες της περιόδου των Παλαιολόγων σε ναούς της Μακεδονί-
ας, Θεσσαλονίκη 1999, εικ. 155, 162-163. 

75 Παναγιωτίδη, ό.π. (σημ. 33), εικ. 4-6. 
76 Α. Κατσιώτη, Επισκόπηση της μνημειακής ζωγραφικής του 13ου αιώνα στα Δωδεκάνη-

σα, ΑΔ 51-52 (1996-97), Α΄, μελέτες, πίν. 96α, 105β, 110, 118, 119β. 269-302.
77 I. Spatharakis, Dated byzantine wall paintings of Crete, Leiden 2001, εικ. 99. 
78 μ. Ζ. Σιγάλα, Η Παναγία Οδηγήτρια ή Εννιαμερίτισσα στη Χάλκη της Δωδεκανήσου 

(1367), ΑΔ 55 (2000), Α΄, μελέτες, εικ. 26, 27, 32.
79 Βολανάκης, ό.π., εικ. σ. 57. Γιακουμάκη, ό.π., εικ. 44, 54, 62, 63. 
80 Spatharakis, ό.π. (σημ. 77), εικ. 121. 
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ου στη Σύμη, στην Παναγία Κυρά στα Σιάννα της Ρόδου ή την Αγία Τριάδα στον 
Κάμπο μεγάλου Χωριού στην Τήλο (περί τα τέλη του 14ου αιώνα).81 Ανάλογη 
απόδοση απαντάται σε μνημεία του ύστερου 14ου και των αρχών του 15ου αιώνα 
στην Κρήτη, όπως στον Άγιο Ιωάννη στο Δισκούρι μυλοποτάμου,82 στην Πανα-
γία στα Καπετανιανά μονοφατσίου (1401/2)83 (Εικ. 11) και, περισσότερο προ-
σεγμένα, στον Άγιο Γεώργιο στον Αρτό Ρεθύμνου (1401),84 αλλά και στην Εύβοια, 
στην Κοίμηση της Θεοτόκου στο Αλιβέρι (1393).85 Τα μάτια μεγάλα, με στρογ-
γυλή καστανή κόρη πλαισιωμένη από λευκή πινελιά και βλέμμα που αποπνέει 
γαλήνη, φέρουν έντονα καστανοκόκκινα περιγράμματα όπως στον Άγιο Γεώργιο 
Παχυμαχιώτη στη Λίνδο (1394/5).86 Οι φωτισμένες επιφάνειες αποδίδονται με 
απαλότερες διαβαθμίσεις του πράσινου σε συνδυασμό με λεπτές λευκές πινελιές, 
ιδίως στις ρυτίδες έκφρασης. Τα σχεδόν επίπεδα χείλη ορίζονται με μία σκούρα 
γραμμή στο σημείο της ένωσής τους και σχεδιάζονται με μαλακές διαβαθμίσεις 
του ίδιου χρώματος προς υποδήλωση της καμπύλης και της σκίασης. Ο όγκος 
των μαλλιών δηλώνεται σχεδόν γραμμικά, με εναλλαγή σκοτεινών και ανοικτό-
χρωμων πινελιών. Στα λευκά γένια του Ιωσήφ από την Υπαπαντή συγκεράζεται 
εμφανώς ο πρασινωπός προπλασμός με τις λευκές, επίθετες σε αυτόν πινελιές, 
όπως σε μορφές των προπατόρων ή του αποστόλου Πέτρου από τη Δευτέρα Πα-
ρουσία του ναού της Παναγίας Κυράς στα Σιάννα (τέλη 14ου αιώνα).87 Παρόμοια, 
με μία πιο εξπρεσσιονιστική διάθεση, αποδίδεται το μακρύ, λευκό γένιο του αγίου 
Ανδρέα (Εικ. 9) από τον ομώνυμο, επίσης ερειπωμένο, ναό στην Αχάτα Απερίου 
(τέλη 14ου αιώνα).88

