
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΤΩΝ ΚΛΓ1ΎΩΝ ΤΟΥ ΤΑ Υ ΓΕΊΌΥ

Α'. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΣ

Μία των πλουσιωτάτων εις μεσαιωνικά μνημεία περιοχών τής Ελ
λάδος είναι άναμφιβόλως ή Λακωνική. Άνά παν αυτοί βήμα συναντά δ 
διατρέχων την χώραν ταυτην λείψανα υπερήφανων φραγκικών καί βυ
ζαντινών κάστρων καί μάλιστα μονΰίν καί ναών τής εποχής τοϋ δεσποτά
του, τόσον εις τον κάμπον, δσον καί εις τάς δυσπρόσιτους κλιτΰς τοϋ Ταΰ
γετου. Εις μίαν τοιαΰτην ακριβώς κλιτύν ήτο ιδρυμένος επί τής πλαγιάς 
λόφου (ΰψόμ. 900 μ.) παρά τό σημερινόν χωρίον Λογκανίκον, σημαντικός 
βυζαντινός συνοικισμός, οΰτινος σψζονται είσέτι εν αρκούντως καλή κα- 
ταστάσει, ου μόνον τό στέφον την κορυφήν τοΰ λόφου κάστρον, αλλά καί 
ικανοί παλαιοί ναοί, στολισμένοι δι" άξιολόγων βυζαντινών τοιχογραφιών, 
περί τών οποίων καί θά διαλάβωμεν ενταύθα, άφ’ ου πρώτον εϊπωμέν 
τινα περί τοΰ ονόματος καί τής ιστορίας τοΰ Λογκανίκου.

"Ο ν ο μ α.

Τό ό'νομα Λογκανίκος έχει μεν την ρίζαν του άγνώς βυζαντινήν, ώς 
σχετιζομένην προς τό λόγγος ', λαγκάδιον, ή κατάληξίς του όμως φαίνε
ται ξενική * 3, όπως καί ή τοΰ γειτονικοί χωρίου Λογκάστρας.

Μ ν ε ΐ α ι τον Λογκανίκου.

Καίτοι τό φροΰριον τοΰ Λογκανίκου δεν ήτο άσήμαντον, όμως, πε
ριέργως, ουδόλως άναφέρεται υπό τών βυζαντινών χρονογράφων. Την 
άρχαιοτάτην τοΰ χωρίου μνείαν ευρον α') εις τά αποσπάσματα τοΰ ένε- 
τικοΰ χρονικοί τοΰ Stefano Magno 3 (διά τό έτος 145)3) καί β') εις τάς

'Κεδρηνός II 457, Ν ι κ η τ. Χωνιάτης 72. ΙΙρβ. καί τάς ονομα
σίας γειτονικών μερών : Λαγκάδα, Λογγά (Αϊπείας), Λόγγο, (Άλιφείρας), Λαγ
κάδια (Γορτυνίας) κλπ.

3 Σλαυικόν θελει τό ονομα ό Π. Δοΰκας έν τφ εργφ του Ή Σπάρτη διά 
μέσου τών αιώνων σ. 444.

3 S t efa no Magno, Estratti degli Annali Veneti (fol. 203 ν) παρά K. 
Η o p f, Chroniques grecoromanes, Berlin 1873 σ. 202.
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462 Άν. Όρλάνδον

εις παλαιάν ένετικήν διάλεκτον γεγραμμένας εκθέσεις τοΰ εν ΓΙελο- 
ποννήσφ Ένετοΰ προνοητοΰ 1 προς την γαληνοτάτην δημοκρατίαν, δι- 
αρκοΰντος τοΰ πρώτου κατά τών Τούρκων πολέμου των Ενετών (1465 
—1466). Σημειοΰται επίσης τό χωρίον ως -onga (προφανώς κατ’ ελλιπή 
αντιγραφήν τοΰ λιθογραφήσαντος) επί τοΰ τδ 1516 συνταχθέντος πορτο
λάνου τοΰ Battista Palnese* 2. Με ολόκληρον δ’ αΰτοΰ τό όνομα ανα
γράφεται ό Λογκανίκος εν τφ χάρτη τής Πελοπόννησου τφ παρενειρο- 
μένφ έν τφ περί τών διασημοτάτων νήσων τοΰ κόσμου έ'ργορ τοΰ Tho- 
maso Porcacchi3 ως καί έν τφ Isolario τοΰ Ρ. Coronelli4 *. "Αξιόν τέ
λος προσοχής είναι δ'τι τό αυτό περίπου όνομα (Langanico) φέρει επί 
πολλών παλαιών χαρτοόν καί ή περιοχή τής ’Ολυμπίας®.

"Ας ίδωμεν ήδη τί μανθάνομεν περί Λογκανίκου εκ τών μνημονευ- 
θεισών εκθέσεων τοΰ 'Ενετοΰ προνοητοΰ τής Πελοπόννησου.

'Ως γνωστόν, περί τό 1460 οί Τοΰρκοι είχον κατακτήσει ολόκληρον 
σχεδόν τήν Πελοπόννησον πλήν ελάχιστων περιοχών (Μεθώνης, Κορώ
νης, Ναυπλίου καί ’Άργους) κατεχομένων ακόμη υπό τών Ενετών. Βα- 
ρέως φέρουσα τήν Τουρκικήν κατάκτησιν ή ένετική δημοκρατία έζήτει 
καί ευρεν αφορμήν τινα, όπως κηρύξη τον πόλεμον κατά τών αλλοφύλων. 
Μή διαθέτοντες έν τούτοις οι Ενετοί επαρκείς δυνάμεις έν Πελοποννήσφ, 
είχον απόλυτον ανάγκην τής συνδρομής τών έντοπίων Ελλήνων, ους 
επωφελούμενοι τοΰ προς τούς Τούρκους μίσους των, έφρόντισαν παντί 
τρόπφ νά ένθαρρύνωσιν εις έπανάστασιν κατά τοΰ κατακτητοΰ. Πρώτοι 
εξ όλων τών Πελοποννησίων έδραξαν τότε τά όπλα κατά τών Τούρκων 
οί έγγύτεροι προς τάς ένετικάς κτήσεις ευρισκόμενοι Λάκωνες, οΐτινες 
όμως βλέποντες, ότι οί Ενετοί δεν ήδύναντο νά τούς ύπερασπίσωσι κατά 
τών Τούρκων, έτράπησαν εις τάς δυσχωρίας τοΰ Ταΰγέτου 6 υπό τήν αρ
χηγίαν τοΰ Μιχαήλ Ράλη, τοΰ Ίωάννου Γαβαλά καί τοΰ Έπιφανείου 
Κλαδά, κατέλαβον δ’ εκεί τά δύο κυριώτατα κάστρα τοΰ Λογκανίκου καί 
τής Βορδώνιας. Κατά τήν στάσιν δε ταύτην τών Ελλήνων ό τότε στρα

'Iacorao Barbarigo, Dispaeci de la guerra di Peloponneso (1465— 
1466) παρά K. Σ « # α. Μνημεία τής Έλλην. ‘Ιστορίας x. VI σ. 1—101. Αί περί
Λογκανίκου πληροφορίαι έν σελ. 38, 44, 45, 46, 48, 49, 51 καί 84.

