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ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΘΑ

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΝΑΩΝ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ (13ος αιώνας)

 Αφιερώνεται στη μνήμη του καθηγητή
των φοιτητικών μου χρόνων Ν. Β. Δρανδάκη

Η παρουσία του πρωτόκλητου αποστόλου Ανδρέα στο εικονογραφικό πρόγραμμα των βυ-
ζαντινών ναών δεν είναι ιδιαίτερα συχνή. Όπως και οι άλλοι απόστολοι, συμμετέχει στην 
ακολουθία των μαθητών του Χριστού στις ευαγγελικές σκηνές, που αναφέρονται σε επει-
σόδια από το βίο του Χριστού, και σε λειτουργικά θέματα, όπως η Κοινωνία των αποστό-
λων ή η Σύναξη των αποστόλων. Θα τον αναζητήσομε δηλαδή ανάμεσα σε άλλες μορφές 
στην αψίδα και στους τοίχους του ιερού, καθώς και στα άνω τμήματα του ναού, εκεί που 
τοποθετούνται οι σκηνές του χριστολογικού κύκλου. Αντίθετα, στους κατακόρυφους τοί-
χους του ναού, στη θέση δηλαδή που είναι αφιερωμένη στην απεικόνιση των αγίων, σπανί-
ως παριστάνεται, και μάλιστα, ακόμα λιγότερο από τους άλλους αποστόλους. 

Αυτή η πενία απεικονίσεων διαπιστώνεται και στον αριθμό των ναών που είναι αφιερω-
μένοι σε αυτόν. Οι πηγές δεν αναφέρουν παρά ελάχιστα στοιχεία, και αυτά αμφισβητήσι-
μα, ακόμα και για την Κωνσταντινούπολη, την Εκκλησία της οποίας, σύμφωνα με την πα-
ράδοση, ίδρυσε. Ο Raymond Janin, στο μνημειώδες έργο του για τις εκκλησίες της Κωνστα-
ντινουπόλεως και των μεγάλων βυζαντινών κέντρων, αναφέρεται με επιφυλάξεις σε επτά 
ναούς στην Βασιλεύουσα, με σημαντικότερο τον Άγιο Ανδρέα ἐν τῇ Κρίσει,1 τρεις στη Βι-
θυνία και από έναν στην Τραπεζούντα, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.2

Στην ίδια διαπίστωση καταλήγομε και για τον ελλαδικό χώρο, για τον οποίο προστρέ-
χομε στον Γενικό Κατάλογο του Ευρετηρίου Βυζαντινών Τοιχογραφιών της Ελλάδος που 
συντάσσει το Κέντρο Έρευνας της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης της Ακαδημίας 
Αθηνών και περιλαμβάνει τους ναούς που διατηρούν τη βυζαντινή τους τοιχογράφηση. Η 
αναζήτηση απέφερε σε σύνολο 2.500 περίπου ναών 22 περιπτώσεις αφιερωμένων, με πε-
ρισσότερη ή λιγότερη ασφάλεια, στον απόστολο Ανδρέα και αυτό λόγω ελλιπούς γνώσης 
του εικονογραφικού προγράμματος των ναών, μέσω του οποίου μπορεί να ελεγχθεί η πι-
στότητα της αφιέρωσης. Γεωγραφικά αυτοί οι ναοί κατανέμονται σε δέκα στην Πελοπόν-
νησο και Αττική3 (και ένα χωριό Άγιος Ανδρέας, νότια του Γερακίου, με δύο ναούς τοιχο-