Η πτυχολογία στις κινούμενες μορφές περιγράφει σε γενικές γραμμές τους 
όγκους χωρίς να είναι άκαμπτη, σε αντίθεση με τους ιστάμενους μετωπικούς αγί-
ους της κάτω ζώνης, όπου η πλαστικότητα δε δηλώνεται παρά με διαβαθμίσεις 
του χρώματος και λευκά φωτίσματα στις περιοχές όπου σημειώνεται η, ανεπαί-
σθητη τις περισσότερες φορές, κίνηση. με τον ίδιο τρόπο αποδίδεται και η σκιά 

81 Αρχοντόπουλος, ό.π., εικ. 63, 64. Ν. μαστροχρήστος, Ο βυζαντινός ναός της Παναγίας 
Κυράς στα Σιάννα της Ρόδου, άρθρο υπό εκτύπωση. Οι τοιχογραφίες της Αγίας Τριάδας στον 
Κάμπο παραμένουν αδημοσίευτες.  

82 K. Gallas, K. Wessel, M. Borboudakis, Byzantinisches Kreta, München 1983, 122, εικ. 73. 
83 G. Gerola, Κ. Λασσηθιωτάκης, Κατάλογος των τοιχογραφημένων εκκλησιών της Κρήτης, 

Ηράκλειον 1961, αριθ. 670. μ. μπορμπουδάκης, Παρατηρήσεις στη ζωγραφική του Σκλαβερο-
χωρίου, Ευφρόσυνον. Αφιέρωμα στον Μανόλη Χατζηδάκη, 1, Αθήνα 1991, 395, πίν. 207α. 

84 Δρανδάκης, ό.π. (σημ. 19), πίν. Δ΄, ΣΤ΄, Η΄. 
85 μ. Εμμανουήλ, Ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Αλιβέρι, ΑΕΜ 35 (2003-2004)

εικ. 7, 14, 17. 
86 Ι. μπίθα, Σχόλια στην κτητορική επιγραφή του Αγίου Γεωργίου Παχυμαχιώτη στη Λίνδο 

της Ρόδου (1394/5), ΔΧΑΕ 30 (2009) 164-165, εικ. 3-4. 
87 μαστροχρήστος, ό.π. 
88 Τοιχογραφία αδημοσίευτη. 
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στα ενδύματα, ενώ ευρεία είναι η χρήση των πρισματικών φώτων, χαρακτηριστικό 
του δεύτερου μισού του 14ου αιώνα στη μνημειακή ζωγραφική, όπως στο δεύτερο 
στρώμα της Αγίας Αικατερίνης (Ιλκ μιχράμπ),89 στους Αγίους Θεοδώρους στον 
Αρχάγγελο (1372) και στην Κυρά των Σιαννών, όλα στη Ρόδο. 

Σχετικά με το χρωματολόγιο, αξιοσημείωτη είναι η χρήση έντονα φωτεινών 
αποχρώσεων, όπως το θαλασσί, το ερυθρό και η πορτοκαλοκίτρινη ώχρα. Ποι-
κιλία χρωμάτων απαντά και στην απόδοση του κάμπου τόσο των στηθαίων μορ-
φών (κίτρινο, ρόδινο) όσο και των σκηνών (η ζώνη του εδάφους σε πράσινο, βλ. 
την πρώτη σκηνή  του βίου, και σε κιτρινωπή ώχρα, βλ. την Προδοσία). 