3 Παρά Κ. Σ ά 9 μ, Μνημ. Έλλην. Ίστορ. τ. I Παρίσιοι 1880, έν άρχή.
3 Τ h. Porcacchi. Le isole piu famose del mondo [Venetia 1572] σ. 101.
1 P. Coronelli, Isolario del Atlante Veneto t. I Venetia MDCI.XXXXV1 

σ. 164.
6 R. \V e i 1, έν Topographie und Geschichte von Olympia, Berlin 1897 

σ. 101.
s W. Mil le r-Λ ά μ π ρ ο ν, ‘Ιστορία τής Φραγκοκρατίας έν Έλλάδι τ. Β'

σ. 195.
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τιωτικός διοικητής των Ενετών, ’Ιάκωβος Βαρβαρήγος άπέστειλεν εις τά 
δυο μνημονευθέντα κάστρα στρατιωτικήν ενίσχυσιν καί τρόφιμα, έπε- 
μελήθη δέ καί τής επισκευής των φρουρίων τούτων, «δπου ταΰτα δεν εΐ- 
χον βλαφθή υπό των Τούρκων»1 Οί δέ Τούρκοι μαθόντες δτι οί επαναστα- 
τήσαντες 'Έλληνες κατέφυγον εις τό φρούριον τοΰ Λογκανίκου έσπευσαν 
νά πολιορκήσωσι διά τοΰ Φλαμπουριάρη Όμάρμπεη «τό φροΰριον καί τον 
βράχον» * 2 3. Εις βοήθειαν των πολιορκουμένων έ'σπευσεν δ Ενετός στρα
τηγός Πανδόλφος Μαλατέστας, δστις προσεπάθησε να επιτυχή τουλάχι
στον τήν έξοδον των γυναικοπαιδών3 * 6. Λόγφ όμως των όλίγοον δυνά
μεων, ας διέθετε, δέν ετόλμησε νά κτυπήση τούς Τούρκους εκ των όπι
σθεν. Άργότερον έπανελθών μετά μείζονος ένισχύσεως έξ Ενετών τής 
Κοριόνης καί τής Μεθώνης καί έξ εντοπίων έπεχείρησεν έκ νέου νά βο- 
ηθήση τούς πολιορκουμένους πλήν δυστυχώς καί πάλιν ανευ αποτελέ
σματος'1. Συνεχιζομένης δέ τής πολιορκίας οι Τούρκοι έκαυσαν τάς οι
κίας τοΰ χωρίου. Βλέποντες δ’ οί πολιουρκούμενοι τάς περιουσίας των 
καταστρεφομένας ήναγκάσθησαν νά συνθηκολογήσωσι' οί δέ Τούρκοι λα- 
βόντες ομήρους δέκα, υιούς των προκρίτων Λογκανίκου, έλυσαν τήν πο
λιορκίαν καί άνεχώρησαν εις Λεοντάρη τήν 20rv Σεπτεμβρίου τοΰ 1465®. 
Μετά δέ τήν λύσιν τής πολιορκίας ήλθον προς τον 'Ενετόν Διοικητήν 
Βαρβαρήγον οί.Μιχ. Ράλης Δρίμης μέ τον αδελφόν του, δ Νικ. Μπο- 
κάλης, ό Μαν. Κλαδάς καί ό Ιωάννης Γαβαλάς έξουσιαστής (podesta) 
τοΰ Λογκανίκου μετ’ εΐκοσιν άλλων προσοδπων έκ γειτονικών χωρίων καί 
ανήγγειλαν εις αυτόν τά διατρέξαντα Λ Έδήλωσαν δέ συνάμα εις αυτόν, 
δτι ναι μέν ήναγκάσθησαν νά παραδώσωσιν όμηρους τούς υιούς των εις 
τούς Τούρκους, ΐνα μή όλοσχερώς καταστραφώσιν ύπ’ αύτών, άλλ’ ή πί- 
στις των προς τήν ένετικήν δημοκρατίαν παρέμενεν αμείωτος καί απε
ριόριστος. Ό δέ προνοητής θέλων ν’ άμείψη τήν πίστιν τοΰ Γαβαλά, ωνό- 
μασεν αυτόν φρούρουρχον (castelan) Λογκανίκου καί παρεχώρησεν εις 
αυτόν δωρεάν διατροφήν, καί μισθόν δ δουκάτων μηνιαίως 7.

Αύται είναι αί όλίγαι περί Λογκανίκου πληροφορίαι, ας ήδυνήθην μέ
χρι τοΰδε νά συλλέξω, άναφερόμεναι πάσαι εις τό 2»ν ήμισυ τοΰ Ιδού 
αίώνος. Ό Λογκανίκος έν τούτοις ύφίστατο ήδη τουλάχιστον ένα αιώνα

’ Dispacci della guerra σ. 38.
2 Dispacci σ. 40.
3 Dispacci η. 44, 45, 46 πρβ. καί Α. Μ ο μ φ ε ρ ρ ά τ ο υ, Σιγισμόνδος Παν-

δοϋλφος Μαλατέστας, ΆΟηται 1914 σ. 39.
1 Dispacci σ. 46.
6 Dispacci σ. 48.
6 Dispacci σ. 49.
7 Dispacci σ. 51.
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πρότερον' διαπιστοΰται δέ τοΰτο 1) εκ τής εν τφ ναφ τοΰ Άγ. Γεωργίου 
κτιτορικής επιγραφής χρονολογούμενης από τοΰ 1375 καί 2) εκ τοΰ γεγο
νότος δτι δ Ενετός προνοητής επεμελήθη τής’ επισκευής τοΰ φρουρίου, 
δπερ οίρα ή-ά προϋπήρχε.

Άς ελθωμεν ήδη εις την έξέτασιν τής τέχνης των εν τφ χωρίω δια-

d\V. ΓβώΡΠΟΟ 7\ΟΓΚάΜlV(~OV·'·

Είκ. 1. Κάτοψις καί τομή Άγ. Γεωργίου.

τηρούμενων ναών, ήτοι τοΰ 'Αγ. Γεωργίου, τών Άγ. Θεοδώραιν καί τής 
Παναγίας.

’Αρχιτεκτονική.

Οί ναΐσκοι τοΰ Λογκανίκου έχουσι πάντες τον τύπον μονοκλίτου
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καμαροσκεπάστου βασιλικής. Έκ τούτοι μεγαλύτερος και σημαντικότε
ρος τυγχάνει ό έν τφ νεκροταφείφ τοΰ χιορίου ιδρυμένος ναός τοΰ 'Αγ. 
Γεωργίου. Ουτος έχει σχήμα ορθογώνιον (4,67 X 9,18) φέρει δέ προς 
άνατολάς μίαν καί μόνην ήμικυκλικήν αψίδα ίεροΰ (είκ. 1). Μία θΰρα ανοί
γεται εις τήν δυτικήν αυτοΰ πλευράν καί μία εις την νοτίαν. Τά τοιχώματα 
του είναι εξωτερικός άδιάρθρωτα, ή κόγχη δμως φέρει τρεις μικράς ορθο
γωνίους τύφλας αψίδας. ’Αντιθέτους τά εσωτερικά μακρά τοιχώματα φέ- 
ρουσιν έκαστον άνά δυο τύφλας άβαθεΐς (Ο,ΐδ) αψίδας, πλάτους 1,25 έως 
1,35 καί ύψους 2,25. Τοιαϋται αψίδες—πρόδρομοι των επί Τουρκοκρατίας 
τόσον συχνά συναντωμένων — ευρίσκονται καί εις πολύ αρχαιότερα μνη
μεία ό)ς π. χ. εις τον άγ. Στέφανον τής Καστοριάς καί αλλαχού.