* Οι φωτογραφίες προέρχονται από το Φωτογραφικό Αρχείο του Κέντρου Έρευνας της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης 
της Ακαδημίας Αθηνών. Οι Εικ. 3, 16 είναι του φωτογράφου Βελισσάριου Βουτσά, τα σχέδια των Εικ. 11, 13, 15 και 17 είναι 
της ζωγράφου Αγγελικής Μαχάων-Δουλγερίδου. Οι υπόλοιπες εικόνες είναι της συγγραφέως ή συνεργατών του ΕΒΤΕ Κύθηρα.
1 R. JANIN, Le géographie ecclésiastique de l’empire byzantin, 1. Le siège de Constantinople et le patriarcat oecuménique, ΙΙΙ. Les églises 
et les monastères, Παρίσι 1953, 21969, 27-32.
2 R. JANIN (†), Les églises et les monastères des grands centres byzantins (Bithynie, Hellespont, Latros, Galèsios, Trébizonde, Athènes, 
Thessalonique), Παρίσι 1975, 53-55, 83, 135, 256-257, 302-303, 351.
3 Άγιος Ανδρέας στο Λουτράκι: ΑΔ 36 (1981), Β΄1: Χρονικά, 174 (Ε. ΓΚΙΝΗ-ΤΣΟΦΟΠΟΥΛΟΥ).
- Άγιος Ανδρέας ή Ταξιάρχης Μυλίνδρας κοντά στο Κρανίδι, μέσα 13ου αιώνα: ΑΔ 22 (1967), Β΄1: Χρονικά, 23, πίν. 28, 29α-γ 
(Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ). Ν. ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ, Τοιχογραφίες του 13ου αιώνα στην Αργολίδα. Ο ναός των Ταξιαρχών και ο Άγιος Ιω-
άννης ο Θεολόγος, ΔΧΑΕ 16 (1991-1992), 155 υποσ. 2, 160, εικ. 1-6, 8].
- Άγιος Ανδρέας στον Ατσίχωλο της αρκαδικής Τεγέας: Κ. Π. ΔΙΑΜΑΝΤΗ – ΕΥ. Ν. ΠΑΝΤΟΥ, Τα μοναστήρια στο φαράγγι 
του Λούσιου ποταμού στην Αρκαδία, ΤΑΠΑ, Αθήνα 2006, 59-63, εικ. 34-39. Για το κτίριο, βλ. Χ. ΜΠΟΥΡΑΣ – Λ. ΜΠΟΥΡΑ, 
Η ελλαδική ναοδομία κατά τον 12ο αιώνα, Αθήνα 2002, 329. Π. Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική εις 
την Δυτικήν Στερεάν Ελλάδα και την Ήπειρον, Θεσσαλονίκη 1975 και ²1992, 206-207, εικ. 24. Ν. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ο Άγιος 
Ανδρέας Γόρτυνας, Επιστημονική Επετηρίδα Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ – Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΙΔ΄ (1997), 57-93, ιδίως 69.
- Αγία Παρασκευή (πιθανότατα αρχικά Άγιος Ανδρέας) στον Άγιο Ανδρέα (νότια του Γερακίου), 15ου αιώνα: Ν. Β. ΔΡΑΝ-
ΔΑΚΗΣ κ.άλ., Έρευνα στην Επίδαυρο Λιμηρά, ΠΑΕ 1983, 207-215 (Σ. ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ). S. KALOPISSI-VERTI, Ein 
Monument im Despotat von Morea: Die Kirche der Hagia Paraskeue bei der Siedlung Hagios Andreas, Studies in the Mediterranean 
World. Past and Present XI, Τόκυο 1988, 177-205. 
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γραφημένους το 15ο αιώνα, από τους οποίους ο ένας αρχικά μπορεί να ήταν αφιερωμένος 
στον απόστολο Ανδρέα4), πέντε στην Κρήτη,5 από δύο στα Ιόνια Νησιά,6 τη Μακεδονία7 και 
τη Νάξο8 και από ένας στην Εύβοια9 και Χάλκη Δωδεκανήσου,10 με αυτούς της Πελοποννή-
σου να υπερτερούν. Ο κατάλογος, μολονότι ελλιπής, παρόλα αυτά, δεικνύει τη σπανιότητα 
των αφιερώσεων ναών στον άγιο.

Μια επιπλέον, πρόχειρη, αναζήτηση της απεικόνισης του αποστόλου Ανδρέα ως αυτό-
νομης παράστασης στα βυζαντινά εικονογραφικά προγράμματα των ναών, ιδιαίτερα κατά 
τον 13ο αιώνα, στον οποίο επικεντρώνεται η παρούσα μελέτη, έδωσε πενιχρά αποτελέσμα- 

τα για τον ίδιο λόγο, δηλαδή της απουσίας των εμπεριστατωμένων δημοσιεύσεων των εικο-