Η υψηλή για τα δεδομένα της περιοχής ποιότητα των τοιχογραφιών του νάρ-
θηκα του Άι Θώρη, οι οποίες θα πρέπει να χρονολογηθούν κατά τη γνώμη μας, 
σχεδόν αμέσως μετά ή γύρω στο 1399, η αρμονία που αυτές αποπνέουν, καθώς και 
η υψηλή τεχνική γνώση στην εκτέλεσή τους, τις κατατάσσουν στα σημαντικότε-
ρα δείγματα μνημειακής ζωγραφικής στη στροφή του 15ου αιώνα στα Δωδεκάνη-
σα. Πρόσφατη έρευνά μας μάλιστα έχει καταδείξει ότι οι τοιχογραφίες του ναού 
φέρουν, πιθανότατα, τη σφραγίδα του εργαστηρίου που διακόσμησε το ναό της 
Παναγίας Κυράς στα Σιάννα της Ρόδου90. Οι απαρχές της τέχνης αυτής μπορούν 
να αναζητηθούν σε σχεδόν σύγχρονα μνημεία που απηχούν την τέχνη της Κων-
σταντινούπολης, όπως οι τοιχογραφίες του ναού του Σωτήρος στη Calendžikha 

της Γεωργίας (1384-1396).91 Η απόδοση των φυσιογνωμικών χαρακτηριστικών 
και η όλη πραγμάτευση μορφών και σκηνών, για να περιοριστούμε μόνο σε ορι-
σμένα, προϋποθέτουν την απαραίτητη τεχνική γνώση και την τεχνοτροπική, εκ 
παραλλήλου με την εικονογραφική, σπουδή σε υψηλής τέχνης πρότυπα, πιθανόν 
της Πρωτεύουσας.92 Είναι γνωστές, άλλωστε, οι μαρτυρίες για την εγκατάσταση 
κωνσταντινουπολιτών ζωγράφων στην κοντινή Κρήτη κατά τον 14ο και τον 15ο 
αιώνα,93 σε τοιχογραφίες από την οποία έχουν εντοπισθεί αρκετές συγγένειες με 
το ναό του Απερίου, κυρίως τεχνοτροπικές. Ο υπεύθυνος της τοιχογράφησης του 

89 Για περισσότερα παραδείγματα, βλ. Αρχοντόπουλος, ό.π. (σημ. 1), 124. 
90 μαστροχρήστος, ό.π. 
91 Βλ. ενδεικτικά την απεικόνιση του αγίου Πέτρου στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας του 

ιερού. T. Velmans, Le décor du sanctuaire de l’église de Calendžikha. Quelques schémas rares: la 
Vierge entre Pierre et Paul, la procession des anges et le Christ de Pitié, CahArch 36 (1988) 143, 
εικ. 10. 

92 Αρχοντόπουλος, ό.π. (σημ. 1), 222. 
93 μ. Βασιλάκη, Παρατηρήσεις για τη ζωγραφική στην Κρήτη τον πρώιμο 15ο αιώνα,  Ευ-

φρόσυνον, ό.π., 65 κ.ε. μπορμπουδάκης, ό.π., 397. M. Constantoudaki-Kitromilides, Viaggi di 
pittori tra Constantinopoli e Candia: documenti d’archivio e influssi sull’arte (XIV-XV sec.), 
Βενετοκρατούμενος Ελληνισμός: Άνθρωποι, χώρος, ιδέες (13ος-18ος αι.), Πρακτικά Διεθνούς 
Επιστημονικού Συνεδρίου, Βενετία, 3-7 Δεκεμβρίου 2007, (επιμ. Χ. μαλτέζου, Α. Τζαβάρα, Δ. 
Βλάσση), Βενετία 2009, 709-723, με πρόσφατη βιβλιογραφία. 
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εξεταζόμενου ναού προσάρμοσε σε ικανοποιητικό βαθμό και σύμφωνα με τις δυ-
νατότητές του τα παραπάνω στοιχεία στις διαστάσεις του έργου, συνθέτοντας ένα  
αποτέλεσμα που, αν και δεν μπορεί να ανταγωνισθεί τα μητροπολιτικά σύνολα, 
αντιπροσωπεύει επάξια την πρόσληψη και αναπαραγωγή των διδαχών της τέχνης 
τους από ζωγράφους που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια. Κατ’ αντιστοιχία 
λοιπόν, οι επιρροές της μνημειακής τέχνης που έχουν αποδοθεί στην άφιξη των 
παραπάνω ζωγράφων στην Κρήτη, δεν θα μπορούσαν παρά να δικαιολογήσουν 
την απόδοση των τοιχογραφιών του ναού της Καρπάθου, αλλά και αυτού της Ρό-
δου σε έκφανση του ίδιου ρεύματος, το οποίο αναπαράγει κοινά πρότυπα.  