Ή οροφή τοΰ ναού ήτο κυλινδρική καί θολωτή έχει δέ προ πολλοΰ 
καταπέσει άντικατασταθεΐσα διά νεωτέρας. Ή παλαιά κτιστή καμάρα ένι- 
σχύετο καί διά τριών έγκαρσίο^ν ζωνών, ών αί μεν δύο άνατολικαί έφθα- 
νον μέχρι τοΰ δαπέδου, εμφανιζόμενοι εις τήν κάτοψιν ώς παραστάδες, 
(είκ. 1), ή δέ δυτική άπεσβέννυτο κατά τάς γεννήσεις (είκ. 1).

Εκατέρωθεν τής μέσης κόγχης ύπάρχουσιν επί τοΰ ανατολικού τοί
χου δύο μικρότεροι, ών ή μέν βορεία τελεί χρέη προθέσεως, ή δέ νοτιά 
διακονικού.

Τέλος τό τέμπλον τού ναού ήτο κτιστόν (πάχ. 0,42) διατρυπώμενον 
υπό τριών τοξωτών ανοιγμάτων.

‘Εξωτερική διακόσμησ ι ς.

’Από άπόψεως εξωτερικής έμφανίσεως δ ναός τοΰ 'Αγ. Γεωργίου πα
ρουσιάζεται πτωχότατος. Οί τοίχοι του είναι γενικώς έκτισμένοι διά κοι
νής έξ ακανόνιστων λίθων τοιχοποιίας, παραμεμιγμένης μετά τεμαχίων 
πλίνθων" μόνον δ’ ή στρογγυλή άψίς τού ίεροΰ του είναι έπιμελέστερον 
έκτισμένη διά πωρολίθαιν καί πλίνθων. ’’Εχει δ’ ή άψίς αυτί] (είκ. 2) καί 
ταΰτην τήν ιδιορρυθμίαν : δτι ποικίλλεται διά τριών άβαθών κογχών, έξ 
ών δυο μέν ανοίγονται εκατέρωθεν τοΰ μέσου μονολόβου παραθύρου, ή 
δέ τρίτη ύπεράνω αυτοΰ (είκ. 2).

Τό τε παράθυρον καί αί κόγχαι περιβάλλονται υπό λαξευτών πωρο
λίθων, πλαισιουμένων υπό όδοντα>τών ταινιών, τής υπολοίπου επιφάνειας 
τής άψΐδος πληρουμένης κάτω μέν διά κανονικών πλινθοπεριβλήτων στρώ
σεων, άνω δέ διά πλινθίνων γεωμετρικών σχημάτων, μεταξύ τών οποίων 
παρενεβάλλοντο σκυφία, ήτοι μικρά κοίλα πινάκια, έξ ών διατηρείται 
μόνον έν, διαμέτρου 0,07, έχον κιτρινωπόν γάνωμα καί κοσμούμενον διά

30ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΙΔ’.
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Είκ. 2. 'Ιερόν τοΰ 'Αγ. Γεωργίου.

Είκ. 8. Κόσμημα σκυφίου 
τοΰ ίεροΰ.

τοΰ εν τή παραπλευρως είκόνι εγχαράκτου 
σχεδίου (είκ. ;)). Δυο δμοια σκυφία, ών σή
μερον διατηρούνται δυστυχώς μόνον at κοι
λότητες, εΰρίσκοντο και εκατέρωθεν τοΰ 
παράθυρου, δπερ ανοίγεται επί τοΰ ΰπερά- 
νω τής κόγχης τοΰ ίεροΰ όρθουμένουά νατολι- 
κοΰ τοίχου (είκ. 2).

Τέλος τρία άλλα δμοια σκυφία ύπήρ- 
χον άνωίίεν καί εκατέρωθεν τής υπέρ την νο- 
τίαν θόραν τοΰ ναοΰ μικράςτοξωτής κόγχης.
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Ή έσωτερική γραπτή διακόαμησις.

Έλθωμεν ήδη εις την έξέτασιν τών άξιολόγων τοιχογραφιών, δι’ ών 
κοσμούνται τά έσωτερικά τοΰ ναοΰ τοιχώματα.Έν πριότοις παρατηροΰμεν, 
δτι ή είκονογράφησις ακολουθεί και ενταύθα την καθ’ οριζοντίους ζώ- 
νας διάταξιν. Έκ τών ζωνών τούτων ή μέν κατωτάτη περιλαμβάνει όλο- 
σοίμους μορφάς αγίων καί μαρτύρων τής πίστεως, ή δ’ αμέσως ύπεράνω 
αυτής περιλαμβάνει θέματα ειλημμένα έκ τοΰ βίου τοΰ άγ. Γεωργίου,

Είκ. 4. Οί "Αγιοι Θεόδωροι (Τήρων καί Στρατηλάτης).

τοΰ Χριστολογικοΰ καί τοΰ θεομητορικού κΰκλου καί τέλος ή άνωτάτη 
— ής δυστυχώς σώζεται μόνον τό κάτω τμήμα, λόγφ καταρρεΰσεως τής 
παλαιάς καμάρας — θά περιελάμβανε τούς προφήτας, ών σώζονται σή
μερον μόνον οί πόδες. Έπί δε τοΰ θόλου θά είκονίζοντο πιθανώις αί με- 
γάλαι δεσποτικαί έορταί (Άνάληψις κλπ.) καί ό Παντοκράτωρ.

Ερχόμενοι τώρα εις την έπί μέρους έξέτασιν τών εικόνων παρατη
ροΰμεν, δτι έπί μέν τοΰ δυτικού τοίχου είκονίζονται εκατέρωθεν τής θύ- 
ρας τής εισόδου τέσσαρες γυναίκες μάρτυρες, έν αΐς ή 'Αγ. Παρασκευή 
καί ή 'Αγ.Μαρίνα καί δυο άνδρες διάκονοι ένδεδυμένοι λευκά καί φέρον- 
τες από τοΰ άριστεροΰ ώμου τό στιχάριου. Ή ένταΰθα τοποθέτησις γυ
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ναικών αγίων ύποδηλοΐ δτι κατά τούς βυζαντινούς χρόνους αί γυναίκες 
ΐσταντο παρά τήν είσοδον ή έν τφ νάρθηκι' διότι εικόνες γυναικών αγίων 
συναντώνται κατ’ εξοχήν ενταύθα εις τούς πλείστους βυζαντινούς καί 
μεταβυζαντινούς ένοριακούς ναούς.

'Υπεράνω τής Φόρας είκονίζεται, ώς συνήθως, ή Κοίμησις τής Θεο
τόκου, με τό επεισόδιον τού Εβραίου Ίεφωνίου, ούτινος ό ά'γγελος άπέ- 
κοψε τάς χεΐρας θελήσαντος ν’ άνατρέψη τήν κλίνην, έφ’ ής έ'κειτο ή νε
κρά Θεοτόκος1.