- Άγιος Ανδρέας στην πόλη της Μονεμβασίας, τέλη 13ου-αρχές 14ου αιώνα: Δ. ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ – Π. ΚΑΛΑΜΑΡΑ (επιμ.), Μονεμ-
βασία. Αντικείμενα – Περιβάλλον – Ιστορία – Η Αρχαιολογική Συλλογή, ΤΑΠΑ, Αθήνα 2004, 91 (ΑΙ. ΜΠΑΚΟΥΡΟΥ – Π. ΚΑ-
ΛΑΜΑΡΑ – Γ. ΣΚΑΓΚΟΥ – Κ. ΧΟΝΔΡΟΣ). AI. BAKOUROU – Y. SKAGOU – N. SKAGOS, Tour of Monemvasia (οδηγός), 5th 
Ephorate of Byzantine Antiquities, Αθήνα 2005, 16, εικ. σελ. 16. 
- Άγιος Ανδρέας στην Κάτω Καστανιά (κοντά στη Νεάπολη Βοιών), πίν. 1400: Ν. Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ κ.άλ., Έρευνα στην Επίδαυ-
ρο Λιμηρά, ΠΑΕ 1982, 430-433, πίν. 242 (Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ). Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ, Παρατηρήσεις για ένα τοπικό «εργαστήρι» 
στην περιοχή της Επιδαύρου Λιμηράς, ΔΧΑΕ 27 (2006), 193-206, εικ. 10, 11.
- Βασιλική του Αγίου Ανδρέα στα Άλυκα, κοντά στην Κυπάρισσο (αρχαία Καινήπολις) της Μάνης, 7ου-8ου αιώνα: Ν. Β. ΔΡΑΝ-
ΔΑΚΗΣ, Βυζαντινές τοιχογραφίες της Μέσα Μάνης, Αθήναι 1995, 21. Ο ΙΔΙΟΣ, Σκαφικαί έρευναι εν Κυπαρίσσω Μάνης, ΠΑΕ 
1958, 199-203.
- Άγιος Ανδρέας στα Κεχριάνικα (κοντά στην Κίττα), 13ου αιώνα (;): ΑΔ 27 (1972), Β΄1: Χρονικά, 300 (Ε. ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΤΟΥ  – 
ΜΑΝΩΛΕΣΣΟΥ – Ρ. ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ). ΑΔ 28 (1973), Β΄1: Χρονικά, 243 (Ρ. ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ). ΑΔ 38 (1983), Β΄1: Χρονικά, 105 (ΑΙ. 
ΜΠΑΚΟΥΡΟΥ).
- Άγιος Ανδρέας στο Πεταλίδι Μεσσηνίας: Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ, Άγνωστοι βυζαντινοί ναοί Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνί-
ας, Αθήνα 1990, 270-287.
- Άγιος Ανδρέας στον παράκτιο οικισμό Άγιο Ανδρέα Πυλίας κοντά στο Λογγά, 10ος αιώνας: ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ, ό.π., 15-40, 
ιδιαίτερα 35-39. Μ. ΚΑΠΠΑΣ, Ο ναός του Αγίου Νικολάου στο ρέμα του Σωφρόνη Λακωνίας, ΒΣ 21 (2011), 260 υποσ. 9, σελ. 
282. Μ. ΚΑΠΠΑΣ, Η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική στη Μεσσηνία, 7ος-12ος αιώνας, Χριστιανική Μεσσηνία, Μνημεία και ιστο-
ρία της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, Αθήνα 2010, 149-150, εικ. σελ. 149, 151.
- Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα, πόλη του μαρτυρίου του: Α. ΜΟΥΤΖΑΛΗ – Ε. Γ. ΣΑΡΑΝΤΗ, Ναοί του αποστόλου Ανδρέα στην 
Πάτρα: Πηγές και ερμηνείες τους (4ος-19ος αιώνας), στον παρόντα τόμο, 149-171.
4 Πρόκειται για την Αγία Παρασκευή στον Άγιο Ανδρέα (πιθανότατα αρχικά Άγιος Ανδρέας), ό.π.
5 Άγιος Ανδρέας στο Βουρβουλίτη Καινούργιου Ηρακλείου: G. GEROLA – K. ΛΑΣΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ, Tοπογραφικός κατάλογος 
των τοιχογραφημένων εκκλησιών της Kρήτης, Hράκλειο 1961, αριθ. 260.
- Άγιος Ανδρέας κοντά στη μονή Οδηγητρίας Καινούργιου Ηρακλείου, πίν. 1300: GEROLA – ΛΑΣΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ, ό.π., αριθ. 
588. ΑΔ 25 (1970), Β΄ 2 Χρovικά, 492 (Μ. ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗΣ). Ν. ΨΙΛΑΚΗΣ, Μοναστήρια και ερημητήρια της Κρήτης, τόμ. 
Α΄, Ηράκλειο 1992, 211. M. BISSINGER, Kreta. Byzantinische Wandmalerei, Μόναχο 1995, 119-120, εικ. 84.
- Άγιος Ανδρέας στα Πηγαδάκια – Καλαμίτσι Καινούργιου Ηρακλείου: GEROLA – ΛΑΣΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ, ό.π., αριθ. 629.
- Άγιος Ανδρέας στην Αλιτζανή Μονοφατσίου Ηρακλείου: GEROLA – ΛΑΣΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ, ό.π., αριθ. 707 υποσ. 157. G. GEROLA, 
Βεvετικά μvημεία της Κρήτης (Εκκλησίες), μτφ. Σ. Σπανάκης, Κρήτη 1993, 204 υποσ. 421, εικ. 161, 168.
- Άγιος Ανδρέας στις Βουκουλιές Κισάμου Χανίων: GEROLA – ΛΑΣΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ, ό.π., αριθ. 3.