*
Οι σωζόμενες παραστάσεις του νάρθηκα του Άι Θώρη πιστεύουμε ότι σχε-

τίζονται με συγκεκριμένες επιλογές του κτήτορα. Τόσο οι σκηνές του μαρτυρίου 
του Στρατηλάτη, ενός από τους σημαντικότερους στρατιωτικούς αγίους, όσο και 
οι απεικονίσεις μοναχών94 στον ίδιο χώρο, μπορούν να αποδοθούν σε δική του 
πρωτοβουλία.95 Τα μαρτύρια αγίων, μεστά συμβολισμών ως προς τη δύναμη της 
πίστεως του ανθρώπου και την αγάπη προς το Θεό απέναντι στη βαναυσότητα, 
διατρανώνουν τις αρχές του μοναστικού, ασκητικού ιδεώδους. Ορμώμενοι από τα 
παραπάνω στοιχεία, πιστεύουμε ότι το αρκοσόλιο προοριζόταν για τον κτήτορα 
του νάρθηκα και πιθανό χορηγό της τοιχογράφησης.96 Δεχόμενοι την παραπάνω 
άποψη, βρισκόμαστε μπροστά σε ορισμένα ερωτήματα. Αν ο ιερομόναχος Ιλαρί-
ων πέθανε στα 1399, τότε τίνος πρωτοβουλία υπήρξε η ιστόρηση του νάρθηκα 
με το συγκεκριμένο πρόγραμμα; μήπως η χορηγία του είχε σχεδιαστεί ή αρχίσει 
από τον ίδιο και συνεχίστηκε μετά το θάνατό του από κάποιο μαθητή του ή μέλος 
της οικογενείας του; Πότε γράφτηκε η ενθυμητική επιγραφή; Δυστυχώς, εκ των 
πραγμάτων μόνον ως προς τα τελευταίο ερώτημα μπορούμε να απαντήσουμε ότι, 
με βάση τα τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά των τοιχογραφιών, η χρονία της επι-

94 Πρβλ. την απεικόνιση των αναχωρητών και ασκητών στο ναό του Αγίου Νικολάου στα 
Χείλη της Τήλου και τη σχέση με τις ησυχαστικές αντιλήψεις της εποχής: Κατσιώτη, ό.π. (σημ. 
15), κυρίως 332 κ.ε.

95 Για το ρόλο του κτήτορα στην τοιχογράφηση μνημείων, βλ. M. Panayotidi, The Question 
of the Role of the Donor and of the Painter. A Rudimentary Approach, ΔΧΑΕ 17 (1993-1994) 
143-156. 

96 Πρβλ. τη χορηγία του ιερομονάχου Ιακώβου στον Άγιο Γεώργιο στο Κούνενι Κισάμου 
(1283/4): S. Kalopissi-Verti, Dedicatory Inscriptions and Donor Portraits in Thirteenth-Century 
Churches of Greece, Wien 1992, 92. Σχετικά με κληρικούς και μοναχούς χορηγούς-κτήτορες, βλ. 
ενδεικτικά: Η ίδια, Patronage and Artistic Production in Byzantium during the Palaiologan Pe-
riod, Byzantium: Faith and Power (1261-1557). Perspectives on Late Byzantine Art and Culture, 
New York 2006, 86 κ.ε. Πρβλ. επίσης: M. Rautman, Aspects of Monastic Patronage in Palaeolo-
gan Macedonia, The Twilight of Byzantium: Aspects of Cultural and Religious History in the Late 
Byzantine Empire, (επιμ. Sl. Ćurčić, D. Mouriki), Princeton, N.J. 1991, 62 κ.ε. 
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γραφής δεν μπορεί να απέχει πολύ από την εκτέλεσή τους. 
Οι σχέσεις της Καρπάθου τόσο με τη Ρόδο όσο με την κοντινή Κρήτη, δεδο-