’Επί τής βορείου πλευράς είκονίζονται κάτω μεν πάλιν ολόσωμοι 
στρατιωτικοί άγιοι, οϊτινες δμως δεν φέρουσι πάντες τήν στρατιωτικήν 
αυτών στολήν. Ούτω πρώτοι εξ αριστερών είκονίζονται ό Άγ. Ευστάθιος 
ό Πλακίδας καί παρ’ αυτόν ό 'Αγ. Νικήτας με ενδύματα μαρτύρων καί 
κρατούντες τον σταυρόν τού μαρτυρίου. Άμφότεροι είναι γενειοψόροι 
καί έστραμμένοι προς τον θεατήν κατά τά τρία τέταρτα. Μετ’ αυτούς 
καί εντός τής τυφλής άψΐδος είκονίζονται οι άγιοι Θεόδωροι, ό Τήρων 
καί δ Στρατηλάτης (είκ. 4) με τήν αυτήν προς τούς προηγούμενους στά
σιν, αλλά μέ στρατιωτικήν στολήν ήτοι θώρακα φολιδωτόν, χλαμύδα πορ- 
πουμένην προ τού στήθους καί κρατούντες άνά χεΐρας ξίφος καί δόρυ. 
Περαιτέρω είκονίζονται δύο άλλοι στρατιωτικοί άγιοι: Ό Νέστωρ μέ 
αστικήν ενδυμασίαν καί τον σταυρόν τού μάρτυρος (είκ. 5) καί (επί τής 
παραστάδος) δ Δημήτριος, μέ στρατιωτικήν στολήν. ”Ετι περαιτέρω εντός 
τής δευτέρας τυφλής άψΐδος, ήτις έκτελεΐ χρέη πλαισίου, είκονίζεται κατ’ 
ενώπιον ό "Αγ. Γεοόργιος καθήμενος επί θρόνου έ'χοντος καμπύλον καί 
υψηλόν ερεισίνωτον (είκ. 6). Ό άγιος φέρει επί τής κεφαλής στέφος, εί
ναι δέ περιβεβλημένος τήν στρατιωτικήν αυτού στολήν. Καί διά μέν τής1 
δεξιάς αυτού χειρός κρατεί τό δόρυ διά δέ τής άριστεράς πίνακα, έφ’ ου 
είκονίζεται ή κεφαλή τού ύπ’ αυτού φονευθέντος δράκοντος (είκ. (j). Τό 
κάτω αριστερόν ήμισυ τής είκόνος είναι δυστυχώς λίαν έφθαρμένον.

Ό άγ. Γεώργιος παρίσταται έν τή βυζαντινή καί τή μεταβυζαντινή 
είκονογραφίμ ώς επί τό πλεΐστον έ'φιππος ή ορθός, πολύ δέ σπανιοότερον 
καθήμενος ώς ενταύθα. Τά μόνα γνωστά μοι παραδείγματα καθημένου 
Άγ. Γεωργίου είναι τό μαρμάρινον άνάγλυφον τού Άγ. Μάρκου τής Βε
νετίας1 2 καί ή τοιχογραφία τού έν Kremikovci τής Βουλγαρίας ναού 3

1 Ή σκηνή αύτη είκονίζεται ιός γνωστόν έν τή βυζαντινή τέχνη από τοΰ 
πρώτου ήμίσεος τοΰ 13ου αίώνος (θΰρα μητροπόλεως τοΰ Souzdal) A. W r a t i- 
s 1 a v-M i t r o v i c', N. O k u n e ν έν Byzantinoslavica τ. 3 σ. 151.

2 O n g a n i a, La basilica di San Marco πίν. 82.

3 A. G r a b a r, La peinture religieuse en Bulgarie, Paris, 1928, 327 καί 
πίν. VIb.
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(1493), ένθα ό άγιος Γεώργιος κάθηται πατών επί τοϋ δράκοντος. Τδ 
στείρος, δπερ εν ττ) ήμετέρμ είκόνι φέρει ό άγιος είναι χαρακτηριστικόν

Εΐκ. 5. 'Ο ay. Νέστιορ.

διά τάς προ τοϋ 15ου αίώνος παραστάσεις1. Εις τάς μεταγενεστέρας άπει-

1 Οϋτω π. χ. μετά στεφάνου είκονίζεται ό άγιος Γεώργιος είς τάς έξης εικό
νας: έν Λαδόγα (12ου αί.) Schweinfurt, Geschichte der russischen Malerei,
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470 Άν. Όρλάνδου

κονίσεις ό στέφανος ως επί τδ πολύ παραλείπεται είκονιζομένης ενίοτε

Είκ. 6. 'Ο αγ. Γεώργιος έπι θρόνου.

μόνον τής σκηνής τής υπό τοΰ Χριστού επιδόσεως αυτού εις τον άγιον ή

Haag 1930 είκ. 46, έν φορητή είκόνι της Πετρουπόλειος, Schweinfurt, "Ενθ’ 
ά. πίν. VI, έν χφ Πρωτάτω τοΰ Άγ. ’Όρους Millet, Monuments de l’Athos 
Les peintures πίν. 48,2,14ου αΐ.).

' Μονή Ξενοφώντος Millet, ’Ένθ’ ά. πίν. 176j.
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Ή ΰπεράνω ζοόνη είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου αφιερωμένη εις τά μαρ
τύρια καί τά θαύματα τού αγίου Γεωργίου. Ούτως αριστερά μεν πα- 
ρίσταται το μαρτύριον τού τροχού, εις το όποιον υπεβλήθη ό ά'γιος, έτι 
δέ περαιτέρω είκονίζονται επί ενός καί τοΰ αυτοϋ πίνακος (είκ. 7) αί τρεις 
φάσεις τοΰ θαύματος τοΰ δράκοντος1, ήτοι πρώτον ή σκηνή τής παρά την

Είκ. 7. Αί συναιρείς, πρός την δρακοντοκτονίαν τοΰ άγ. Γεωργίου σκηναί.

έρημον λίμνην συναντησεως καί συνομιλίας τοΰ αγίου Γεωργίου —πε- 
ζευσαντος ϊνα ποτίση τό άλογον αύτοΰ — μετά τής αυτόθι έκτεθείσης 
Iνα καταφαγωθή υπό τοΰ δράκοντος θυγατρός τοΰ βασιλέως τής πό- 
λεως Λασίας, δεύτερον ή σκηνή τής υπό τοΰ αγίου προσδέσεως τοΰ δρά
κοντος διά τής ζιόνης τής βασιλοπούλλας καί τρίτον ή σκηνή τής επανόδου 
εις τήν πόλιν, καθ’ ήν ό άγιος είκονίζεται έφιππος συνοδεύουν τήν προη- 
γουμένην αυτοϋ βασιλοπουλλαν, ήτις συρουσα διά τής ζώνης της τον τρο

’ "Ορα περί τούτου τόν Συναξαριστήν εις τήν 23ην ’Απριλίου Δ ο υ κ ά κ η, 
Σμάραγδος, Άθήναι 1895 σ. 340—343. Σχετικώς προς τό θαύμα έπιθι καί Auf- 
h a u s e r, Das Drachenwunder des Heil. Georg έν Byzant. Archiv V, Leipzig 
1911 a. 169—170. "Ορα καί τά σχετικά πρός τήν δρακοντοκτονίαν τού Άγ. Γεωρ
γίου δημώδη άσματα έν Λαογραφίας τ. 4 σ. 185—235 πβλ. καί τ. 11 σ. 258.
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472 Άν. Όρλάνδου

μερόν δράκοντα, φθάνει εις τήν πόλιν, προ τών πυλών τής οποίας έκπλη
κτοι θεώνται τό θαύμα δ βασιλεύς πατήρ της συνοδευόμενος υπό τών 
σωματοφυλάκων του καί, άλλων πολιτών (είκ. 7). Ή πόλις είκονίζεται 
ενταύθα μέ τά τείχη, τούς πύργους καί τάς οικίας της. "Ανωθεν τής 
σκηνής ταύτης υπάρχει γεγραμμένη ή επιγραφή : δ άγιος Γειόργιος εισ
ερχόμενος εν τή πόλει μετά τού δράκοντος.