6 Άγιος Ανδρέας στην Καρυά Κεφαλονιάς, 13ος αιώνας: ΑΔ 36 (1981), Β΄1: Χρovικά, 177, 180, πίν. 112 (E. ΓΚΙΝΗ-
ΤΣΟΦΟΠΟΥΛΟΥ). Μ. ΘΕΟΧΑΡΗ, Άγνωστες τoιχoγραφίες στην Κεφαλληνία, ΠΑΑ 58 (1983), 632 υποσ. 2, 633 υποσ. 3, πίν. 
ΙΒ΄.  Στην Κέρκυρα, σύμφωνα με τις Πράξεις τῶν ἁγίων Ἰάσωνος καί Σωσιπάτρου ο άρχων της Κέρκυρας Σεβαστιανός είχε 
κτίσει στη θέση του σημερινού ναού των Αγίων Ιάσωνος και Σωσίπατρου περικαλλή ναό επ’ ονόματι του αποστόλου Ανδρέα, 
ο οποίος τουλάχιστον πρέπει να επιβίωσε έως το μέσον του 9ου αιώνα: Ι. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ο ναός των Αγίων Ιάσωνος και 
Σωσιπάτρου εν Κερκύρα, ΑΕ 1934-1935, 38, 39, 40-41.
7 Άγιος Ανδρέας στην Περιστερά Θεσσαλονίκης, τέλη 9ου αιώνα: Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Το καθολικόν της παρά την Θεσσαλονίκην 
μονής Περιστερών, ΑΒΜΕ, Ζ΄, Αθήναι 1951, 146-167. CH. MAVROPOULOU-TSIOUMI, The Painting of the Ninth Century in the 
Church of Saint Andrew “Peristera”, Zograf 26 (1997), 7-16.
- Άγιος Ανδρέας ενορίας Αγίου Γεωργίου ή Κυριώτισσας στη Βέροια, 15ου αιώνα: Θ. ΠΑΠΑΖΩΤΟΣ, Η Βέροια και οι ναοί 
της (11ος-18ος αι.). Ιστορική και αρχαιολογική σπουδή της πόλης, Αθήνα 1994, 233-240. Σημειώνεται ότι η Χ. ΜΑΥΡΟΠΟΥ-
ΛΟΥ-ΤΣΙΟΥΜΗ, Βυζαντινές εικόνες από την καρδιά της Ελλάδος. Βυζαντινές και μεταβυζαντινές εικόνες της Βέροιας, Θεσ-
σαλονίκη – Βέροια 2003, 28, 33, αναφέρει δύο ναούς, έναν της ενορίας της Κυριώτισσας και τον άλλον της ενορίας του Αγί-
ου Γεωργίου.
8 Άγιος Ανδρέας στη Δρυμαλιά-Τσικαλαριό κοντά στις Ποταμιές Νάξου, 13ος αιώνας (;) και ο τριπλός ναός των Αγίων Αναρ-
γύρων, Αγίου Ανδρέα και Αγίας Μαρίνας στον Κάμπο Σαγκρίου Νάξου: Γ. Σ. ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ, Νάξος. Το άλλο κάλλος. 
Περιηγήσεις σε βυζαντινά μνημεία / Naxos. Byzantine monuments, Εκδόσεις, Αθήνα 2006, 116, 132, εικ. 76, 100. Σ. ΜΑΜΑΛΟΥ-
ΚΟΣ, Η αρχιτεκτονική του συγκροτήματος των Αγίων Αναργύρων στο Κάτω Σαγκρί Νάξου, ΔΧΑΕ 27 (2006), 49-60.
9 Άγιος Ανδρέας στους Παραμερίτες Αγίου Λουκά Καρυστίας, δεύτερο μισό 12ου αιώνα: Σ. Β. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ, Ο ναός τoυ 
Αγίoυ Ανδρέα στoυς Παραμερίτες Ευβoίας, Θυμίαμα στη μνήμη της Λασκαρίνας Mπούρα, Aθήνα 1994, 181-187, πίν. 95-104.
10 Άγιος Ανδρέας στην Αντράμασο της Χάλκης Δωδεκανήσου, αρχές 11ου αιώνα: Α. ΚΑΤΣΙΩΤΗ, Οι παλαιότερες τοιχογρα-
φίες του Αγίου Γεωργίου του Πλακωτού στη Μαλώνα της Ρόδου. Παρατηρήσεις στην τέχνη του 11ου αιώνα στα Δωδεκάνησα, 
ΔΧΑΕ 23 (2002), 114-116, εικ. 7, 8. Μ. Ζ. ΣΙΓΑΛΑ, Η μεσαιωνική και μεταβυζαντινή Χάλκη μέσα από τα κυριότερα μνημεία 
της, ΔωδΧρ 22 (2008), 106, εικ. 11, 12. ΑΔ 53 (1998) [2004], Β΄3: Χρονικά, 984 (Μ. Ζ. ΣΙΓΑΛΑ).
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νογραφικών προγραμμάτων των ναών. Ενδεικτικά αναφέρομε ότι στην κατάγραφη Λακω-
νία δεν βρέθηκαν παρά δύο περιπτώσεις που μπορούν να χρονολογηθούν στο 13ο αιώνα: 
στην πρώτη, ο απόστολος Ανδρέας εικονίζεται ολόσωμος δίπλα στην αγία Μαρίνα (αγία 
Μαγδαληνή κατά τον Ν. Δρανδάκη) στο νοτιοδυτικό διαμέρισμα στον Πρόδρομο στα Χρύ-
σαφα, τελευταίο τέταρτο 13ου αιώνα (;),11 στη δεύτερη, αν συμπληρώνεται σωστά το αγι-
ωνύμιο, απεικονίζεται ολόσωμος δίπλα στον προφήτη Ελισσαίο στη δυτική άκρη του νότι-
ου τοίχου του κυρίως ναού στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο στο Γεράκι, 13ου-14ου αιώ-
να.12 Στους επόμενους αιώνες εντοπίζεται ολόσωμος μαζί με τον Νικόλαο στο νότιο τοίχο 
της Παναγίας κοντά στις Κροκεές, δεύτερο μισό 14ου αιώνα,13 μαζί με έναν αρχάγγελο στο 
βόρειο τοίχο του κυρίως ναού, δίπλα στο τέμπλο, στην Αγία Παρασκευή στο χωριό Άγιος 
Ανδρέας Επιδαύρου Λιμηράς, πρώτο μισό 15ου αιώνα14 ή ένθρονος μαζί τον απόστολο Πέ-
τρο στον ομώνυμο ναό του στην Κάτω Καστανιά Επιδαύρου Λιμηράς, π. 1400.15 