μένες κατά τον 15ο αιώνα,97 προφανώς και νωρίτερα, θεωρούμε πως συνέτειναν 
στην καλλιτεχνική άνθιση του νησιού. Σε μία προσπάθεια ανίχνευσης των κατα-
βολών της ζωγραφικής του ναού του Αγίου Θεοδώρου στο Απέρι, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που αναλύθηκαν παραπάνω και με δεδομένη την ποιότητά της, δύσκολα 
μπορεί κανείς να παραβλέψει την τεχνοτροπική, αλλά και την πιθανή, ως προς 
τις εικονογραφικές επιλογές,98 συνάφεια με σύνολα της Κρήτης. Προκειμένου, 
όμως, να οδηγηθούμε σε περαιτέρω συμπεράσματα, ας εξετάσουμε τα ιστορικά 
δεδομένα ως προς την εκκλησιαστική κατάσταση στην περιοχή κατά τον 14ο-15ο 
αιώνα, δεδομένης της ιδιότητας του Ιλαρίωνα. Στην μεν Κρήτη είναι γνωστό ότι 
οι Βενετοί δεν στήριξαν τη διαδοχή ορθοδόξων αρχιερέων και επισκόπων. Προ-
κειμένου κάποιος να χειροτονηθεί ιερέας, έπρεπε, μεταξύ άλλων, να υποστεί ένα 
είδος εξετάσεων επί τόπου και να δηλώσει πίστη στην πολιτική εξουσία δίνοντας 
όρκο.99 Κατόπιν, ο υποψήφιος όφειλε να μεταβεί σε καθορισμένες έδρες ορθόδο-
ξων μητροπόλεων για να χειροτονηθεί. Έπειτα, είχε το δικαίωμα να επιστρέψει 
και να ασκήσει το λειτούργημα στη γενέτειρά του. 

μεταξύ των ορθοδόξων μητροπόλεων που οι παραπάνω είχαν δικαίωμα χει-
ροτονίας συγκαταλέγεται και η Κάρπαθος,100 η οποία από το 1316 έως το 1537 
ανήκε στην οικογένεια των Κορνάρων και δεν γνώρισε καθόλου την επικυριαρχία 
των Ιωαννιτών Ιπποτών.101 Οι παντοειδείς σχέσεις της Καρπάθου με την Κρήτη 

97 Για τις σχέσεις Ρόδου-Καρπάθου, βλ. ενδεικτικά: Ζ. Ν. Τσιρπανλής, Ανέκδοτα έγγραφα 
για τη Ρόδο και τις Νότιες Σποράδες από το αρχείο των Ιωαννιτών Ιπποτών (1421-1453), Ρόδος 
1995, 76 σημ. 3, 115, 154, 206, 372. Για τις σχέσεις Καρπάθου-Κρήτης βλ. Ο ίδιος, Η Ρόδος και οι 
Νότιες Σποράδες στα χρόνια των Ιωαννιτών Ιπποτών (14ος-16ος αι.). Συλλογή ιστορικών μελε-
τών, Ρόδος 1991, 291-292. Α. Στεφανίδου, Ε. Παπαβασιλείου, Ιστορικά στοιχεία για τη μεταβυ-
ζαντινή Κάρπαθο, Καρπαθιακά Α΄ (2003) 206 κ.ε., όπου και βιβλιογραφία. 

98 Σύμφωνα με τον Αρχιμ. Σίλα Κουκιάρη, οι ανεπτυγμένοι εικονογραφικοί κύκλοι του 
επωνύμου αγίου σε ναούς της Βενετοκρατίας στην Κρήτη και την Πελοπόννησο οφείλεται 
σε μεγάλο βαθμό στο πολιτικό κλίμα και στην ιδιόρρυθμη κατάσταση που επικρατεί στην εκ-
κλησία κατά την εποχή. Koukiaris, ό.π. (σημ. 69), 116 κ.ε. Εν προκειμένω όμως, συνάφεια θα 
μπορούσε να αναγνωρισθεί, έστω και στο πλαίσιο της πιθανότητας, μόνο στην περίπτωση που 
τεκμηριωμένα ο κύκλος του αγίου Θεοδώρου επεκτείνονταν και στην ανώτερη ζώνη. 