Εις τό βάθος τής όλης είκόνος εικονίζονται βουνά κατά τον συνήθη 
κλιμακοειδή σχηματικόν τρόπον ως καί μεταξύ αυτών πολύφυλλον δέν- 
δρον.

Δεξιώτερα τής παραστάσεως τού δράκοντος είκονίζεται άλλη όμάς

ΕΙκ. 8. Ή άποτομή τής κεφαλής καί ή κοίμησις τοϋ άγ. Γεωργίου.

παραστάσεων σχετικών προς τον άγιον Γεώργιον' καί δή άνω μέν καί 
αριστερά είκονίζεται δ άγιος προσευχόμενος, καθίπταται δέ προς αυτόν 
από τού διά πολλών δμοκέντρων κύκλων είκονιζομένου ουρανού δ Χρι
στός, ευλογών αυτόν διά τής δεξιάς (είκ. 8).

Κάτωθεν τής σκηνής ταύτης παρίσταται ή σκηνή τής άποτομής τής 
κεφαλής τοϋ αγίου υπό Ρωμαίου στρατιώτου, δεξιμ δ’ αυτής ή κοίμησις 
τού αγίου Γεωργίου, (είκ. 8) ένθα δ άγιος, νεκρός καί εσπαργανωμένος, κα
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τατίθεται υπό δυο ατόμων εντός λιθίνηζ σαρκοφάγου, ής τό κάλυμμα 
ετοιμάζονται νά έπιθέσοοσι δυο άλλα άτομα. Εις τον ενταφιασμόν τοΰ 
αγίου, δστις κατά τον Συναξαριστήν 1 έγένετο έν Παλαιστίνη, παρίσταν- 
ται πολλοί, έν οις εις επίσκοπος, δυο διάκονοι, είς ηγούμενος μετά κου-

t-ίκ. S). Ό άγ. Σπυρίδων.

κουλίου κλπ. Είς τό βάθος τής όλης εΐκόνος είκονίζονται καί ενταύθα 
βουνά καί πολύφυλλον δένδρον (είκ. 8).

Επανερχόμενοι νΰν εις την κάτον ζώνην παρατηροΰμεν δτι εκατέ
ρωθεν μεν τής έν τή τυφλή άψΐδι είκόνος τού αγίου είκονίζονται δύο 
στυλΐται άγιοι, ών δ είς ό στυλίτης Δανιήλ. Έπί δε τής μεταξύ τών μαρ
τυρίων τοΰ αγίου μεσολαβούσης ζώνης είκονίζεται ό άγιος Κοσμάς κρα
τών ιατρικόν τι έργαλεΐον.

1 Δ ο υ κ ά κ η, Σμάραγδος σ. 357.
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Τέλος εις τον βόρειον τοίχον τοϋ ίεροϋ είκονίζονται κάτω μέν ό άγιος 
Σπυρίδων μέ τον χαρακτηριστικόν σκυφωτόν ναυτικόν πίλον, (είκ. 9) άνω 
δέ ή ψηλάφησις του Θωμά.

Εις τον μΰακα τοϋ ναοΰ είκονίζονται κάτω μέν, ώς συνήθως, οί με
γάλοι ίεράρχαι συλλειτουργοΰντες, ϋπεράνω δ’ αυτών ή μετάληψις των 
’Αποστόλων (είκ. 10) και εν τφ τεταρτοσφαιρίφ τής κόγχης ή Παναγία 
καθημένη επί θρόνου καί φέρουσα τον νεαρόν Χριστόν επί των γονάτων

Είκ. 10. Ή μεοάληψις των ’Αποστόλων.

της. 'Η Θεοτόκος περιβεβλημένη πορφυροϋν μαφόριον φέρει προσγεγραμ- 
μένην την επιγραφήν «ΤΙ Παναγία τών αγγέλων». 'Εκατέρωθεν αυτής 
είκονίζονται δυο αρχάγγελοι, εξ ών δ Γαβριήλ κρατεί τά σύμβολα τού 
πάθους (Σταυρόν, λόγχην καί κάλαμον μετά σπόγγου).

Τέλος επί τοϋ ϋπεράνω τοϋ μύακος τοίχου είκονίζεται ό Ευαγγελι
σμός τής Θεοτόκου, ένθα ή Παρθένος είκονίζεται φορούσα πορφυροϋν 
ίμάτιον καί καθημένη προ πλουσίου αρχιτεκτονικού βάθους. Έπί τοϋ 
άνωτάτου δέ τμήματος τοϋ τοίχου είκονίζεται δ μυστικός δεΐπνος.

Ερχόμενοι ήδη εις την νοτίαν πλευράν παρατηροϋμεν δτι εν τή κα- 
τωτάτη ζώνη είκονίζονται εις ιεράρχης, μετ’ αυτόν δ’ εν τή τυφλή άψΐδι
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ό αγ. ’Ιωάννης δ Πρόδρομος μεή·’ ενός αγγέλου, περαιτέρω δ’ δ άγ. Νι
κόλαος. ’Έπειτα μετά την παραστάδα έ'χομεν την εικόνα τοΰ άγ. Προκο
πίου,—δστις, καίπερ στρατιωτικός, εΐκονίζεται μέ την στολήν τοΰ μάρτυ-

Είκ. 11. Ό αρχάγγελος Γαβριήλ.

ρος — καί περαιτέρω την εικόνα τοΰ τοπικοΰ τής Λακεδαίμονος αγίου 
Νίκωνος τοΰ μετανοείτε ή ήτις δυστυχώς είναι αρκούντως εφθαρμένη. 1

1 Ή εΐκών τοΰ αγίου Νίκωνος έδημοσιεΰ'θ-η υπό τοΰ πανοσιολογιοτάτου αρ
χιμανδρίτου Μελετίου Γαλανοπούλου έν τφ περί τοΰ άγ. Νίκωνος 
πονήματι αΰτοΰ, Άΰήναι 1933 σ. 22.
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Τέλος εντός τής δευτέρας τυφλής άψΐδος υπάρχει ή εΐκών τοΰ Αρχαγγέ
λου Γαβριήλ (είκ. 11).

Έν δέ τή αμέσως ύπεράνω ζώνη είκονίζεται παρά τήν ΝΑ. γωνίαν»

Είκ. 12. Ό ΊησοΟς εμφανιζόμενος εις τούς μαίίητάς του 
μετά τήν άνάστασιν.

ή σκηνή καιΓ ήν ό Ίησοΰς έμφανισθείς μετά τήν άνάστασιν αυτού είς 
τούς μαθητάς του έζήτησεν εάν ΰπάρχη τι βρώσιμον. «Οί δέ άπέδωκαν
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Είκ. 13. To γενέσιον της Θεοτόκου.

κόνος των Είσοδίων εικονίζετο ή γέννησις τοϋ Χριστοϋ, ής σώζεται μό
νον το κάτω τμήμα, τοϋ άνιυτέρου καταπεσόντος μετά τής καμάρας.Έκεΐ- 
θεν δέ τής παραστάδος είκονίζεται ή έγερσις τοϋ Λαζάρου καί μετ’ αυ
τήν τό Γενέσιον τής Θεοτόκου (είκ. 13).