Εκτός Λακωνίας εντοπίζεται στην παράσταση μνημειακής Δέησης όπου αντικαθιστά τον 
Πρόδρομο, ενώ στην αντίστοιχη θέση της Παναγίας μάλλον απεικονίζεται ο Θεολόγος, όπως 
στον Άγιο Ανδρέα στον Ατσίχωλο της αρκαδικής Τεγέας, αρχές 13ου αιώνα,16 ενώ ταυτίζεται 
με επιφύλαξη στο ασκηταριό (Μεταμόρφωση) της μονής Αβγού κοντά στα Δίδυμα της Αρ-
γολίδας, δεύτερο μισό 13ου αιώνα·17 με την επωνυμία ο Πρωτόκλητος δίπλα στον προφή-
τη Ηλία στο σπήλαιο του Αγίου Γεωργίου στις Πόρτες στο όρος Σκόλις της Αχαΐας, δεύτε-
ρο μισό 13ου αιώνα.18 Στο τελευταίο τέταρτο του 14ου αιώνα εντάσσονται δύο πελοποννη-
σιακές παραστάσεις, η πρώτη στο νότιο ποδαρικό του μετώπου της αψίδας του ιερού στο 
ναό της Παναγίας στο Ροεινό Αρκαδίας, «1374»,19 και η δεύτερη στην Πάτρα, της Εκκλησί-
ας της οποίας είναι ο ιδρυτής και σταθερός προστάτης της πόλης,20 στην οδό Ερμού 82, στο 
ρωμαϊκό μαυσωλείο του 2ου αιώνα μ.Χ., το οποίο, όταν μετασκευάσθηκε σε χριστιανικό 
ναό, κοσμήθηκε με την υστεροβυζαντινή τοιχογραφία του αποστόλου Ανδρέα του Πρωτο-
κλήτου, μεταξύ άλλων αγίων, στηθαίου σε τροχό.21