99 Βλ. σχετικά: Ν. Β. Τωμαδάκης, Οἱ ὀρθόδοξοι παπάδες ἐπὶ ἐνετοκρατίας καὶ ἡ χειροτονία 
αὐτῶν, ΚρητΧρον 13 (1959) 65-72. μ. Χαιρέτη, Νέα στοιχεία περὶ τῆς χειροτονίας ὀρθοδόξων 
ἱερέων Κρήτης ἐπὶ Βενετοκρατίας, Πεπραγμένα του Γ΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Β΄, εν 
Αθήναις 1974, 333-341. Ι. μπολανάκης, Εκκλησία και εκκλησιαστική παιδεία στη βενετοκρα-
τούμενη Κρήτη, Ρέθυμνο 2002, 55 κ.ε.

100 Τσιρπανλής, Η Ρόδος, ό.π., 292. Ζ. Ν. Τσιρπανλής, Η εφαρμογή του φλωρεντινού «όρου» 
στο ελληνικό αρχιπέλαγος (Η περίπτωση της βενετοκρατούμενης Κρήτης και της ιπποτοκρα-
τούμενης Ρόδου), Βυζαντινά 16 (1991) 78.

101 Για την εποχή των Κορνάρων στην Κάρπαθο, βλ. μουτσόπουλος, ό.π. (σημ. 1), 417-419. 
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και η υπαγωγή της πρώτης στη λατινική εκκλησιαστική ιεραρχία της μεγαλονή-
σου ήδη από το 1326102 είναι ενδεικτικές του κλίματος που επικρατούσε στα δύο 
νησιά. μελετώντας τις πηγές διαπιστώνεται ότι ο κατάλογος των λατίνων επι-
σκόπων της Καρπάθου, όπως έχει επισημανθεί ήδη από τον μ. μιχαηλίδη Νου-
άρο, είναι ελλιπής.103 Ειδικά ανάμεσα στα έτη 1368 και 1400, οπότε αναφέρονται 
οι επίσκοποι Νικόλαος ΙΙΙ Sorboleus και Νικόλαος IV Abrahae αντίστοιχα, γίνε-
ται μνεία του ορθόδοξου επισκόπου Καρπάθου και Κάσου Νεοφύτου το 1371104 
και του μητροπολίτη Ατταλείας Θεοφύλακτου το 1397.105 Ωστόσο, η ταυτόχρονη 
ύπαρξη των ετερόδοξων προκαθημένων, παρόλο που έχει στο παρελθόν αμφισβη-
τηθεί,106 δεν μπορεί με σιγουριά να αποκλεισθεί ή να τεκμηριωθεί, λόγω της απο-
σπασματικότητας των πηγών. Η έστω και πιθανή συνύπαρξη τους θα προϋπέθετε, 
αν μη τι άλλο, την ανοχή των αρχόντων και του δόγματός τους απέναντι στους 
αυτόχθονες, όπως τεκμαίρεται άλλωστε και από την πληθώρα των θρησκευτικών 
μνημείων της εποχής στο νησί.107 Το έδαφος λοιπόν της Καρπάθου κατά τα τέλη 
του 14ου αιώνα δεν μπορεί παρά να ήταν πρόσφορο για την εγκατάσταση τόσο 
λαϊκών, όσο και μοναχών από την Κρήτη.