Τέλος επί τοϋ κτίστου τέμπλου έζωγραφήθη ϋπεράνω μεν τής 
ωραίας πύλης τό ά'γιον μανδήλιον, εκατέρωθεν δ’ αϋτοϋ επί τών πεσσών

Βυζαντινά μνημεία τών κλιτΰών τοΰ Ταΰγετου.

αϋτφ ιχθύος όπτοΰ μέρος καί από μελισσιού κηρίου’ δ δέ λαβών ενώ
πιον αυτών έ'φαγεν» 1 (είκ. 12).

Ή σκηνή αυτή είναι εκ τών ούχί λίαν συχνά είκονιζομένων. Παρα- 
πλεϋρως δ’ αυτής έ'χομεν τήν παράστασιν τών Είσοδίων τής Θεοτόκου, έν
θα αί σύντροφοι τής Θεοτόκου νεάνιδες ΐστανται όπισθεν τών γο-' 
νέων αυτής εϊκονιζόμεναι εις μεγάλην κλίμακα. Ύπεράνω δέ τής εί-

1 Λ ο»*, κδ', 42. Ί ω ά ν. κα', 12.
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αριστερά μέν ή Θεομήτωρ ή Παντάνασσα, δεξιά δ’ δ Χριστός Παντο- 
κράτωρ.

Ή τεχνοτροπία κ αΐ ή τεχνική των εικόνων.

'Ο έξετάζων έν τφ συνόλφ των τάς εικόνας τοΰ 'Αγ. Γεωργίου -θέ
λει διακρίνει μεταξύ αυτών σημαντικός διαφοράς τόσον ώς προς την τε
χνικήν δσον και ως προς την τεχνοτροπίαν. Αί διαφοραί δ’ αΰται τάσ- 
σουσιν αύτάς εις δύο διακεκριμένος ομάδας.· μίαν «αριστοκρατικήν», 
ήτις είκονίζει τάς μορφάς έξιδανικευμένας με στάσεις ήρέμους καί εύγε· 
νεϊς (είκ. 2, 3, 4, 5) καί μίαν ρεαλιστικήν, ήτις παριστά αύτάς κεκινημέ- 
νας μέν καί δραματικός αλλά μέ κάποιαν ωμότητα καί αδεξιότητα (είκ. 
8, 9, 10). Τής πριότης όμάδος αί εικόνες έχουσιν αέρα κυανοϋν, ως γενι
κόν δέ προπλασμόν την ώχραν επί τής οποίας σχεδιάζονται διά καστα
νού χρίσματος εις πολλούς τόνους, ή κόμη, τό γένειον, οί οφθαλμοί, ή 
ρίς, τό στόμα κλπ. τή προσθήκη λεπτών λευκών ψιμμυθίων εις τά φωτι
ζόμενα μέρη, τεχνικής, ήτις προσιδιάζει εις την τέχνην τών Παλαιολό- 
γων τοΰ 2ου ήμίσεος τοΰ 14ου αίώνος1. Τό πλάσιμόν τοιν είναι έκτελε- 
σμένον μέ μίαν μάλακήν διαβάθμισιν άνευ αποτόμων έμπρεσσισνιστικών 
αντιθέσεων, ας έμφανίζουσιν αί εικόνες τής δευτέρας όμάδος, αιτινες ού 
μόνον παρουσιάζουν δυνατόν πλάσιμόν αλλά καί ανατομικός λεπτομερείας 
καί πολλάς σκιάς πρασίνας. Εις τάς εικόνας τής δευτέρας όμάδος, αιτινες 
παρουσιάζουσι καί σχέδιον κάπως άδέξιον, τά φώτα τόσον τής κόμης δσον 
καί τών ενδυμάτων είναι κατά παραλλήλους καί μονοτόνους λεύκάς γραμ- 
μάς άποδεδομένα (πβλ. είκ. 10) ή δ’εν γένει τέχνη των, κοίπερ παρουσιά- 
ζουσα ρεαλιστικόν χαρακτήρα, είναι μάλλον ξηρά καί ά'καμπτος. Τούτου 
έ'νεκα πρέπει νά δεχθώμεν δτι αί εικόνες τοΰ εξεταζομένου ναού δέν είναι 
πάσαι τοΰ αύτοϋ τεχνίτου ού'τε δέ καί σύγχρονοι. Διότι τής δευτέρας όμά
δος παρουσιάζουσι χαρακτηριστικά, άτινα συναντώμεν πλέον εις την τέχνην 
τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας (15°ν ή 16»υ αί.). Αί εικόνες τής πρώτης 
όμάδος άνταποκρίνονται προς τάς έν τή κτιτορική επιγραφή μνημονευο- 
μένας τού έτους 1375, καταλαμβάνουσι δέ τον βόρειον κυρίως τοίχον, τον 
δυτικόν καί τμήματα τοΰ νοτίου. Τούναντίον αί τής δευτέρας όμάδος κα- 
λύπτουσι τά τοιχώματα τοΰ ίεροΰ καί τήν αρχήν τών παρ’ αύτό μακρών 
τοίχων (Ψηλάφησις Θωμά, Εύαγγελισμός, Πλατυτέρα, Μετάληψις απο
στόλων, Έμφάνισις εις αποστόλους, Εϊσόδια Θεοτόκου κλπ.).

1 Νοβγορόδ, Κοβάλεβο, Ραβάνιτσα κλπ.
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Ύπεράνω τής νοτίας θυρας εισόδου τοϋ ναοΰ ευρηται ή γραπτή κτι- 
τορική αύτοϋ επιγραφή, διατηρούμενη εις πολϋ καλήν κατάστασιν (είκ. 
14). Τό κείμενον αυτής, καίπερ δημοσιευθέν προ τεσσαρακονταετίας πε
ρίπου υπό τοϋ τότε επισκόπου Μονεμβασίας καί Λακεδαίμονος ύστερον 
δ’ αρχιεπισκόπου Αθηνών αειμνήστου Θεοκλήτου Μηνοποΰλου, παρέμει- 
νεν εν τοϋτοις σχεδόν άγνωστον λόγφ τής καταχωρίσεως αϋτοϋ εις άφα-

Είκ. 14. Ή κτιιορική επιγραφή.

νές τι παιδαγωγικόν έντυπον', μέχρις δτου τό 1942 έπέστησεν επί τής επι
γραφής την προσοχήν των φιλιστόρων 6 τότε καθηγητής τοϋ έν Γεωργι- 
τσίω σχολείου κ. Κ. Ψυχογυιός δημοσιεϋσας καί πάλιν αυτήν εν τφ υπ’ 
άριθ. 42 φυλλω τοϋ έτους 1942 τής έν Σπάρτη έκδιδομένης έφημερίδος 
«Λακωνική» πλήν δυστυχώς μετά πολλών περί τήν άναγνωσιν σφαλμά
των (ών είναι άπηλλαγμένη ή δημοσίευσις τοϋ Θεοκλήτου) καί, δπερ τό 
σπουδαιότερου, άνευ τής συνοδευοϋσης χρονολογίας, πράγμα δπερ ήνάγ- 
κασε τον σχολιάσαντα άργότερον τήν επιγραφήν καθηγητήν κ. Κουγέαν'ή 
να επιχείρηση δι’ ιστορικών καί ά'λλθ}ν τεκμηρίων, άτινα προσήγαγε, τήν 
ορθήν εντόπισιν τής χρονολογίας τής επιγραφής μεταξύ τών ετών 1357 
καί 1380.