Εκτός Πελοποννήσου έχει εντοπισθεί στην Κρήτη στο μεσαίο κλίτος της Παναγίας Κε-
ράς στην Κριτσά Μεραμπέλλου Λασιθίου, όπου εικονίζεται δύο φορές, μία στο ιερό και 

11 Ο ναός έχει γραπτή κτητορική επιγραφή του 1367/8 στο επιστύλιο του κτιστού τέμπλου, αλλά οι συγκεκριμένες τοιχογραφί-
ες θα μπορούσαν να χρονολογηθούν στο τελευταίο τέταρτο του 13ου αιώνα: Ν. Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ, Ο σταυροειδής ναός του Προ-
δρόμου στα Χρύσαφα της Λακεδαίμονος, ΛακΣπ 9 (1988), 322, εικ. 16 (Μαγδαληνή-Μαρίνα)]. Ευχαριστώ πολύ τον φίλο αρ-
χαιολόγο Μιχάλη Κάππα που γενναιόδωρα μου επέτρεψε την πρόσβαση στο προσωπικό φωτογραφικό του αρχείο.
12 N. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ – Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ, Γεράκι, Oι εκκλησίες του οικισμού, Θεσσαλονίκη 1981, εικ. 47.
13 Ν. Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ, Ο ναός του Άι Λέου εις το Μπρίκι της Μάνης, ΔΧΑΕ  6 (1970-1972), 157 υποσ. 47. Για το ναό, βλ. Κ. ΔΙΑ-
ΜΑΝΤΗ, Κροκεές Λακωνίας. Η αναζήτηση μιας βυζαντινής θέσεως και οι εκκλησίες του οικισμού, ΛακΣπ 12 (1994), 406-410.
14 ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ, ΠΑΕ 1983, ό.π. (υποσ. 3), 216, πίν. 171α (Σ. ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ). KALOPISSI-VERTI, Ein Monument im 
Despotat von Morea, ό.π. (υποσ. 2), 188, πίν. 16.
15 ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ, ΠΑΕ 1982, ό.π. (υποσ. 3), 431, πίν. 242α (Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ).
16 ΔΙΑΜΑΝΤΗ – ΠΑΝΤΟΥ, Τα μοναστήρια στο φαράγγι του Λούσιου, ό.π. (υποσ. 3).
17 Ι. ΒΑΡΑΛΗΣ, Οι τοιχογραφίες του Ασκηταριού της Μονής Αβγού Αργολίδας, Μνήμη Τασούλας Οικονόμου (1998-2008), Βό-
λος 2009, 142, 149-150, πίν. 27 εικ. 10.
18 Μ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΕΡΡΑ (επιστ. επιμ.), Βυζαντινά και μεταβυζαντινά μοναστήρια της Αχαΐας, Αθήνα 2006, 193 (Μ. ΓΕ-
ΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΕΡΡΑ). Η ΙΔΙΑ, Βυζαντινά μονύδρια και ασκηταριά στην περιοχή του όρους Σκόλις στην Αχαΐα, Β. ΚΟΝΤΗ 
(επιμ.), Ο μοναχισμός στην Πελοπόννησο, 4ος-15ος αιώνας, Αθήνα 2004, 113.
19 Για τις τοιχογραφίες που συνδέθηκαν με το καλλιτεχνικό περιβάλλον του Μυστρά, βλ. Ν. ΔΗΛΕ, Το υστεροβυζαντινό στρώμα 
τοιχογράφησης του ναού της Παναγίας στο Ροεινό Αρκαδίας. Ένα άγνωστο έργο γνωστού εργαστηρίου, Τριακοστό Τρίτο Συ-
μπόσιo Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιoλoγίας και Τέχνης της Χριστιανικής Αρχαιoλoγικής Εταιρείας (Αθήνα, 17-19 
Μαΐoυ 2013), Πρόγραμμα και Περιλήψεις εισηγήσεων και ανακοινώσεων, Αθήνα 2013, 47-48.
20 Πρβλ. τη θαυματουργή παρέμβαση του αποστόλου κατά την επιδρομή των Σλάβων και Αράβων, G. MORAVCSIK – R. J. 
H. JENKINS (έκδ.), Constantine Porphyrogenitus, De Administrando Imperio (CFHB 1), Ουάσιγκτον 1967, ²1985, 228-233. CH. 
WALTER, Theodore, Archetype of the Warrior Saint, REB 57 (1999), 174 υποσ. 46. N. OIKONOMIDES, St Andrew, Joseph the 
Hymnographer, and the Slavs of Patras, J. O. ROSENQVIST (επιμ.), ΛΕΙΜΩΝ: Studies Presented to Lennart Rydén on His Sixty-Fifth 
Birthday [Acta Universitatis Upsaliensis – Studia Byzantinina Upsaliensia 6], Ουψάλα 1996, 71-78. S. TURLEJ, The Legendary 
Motif in the Tradition of Patras: St. Andrew and the Dedication of the Slavs to the Patras Church, ByzSl 60 (1999), 374-399.
21 Ι. ΔΕΚΟΥΛΑΚΟΥ, Ρωμαϊκό Μαυσωλείο στην Πάτρα, Στήλη. Τόμος εις μνήμην Νικολάου Κοντολέοντος, Αθήνα 1980, 556-
575, ιδιαίτερα 556 υποσ. 5, σελ. 561, πίν. 256. Α. ΚΟΥΜΟΥΣΗ, Άγνωστος ναός στο Παυλόκαστρο Πατρών. Συμβολή στη μνη-
μειακή ζωγραφική της Αχαΐας κατά τους υστεροβυζαντινούς χρόνους, ΑΔ 58-64 (2003-2009), Α΄: Μελέτες, Αθήνα 2012, 463, 
εικ. 10.
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μια δεύτερη στη νοτιοδυτική άκρη του κλίτους δίπλα στη αγία Άννα θεοτοκρατούσα,22 και 
στη Ρόδο, στην καμάρα του βόρειου κλίτους της Αγίας Αικατερίνης στη μεσαιωνική πόλη, 
τέλη 14ου αιώνα.23 

Οι παλαιότερες όμως απεικονίσεις του αποστόλου Ανδρέα στον ελλαδικό χώρο έχουν 
καταγραφεί στη δωδεκανησιακή Χάλκη σε δύο περιπτώσεις. Η πρώτη, αρχικά ολόσωμη 
παράστασή του, βρίσκεται στο μέτωπο της αψίδας του ιερού στο ναΐσκο του ασκηταριού 
στα Κελλιά, αρχές 8ου αιώνα,24 και η δεύτερη,  πάλι ολόσωμη, στην αψίδα του ιερού στον 
Άγιο Ανδρέα στην Αντράμασο, αρχές 11ου αιώνα.25

Η σίγουρα ελλειμματική αυτή ενδεικτική απαρίθμηση των απεικονίσεων θα αυξηθεί στο 
μέλλον, αλλά οι υπάρχουσες ενδείξεις για την περιορισμένη παρουσία του πιστεύομε ότι 
δεν θα την αλλάξουν ουσιαστικά,26 ενώ κάθε προσπάθεια ερμηνείας της παρουσίας του στα 
εικονογραφικά προγράμματα των ναών προϋποθέτει να είναι γνωστά η ακριβής θέση του 
μέσα στο ναό και οι περιβάλλουσες αυτόν μορφές.