Στο πρόσωπο του ιερομόναχου Ιλαρίωνος φαίνεται πως συνυπήρχε με την ιδι-
ότητά του και κάποια χρηματική άνεση. Το κόστος της τοιχογράφησης, αν όχι και 
της επέκτασης ενός ναού, προϋπέθεταν σημαντικές δαπάνες,108 πολλώ δε μάλλον 
όταν το εργαστήριο που ανέλαβε την τοιχογράφηση ήταν υψηλών προδιαγρα-
φών. Ο Ιλαρίων, είτε προερχόταν από την Κρήτη, είτε από την Κάρπαθο, άφησε 
με τη χορηγία του την προσωπική του σφραγίδα στην καλλιτεχνική παρουσία του 
νησιού. Ο ναός του Άι Θώρη, που λόγω των μικρών διαστάσεών του δεν μπορεί 
να θεωρηθεί ως καθολικό μονής, όπου αυτός θα εγκαταβιούσε, παρά, μάλλον, ως 
απλός κοιμητηριακός ναός,109 έγινε ο τόπος ταφής του το 1399. Εικάζουμε δε ότι 

102 μ. Γ. μιχαηλίδης-Νουάρος, Ἱστορία τῆς νήσου Καρπάθου (Δωδεκανήσου) ἀπὸ τῶν 
ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον, Ἀθῆναι 1940, 350.  

103 Στο ίδιο, 351 σημ. 1. 
104 Στο ίδιο, 351 και σημ. 1.
105 Fr. Miklosich–Ios. Müller, Acta et Diplomata graeca medii aevi, II, Vindobonae 1862, 

276-277.
106 μιχαηλίδης-Νουάρος, ό.π., 351 κ.ε.
107 Τουλάχιστον 15 είναι οι διάκοσμοι που μπορούν να χρονολογηθούν πριν από τον 16ο 

αιώνα. Αντίθετα, πολύ περισσότερα είναι τα σωζόμενα βυζαντινά κτίσματα: μουτσόπουλος, 
ό.π., σποραδικά. 

108 Σ. Καλοπίση-Βέρτη, Οι ζωγράφοι στην ύστερη βυζαντινή κοινωνία. Η μαρτυρία των 
επιγραφών, Το πορτραίτο του καλλιτέχνη στο Βυζάντιο, (επιμ. μ. Βασιλάκη), Ηράκλειο 1997, 
152 κ.ε., όπου παλαιότερη βιβλιογραφία. 

109 Στην περιοχή του Άι Θώρη, κοντά στο ναό, μαρτυρείται η ύπαρξη χριστιανικών τάφων. 
μουτσόπουλος, ό.π. (σημ. 1), 433-434. Β. Πατσιαδά, Κεραμεική από το Απέρι-Νέα στοιχεία για 
τη θέση της πόλεως Καρπάθου, Καρπαθιακά Β΄ (2006) 58. 
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ο ιερομόναχος απεβίωσε πολύ κοντά στην περίοδο τοιχογράφησης του ναού, κα-
θώς τα τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά του διακόσμου δεν αφήνουν περιθώρια για 
μεταγενέστερη χρονολόγησή τους. Τα εκ των πραγμάτων αποσπασματικά λόγω 
της κατάρρευσης του μνημείου, αν και τόσο σημαντικά στοιχεία που απορρέουν 
από την εξέτασή του, προσθέτουν νέα δεδομένα στην έρευνα σχετικά με τη μνη-
μειακή τέχνη στα Δωδεκάνησα στη στροφή του 15ου αιώνα. Η δε ύπαρξη του συ-
νοπτικού εικονογραφικού κύκλου του αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτη, άγνω-
στου από άλλα εντοίχια παραδείγματα, είναι ενδεικτική της σημασίας του ναού 
και, κατ’ επέκταση, του πλούτου των βυζαντινών τοιχογραφιών που κοσμούν τα 
ακόμη άγνωστα στην έρευνα μνημεία της Καρπάθου και της Δωδεκανήσου γενι-
κότερα. 