"Ας ίδωμεν ήδη πώς ακριβώς έχει τό κείμενον τής επιγραφής, έν φ * 3

1 Παιδαγωγικόν Δελτίον τοϋ 1898.
3 Έ λ λ η ν ι κ ά τ. 5 (1932) σ. 250—254. Ό κ. Κουγέας εκδηλώνει εκεί (σ. 

251) υποψίας περί παραναγνώσεων καί συνιστα περαιτέρω (σ. 252) «νά άναγνωσθή 
ή επιγραφή έκ νέου προσεκτικώτερον».
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διά κυρτών γραμμάτων έδηλώθησαν τά εσφαλμένος άναγνωσθέντα.
Άνηγέρβη εκ βάθρων και ιστορηθεί ό πάνσεπτος και θειος ναός τοϋ 

αγίου καί ενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοϋ τροπεοφόρου διά συν
εργεία? καί εξόδου καί πόθου πολλον παπά Βασιλείου ίερε'ος καί νομικού 
τοϋ Κουρτέση καί τής μητρός αυτοϋ Μάρθας μοναχής καί τής σνμβίον 
αύτοΰ | ’Άννης καί των τέκνων αυτών Μαγδαλινής μοναχής τής αδελφής 
αυτοϋ καί σεβαστού Τζαουσίου Γεωργίου τοϋ Πελεκάση και τής συμβίαν 
αΰτοΰ καί τών τέκνων αυτών. Έπί της βασιλείας των εύσεβεστάτων 
βασιλέων καί φιλοχριστων Ίωάννου καί Ελένης τών ΙΊαλαιολόγων καί 
τών ευσεβών δεσποτών ηαων Μανουήλ καί Μαρίας τών Καντακουζηνών.

*Έτους ζΩΠΓ'.

Τό επώνυμον τοϋ κτίτορος, Κουρτέσης, θά προήλθεν εκ τοϋ επιθέ
του κουρτέσης, δπερ, άπαντών συχνάκις εις παλαιά κείμενα1, εσήμαινε 
δ,τι καί τό γαλλικόν courtisan (=noble, gentil). Ώς προς δε τον τίτλον 
νομικός, δν φέρει ό ίερεύς Βασίλειος, οΰτος, δπως όρθώς έτόνισεν ό κ. Κου- 
γέας, δεν σημαίνει τον δικαστήν τής περιφερείας, ως ύπέλαβεν ό κ. Ψυ
χογιός, αλλά τον πνευματικόν, «τον εξομολογητήν δηλονότι, δστις χειρί
ζεται καί εφαρμόζει τον νομοκάνονα» 1 2 3. Σημειωτέον δέ δτι εν έκκλησια- 
στικφ έγγράφφ τοϋ 1442, δημοσιευθέντι υπό ’Ανθίμου Άλεξοϋδη 3, άπαν
τα ό τίτλος τοϋ «νομικοταβουλλαρίου», φέρει δ’ αυτόν πρόσωπον, δπερ 
ήτο ταϋτοχρόνως καί σκευοφϋλαξ.

Τό έν στίχφ 4 άναφερόμενον επώνυμον τοϋ συγκτίτορος τοϋ ναοΰ 
δεν είναι Πελεκάκης — ώς άνέγνωσεν ό κ. Ψυχογυιός — άλλα Πελεκά- 
σης. ΤΗσαν δ’ οί Πελεκάσαι γνωστή παλαιά οικογένεια, εξ ής κατή- 
γετο καί ό οίκουμ. Πατριάρχης Προκόπιος (1785 — 1789), διατηρούσα 
κτήσεις εν Μεσσηνίρ4, εξ ών συνοικισμός τις φέρει εΐσέτι τό δνομα 
ΙΙελεκασέϊκα5 6. Ό εν τή ήμετέρρ επιγραφή άναφερόμενος Πελεκάσης

1 L a m b r o s, Collections de romans grecs Καλλίμαχος καί Χρυσορρόη 
1156, Διήγησις Διγενή 251, Φλώριος 100, Λτ'ιβιστρος καί Ροδάμνη 1265.—Επίσης 
άπαντα εις τά Προδρομικά ποιήματα Η esse 1 i n g-P e r η ο t, Poemes Prodro- 
miques III, 419 m. δρα σχετικώς καί Meyer, Neugr. Studien III 36 καί Pas- 
sow, Carm. pop. 439, 19.

8 'Ελληνικά τ. 6 (1932) σ. 252.
3 Δελτ. Ίστ. Έθν. Έταιρ. τ. 4 σ. 281.
4 Παρά τήν Χίτσοβαν τής Άλαγονίας. Ν. Β. Οίκονομ ύπουλος, Με

σαίων. Γράμ. (1931) τ. Α', σ. 177.
6 Οικογένεια Πελεκάση μαρευρεΐται από τοΰ 1489 ΰπάρχουσα καί εν Ζακύν- 

θφ (Λ. Ζ ώ η, Ίστορ. Λεξικόν) εκ ταύτης δέ μεταναστευσάσης είς Μεσσηνίαν φρο
νεί ό κ. Ζώης, δα προήΡ,θεν ή έν Άλαγονία οικογένεια Πελεκάση (Μεσ. Γράμμ. 
1935, σ. 5). Ή εΰρεσις έν τοΰτοις έπιγραφής τοΰ 1375 έν Λογκανίκφ μέ τό δνομα
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φέρει τον τίτλον τοΰ τζαονσίου, δστις, ως ήδη έσημείωσεν ό κ. Κουγέας1, 
έδήλωνεν αξίωμα καί τίτλον αυλικόν, είχε δ’ ενίοτε καί τήν έννοιαν τοΰ 
φρουράρχου. Εις τά υπό τοΰ κ. Κουγέα προσαχθέντα παραδείγματα της 
πρώτης σημασίας τοΰ τζαουσίου προσθέτω ένταΰθα α') χωρία τοΰ Πα- 
χυμέρους2, ένθα γίνεται λόγος περί τοΰ σεβαστοΰ τζαουσίου καί β') τήν 
έν συνοδική) γράμματι τοΰ περιπΰστου μητροπολίτου Ναύπακτού Ίωάν- 
νου τοΰ Άποκαυκου μνημονευομένην «μονήν τοΰ Ζαοΰτζη» * 1 2 3.