Ο απόστολος Ανδρέας στα Κύθηρα
Τα αποτελέσματα όμως είναι διαφορετικά όσον αφορά στην περίπτωση των Κυθήρων, 
όπου η καταγραφή των βυζαντινών τοιχογραφιών που εκπόνησε το Κέντρο μας για τη σύ-
νταξη του Ευρετηρίου Βυζαντινών Τοιχογραφιών Κυθήρων μάς επέτρεψε να εξετάσομε συ-
γκεντρωτικά τα δεδομένα που μας παρέχουν τα εικονογραφικά προγράμματα των βυζα-
ντινών ναών27. Με αυτή τη γνώση οδηγηθήκαμε σε κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με την 
παρουσία του απόστολου Ανδρέα στα Κύθηρα. 

Κατ’ αρχάς σε σύνολο σαράντα τουλάχιστον βυζαντινών ναών δύο είναι με απόλυτη 
ασφάλεια αφιερωμένοι στον απόστολο Ανδρέα, ενώ και σε άλλους πέντε ναούς απαντούν 
αυτόνομες απεικονίσεις του, απεικονίσεις δηλαδή που εντάσσονται στην κάτω ζώνη των 
πλάγιων τοίχων του ναού, όπου παρίστανται ολόσωμοι άγιοι. Τόσο οι ναοί όσο και οι πα-
ραστάσεις χρονολογούνται στον 13ο αιώνα, εποχή κατά την οποία τα Κύθηρα έχουν απο-
κοπεί από τη βυζαντινή κυριαρχία, μια και ήδη από το 1204 η Κωνσταντινούπολη είναι σε 
λατινικά χέρια. Το νησί έχει επιδικασθεί στη βενετική οικογένεια Venier, οι οποίοι εγκα-
τεστημένοι ήδη στην Κρήτη δεν σπεύδουν να έλθουν στα Κύθηρα. Έτσι το νησί παραμένει 
στην απόλυτη διοικητική μέριμνα του μονεμβασιώτη Νικόλαου Ευδαιμονογιάννη, τουλάχι-
στον έως το 1238. Αργότερα το 1275 επιστρέφει στον πλήρη έλεγχο του Βυζαντίου όταν, 
στην προσπάθεια ανάκτησης των χαμένων εδαφών και της αναβίωσης της βυζαντινής αυτο-
κρατορίας από το νέο αυτοκράτορα Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγο, ο μονεμβασιώτης Παύλος Νο-
ταράς, μαζί με δύο άλλους επίσης μονεμβασιώτες άρχοντες, καταλαμβάνει το νησί έως το 
1308 που εγκαθίστανται οριστικά πλέον οι Βενετοί.28

Αυτόν τον τόσο ανήσυχο και ενδιαφέροντα 13ο αιώνα, κατά τον οποίο παρατηρείται 
έντονη δραστηριότητα στον τομέα της ανέγερσης και ιστόρησης εκκλησιών από τοπικούς 
άρχοντες ή ευσεβείς απλούς ανθρώπους σε όλο τον ελλαδικό χώρο, κάνει αισθητή την πα-