4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Ρόδος
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ABSTRACT

THE CHURCH OF ST. THEODORE AT APERI, KARPATHOS
AND THE VITA CYCLE OF ST. THEODORE (C.1399)

The now ruined church of St. Theodore at Aperi, Karpathos, preserved until 
recently some fragments of its painted decoration. In the church, according to 
stylistic analysis, the figures can be dated after the second half of the 14th century- 
most probably close to the seventh or eighth decade of that century. In the narthex, 
which is a later addition to the main church, a few scenes had survived: the Betrayal 
of Judas, some fragments from the Pentecost and the Presentation of the Virgin 
and, on the west wall in the middle zone, four out of five scenes with episodes 
from the life of St. Theodore Stratelates. In the arcosolium of the south wall, next 
to the -now lost- figure of the donor, there was an inscription according to which 
Hilarion, a monk who was probably the patron of the narthex, had been interred 
there on 14 January 1399. The paintings of the narthex should be placed close to 
this date. 

The quality of the murals, and their comparison with contemporary monuments 
on Crete, places them in the wider context of the dissemination of iconographical 
and stylistic principles originating in Constantinople; the trend was related to 
the establishment of painters from Constantinople on Crete, from at least the 
beginning of the 14th century. Thus, those responsible for the decoration of the 
church and, perhaps, Hilarion himself, may have had connections with Crete. In 
addition to the artistic merit of the murals, the life of St. Theodore Stratelates is an 
iconographic unicum in the late Byzantine period; thus, this lost ensemble was of 
exceptional importance for the Dodecanese islands.
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Εικ. 1. Κάρπαθος, Απέρι, Άι Θώρης.
Κυρίως ναός, βόρειος τοίχος.

Μεσαία ζώνη: ημίσωμοι άγιοι,
κάτω ζώνη: Αρχάγγελος
και στρατιωτικός άγιος.

Εικ. 2. Κάρπαθος, Απέρι, Άι Θώρης.
Κυρίως ναός, βόρειος τοίχος. 
Κάτω ζώνη:
Ο άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης.
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Εικ. 3. Κάρπαθος,
Απέρι, Άι Θώρης.
Νάρθηκας, καμάρα.
Η Υπαπαντή.

Εικ. 4. Κάρπαθος,
Απέρι, Άι Θώρης.

Νάρθηκας, τύμπανο νότιου 
τοίχου. Η Προδοσία.
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Εικ. 5. Κάρπαθος,
Απέρι, Άι Θώρης. Νάρθηκας, δυτικός τοίχος.

Κύκλος αγίου Θεοδώρου Στρατηλάτη.
Η προσφορά των ειδώλων.

Εικ. 6. Κάρπαθος, Απέρι, Άι Θώρης. Δυτικός τοίχος. Κύκλος αγίου Θεοδώρου Στρατηλάτη. 
α. Ο άγιος ενώπιον του Λικινίου. β. Η σταύρωση. γ. Η αποτομή της κεφαλής του αγίου.
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Εικ. 7. Κάρπαθος, Απέρι, Άι Θώρης. 
Νάρθηκας, τύμπανο βόρειου τοίχου. 

Η Πεντηκοστή.

Εικ. 8. Κάρπαθος, Απέρι, Άι Θώρης. Νάρθηκας, αρκοσόλιο. Επιγραφή.
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Εικ. 9. Κάρπαθος, Αχάτα, Άγιος Ανδρέας. 
Βόρειος τοίχος.Ο άγιος Ανδρέας.

Εικ. 10. Κάρπαθος, Απέρι, Αι Θώρης.
Νάρθηκας, τύμπανο νότιου τοίχου.

Η Προδοσία. Λεπτομέρεια.

Εικ. 11. Κρήτη, Καπετανιανά Μονοφατσίου, 
ναός Παναγίας. Η Ανάληψη.

(Λεπτομέρεια. Μ. Μπορμπουδάκης,
Παρατηρήσεις στη ζωγραφική του Σκλα-
βεροχωρίου, Ευφρόσυνον. Αφιέρωμα στον 
Μανόλη Χατζηδάκη, 1, Αθήνα 1991, 395, 

πίν. 207α).