Ή έν τέλει τής επιγραφής παρατιθεμένη χρονολογία ζΩΠΓ' άντι- 
στοιχοΰσα προς τό σωτήριον έτος 1375/6, άποδεικνΰει κατά πάντα ορθά 
τά συμπεράσματα τοΰ κ. Κουγέα ό)ς προς τά υπό τής επιγραφής άναφε- 
ρόμενα πρόσωπα των αυτοκρατόρων τοΰ Βυζαντίου καί των δεσποτών 
τοΰ Μυστρά. Είναι δμως ιδιαιτέρως πολύτιμος διά τήν τέχνην, επειδή 
χρονολογεί ασφαλώς τάς τοιχογραφίας. Πρέπει δέ νά άναφέρηται τό έτος 
1375 εις τάς εικόνας τής πρώτης όμάδος· διότι αυται έχουσι τά χαρακτη
ριστικά τής Παλαιολογείου αυλικής τέχνης, εν φ αι τής δευτέρας, τόσον 
<υς προς τήν τεχνικήν, δσον καί ως προς τήν τεχνοτροπίαν, προσεγγίζουσι 
τήν τέχνην τοΰ 15ου καί 16ου αίώνος. ’Αλλά καί εάν ακόμη δεν ΰπήρχεν 
επί τής επιγραφής ή χρονολογία θά ήδυνάμεθα καί πάλιν νά συναγά- 
γωμεν περί τών αυτών χρόνων κατασκευής τάίν τοιχογραφιών, παραβάλ- 
λοντες τήν τέχνην των προς άλλα δμοια χρονολογημένα παραδείγματα 
ώς π. χ. τής έν Π. Σερβίφ Μανασίγιας 4 κλπ. (δρα σελ. 478 σημ. 1).

Οι μικρότεροι ναοί.

'Υπολείπεται ήδη νά ειπωμεν καί περί τών δυο άλλων μικροτέρων 
ναών τοΰ Λογκανίκου. Έκ τούτων ό μέν τών 'Αγ. Θεοδώρων, ευρισκόμε
νος επί τής κλιτύος τοΰ κάστρου, είναι μικρά, μονόκλιτος βασιλική, άνευ 
τοιχογραφιών, έχουσα δέ καί αυτή καλώς διά πλινθοπεριβλήτων πωρολί
θων έκτισμένην τήν ήμιεξάγωνον τοΰ ίεροϋ αψίδα (είκ. 15).

Ό δέ έτι υψηλότερου επί τοΰ λόφου ιδρυμένος ναΐσκος, τιμώμενος 
εις μνήμην τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, είναι καί αυτός μικρά, μονόκλι
τος βασιλική, μή παρουσιάζουσα ενδιαφέρον τι από αρχιτεκτονικής επό-

τοΰ Πελεκάση καθιστά πιθανωτέραν τήν γνώμην δτι μάλλον έκ Πελοπόννησου 
θά μετενάστευσαν εις Ζάκυνθον μέλη τής οικογένειας μετά τήν πρώτην τουρκι
κήν κατάκτησιν, έπανελθόντα ϊσως άργότερον εις τά παλαιά των κτήματα.

1 Έ λ λ η ν ι κ ά, τ. 5 (1932) σ. 252.
2 2, ι,, 426, 3* 543, 8. 629, 14 Βόννης.
8 Άθ. Παπαδόπουλο ς-Κ ε ρ α μ ε ύ ς έν Βυζαντίδι τ. Α' (1909) σ. 19.
4 Ν. Ο k u n e ν, Monumenta artls serbicae, Πράγα 1930 II πίν. 11.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ ’Έτος ΙΔλ 31
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ψεως, φέρουσα όμως έσωτερικώς καλής τέχνης τοιχογραφίας, εκ των 
οποίων άρίστη είναι ή επί τοΰ δυτικού τοίχου έζωγραφημένη «κτιτορική» 
εικών, ήτις είκονίζει την οικογένειαν τοΰ κτίτορος δεομένην προς την

El·/.. 15. Ή άψ'ις τοΰ ίεροΰ των άγ. Θεοδώρων.

έναντι αυτής ίσταμένην Θεοτόκον. Αύτη, πατούσα επί υποποδίου, είναι 
περιβεβλημένη το σύνηΦες πορφυροΰν συριακόν μαφόριον, κρατεί δ’ εις 
τάς άγκάλας της τον νεαρόν Χριστόν, δστις διά μέν τής δεξιάς ευλογεί, 
διά δε τής άριστεράς κρατεί κεκλεισμένον μικρόν είλητάριον (εικ. 16).

"Η τε Παναγία καί δ Χριστός είκονίζονται εστραμμένοι προς τον 
■θεατήν κατά τά τρία τέταρτα, προσβλέπουσι δε τούς έναντι αυτών δεο
μένους, οΐτινες ήσαν τρεις, ήτοι οί δυο σύζυγοι καί τό τέκνον των. Έκ 
τούτων σήμερον διατηρούνται τά πρόσωπα μόνον τοΰ πατρός (είκ. 17) καί
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τοΰ τέκνου, τής δέ μητρός σώζεται μόνον το κάτω ήμισυ τοΰ πολυπτύχου 
χιτώνος καί ό μέν άνήρ είκονίζεται γενειοφόρος καί έστραμμένος κατά τά 
τρία τέταρτα προς την Παναγίαν, έχων την κεφαλήν ασκεπή καί πλου- 
σίαν κόμην καταπίπτουσαν επί των ώμων, τό δέ παιδίον παρίσταται με

Είκ. 16. Ή Παναγία της κτιτορικής ε’κόνος.

τό σώμα μέν κατενώπιον, την κεφαλήν δ’ ελαφρώς έστραμμένην προς τά 
δεξιά. Φορεΐ δέ καί αυτό ποδήρη κλειστόν χιτώνα, έζωσμένον διά ζώνης 
μεθ’ ά'μματος (φιόγκου), οΐαν συχνάκις βλέπομεν εϊκονιζομένην επί κο
σμικών εικόνων τοΰ 14ου καί 15°υ μ. X. αίώνος1. Έκ τών χειρόάν αΰτοΰ,

1 A. G r a b a r, La peinture religieuse en Bulgarie, Paris 1928 είκ. 38. 
"Ομοιαι καί έν Καστορίςι (ναός Ταξιάρχου) Βλ. Ό ρ λ ά ν δ ο ν, έν Άρχ. των Βυ- 
ζαντ. μνημείων τής Ελλάδος τ. 4 1938.
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την μέν μίαν έχει τό παιδίον ΰψωμένην εις δέησιν, τήν δ’ έτέραν κεκαμ- 
μένην προ τοϋ στήθους,

Ή τέχνη τής εϊκόνος είναι λεπτότατη. Ή Θεοτόκος και ό Χριστός,

Είκ. 17. Ή κεφαλή τοΰ κτίτορος.

οίριστα έσχεδιασμένοι, έχουσι γλυκεΐαν καί ευγενή τήν έκφρασιν ένθυμί- 
ζουσαν ζιοηρώς τήν έν τψ ναφ τοϋ 'Αγ. Ίωαννου τοΰ Μυστρα άνάλογον 
κτιτορικήν εικόνα1. Καλώς επίσης έχουσιν αποδοχή και αί προσωπογρα- 
φίαι τών κτιτόρων.

Ταΰτα έχων ΰπ’ δψιν μου θεωρώ τήν εικόνα σύγχρονον περίπου προς 
τάς τής πρώτης όμάδος τοΰ 'Αγ. Γεουργίου.

Millet, Monuments byzantins de Mistra, Paris 1910, Jtiv. 107, 8.
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Πλήν δέ τής έξετασθείσης είκόνος διασφζονται εισέτι καί τινες άλ- 
λαι παρά τδ ίερόν, ών αξία προσοχής τυγχάνει ή τοΰ 'Αγ. Γεωργίου εί- 
κονιζομένου έφιππου καί δορατίζοντος τον δράκοντα. Επειδή δμως αυτή 
δεν παρουσιάζει τήν λεπτότητα καί την επιμέλειαν τής κτιτορικής, πρέ
πει νά θεωρηθή κατά τι μεταγενεστέρα εκείνης.

ΑΝ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ
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