22 Κ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΙΤΑΚΗ, Ο ναός της Παναγίας Κεράς Κριτσάς, Ηράκλειο 2005, 15, 45-46, εικ. 9, 29.
23 Θ. Α. ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ο ναός της Αγίας Αικατερίνης στην πόλη της Ρόδου και η ζωγραφική του ύστερου μεσαίωνα 
στα Δωδεκάνησα, Ρόδος – Αθήνα 2010, 145, εικ. 35.
24 Μ. Ζ. ΣΙΓΑΛΑ, Τα Κελλιά της Χάλκης Δωδεκανήσου. Η χρονολόγηση των τοιχογραφιών και η σημασία τους, ΔΧΑΕ 30 (2009), 
157.
25 Μ. ΣΙΓΑΛΑ, AΔ 53 (1998), Β΄3: Χρονικά, 984. Η ΙΔΙΑ, Η μεσαιωνική και μεταβυζαντινή Χάλκη, ό.π. (υποσ. 10), 106, εικ. 
11, 12.
26 Μοναχικές απεικονίσεις του αποστόλου Ανδρέα μαζί με άλλους αποστόλους εντοπίζονται στην Κάτω Ιταλία, όπως στο σπη-
λαιώδη ναό του Αγίου Στεφάνου στο Vaste του Σαλέντο: L. SAFRAN, The Art of Veneration: Saints and Villages in the Salento 
and the Mani, J. LEFORT – C. MORRISSON – J.-P. SODINI (επιμ.), Les Villages dans l’Empire byzantin (IVe-XVe siècle) (Réalités 
Byzantines 11), Παρίσι 2005, 184.
27 Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ – Ι. ΜΠΙΘΑ, Ευρετήριο Βυζαντινών Τοιχογραφιών Ελλάδος. Κύθηρα [Ακαδημία Αθηνών – Κέντρο Έρευ-
νας της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης], Αθήνα 1997 (στο εξής: ΕΒΤΕ Κύθηρα).
28 Χ. Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Από τα βυζαντινά στα βενετικά Κύθηρα, ΕΒΤΕ Κύθηρα, 305-314. Η ΙΔΙΑ, Τα Κύθηρα τον καιρό που κυ-
ριαρχούσαν οι Βενετοί [Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών], Βενετία 2008.
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ρουσία του ο απόστολος Ανδρέας στα Κύθηρα. 
Ο σημαντικότερος, ίσως, ναός των Κυθήρων αφιερώνεται σε αυτόν. Ο σταυροειδής εγγε-

γραμμένος Άγιος Ανδρέας στο Λιβάδι ιστορείται με τοιχογραφίες, από τις οποίες σώζονται 
αυτές του ανατολικού τμήματος, το πιθανότερο, κατά το πρώτο τέταρτο του 13ου αιώνα 
(Εικ. 1).29 Αντικαθιστώντας τη Δέηση του πρώτου στρώματος, ο επώνυμος άγιος δεόμενος 
σε διπλή δέηση (orans) λαμβάνει θέση στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας30 (Εικ. 2). 

Η δεύτερη εκκλησία, επίσης σημαντική για την τοπική ιστορία, είναι ο Άγιος Ανδρέας 
στα Περλεγγιάνικα, ο οποίος αποτελεί μέρος ενός συγκροτήματος ναού και πύργου, στο 
οποίο προστέθηκε το 15ο αιώνα ένας δεύτερος ναός αφιερωμένος στον άγιο Γεώργιο31 (Εικ. 
3). Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του μονόχωρου καμαροσκέπαστου Αγίου Ανδρέα τεχνο-
τροπικά συνδέεται με τις χρονολογημένες στο 1275 τοιχογραφίες στον πλησιόχωρο Άγιο 
Γεώργιο στα Ντουριάνικα.32 Η αφιέρωση του ναού στον άγιο Ανδρέα επιβεβαιώνεται από 
την απεικόνισή του στο βόρειο τοίχο του κυρίως ναού δίπλα στο τέμπλο, θέση που κατέ-
χει συνήθως ο επώνυμος άγιος. Στην περίπτωσή μας, μαζί με το θαυματουργό άγιο Νικό-
λαο εικονίζονται καθισμένοι σε κοινό περίτεχνο ξυλόγλυπτο θρόνο με ερεισίνωτο33 (Εικ. 4).

Όσον αφορά τώρα στις αυτόνομες παραστάσεις του αποστόλου Ανδρέα που εντοπίζο-
νται σε πέντε ακόμη ναούς των Κυθήρων, μη αφιερωμένους σε αυτόν, πρέπει να αναφέρο-
με ότι πρόκειται για ναούς ιδιαίτερα σημαντικούς για την ιστορία των Κυθήρων του 13ου 
αιώνα, λόγω των αρχιτεκτονικών τύπων και της ποιότητος της ζωγραφικής, αλλά και λόγω 
των κτητορικών μαρτυριών που διαθέτομε για αυτούς, είτε με τη μορφή επιγραφών, είτε 
με τη μορφή απεικονίσεων των δωρητών. Συγκεκριμένα: 

Στον τετραπλό ναό του Αγίου Δημητρίου στο Πούρκο, στο στρώμα που αποτελεί χορη-
γία του Νικόλαου Κοντο[γό]νατου και έχει ζωγραφισθεί από τον εκ Μονεμβασίας αρχιδι-
άκονο Δημήτριο, ο απόστολος εικονίζεται στους πλάγιους τοίχους του ιερού, στον μεν νό-
τιο ναό ανάμεσα στην αγία Καλλινίκη και τον Ιωάννη τον Θεολόγο34 (Εικ. 5), στο δε βορει-
οδυτικό ναό μαζί με τον Ιωάννη τον Πρόδρομο35 (Εικ. 6).

Στον σταυροειδή εγγεγραμμένο Άγιο Πέτρο στους Αραίους, χορηγία ενός Νικολάου, ει-
κονίζεται σε μία όχι και τόσο εμφανή θέση στο βόρειο τοίχο του κυρίως ναού δίπλα στην 
αγία Ευφημία, μαζί με έναν θεραπευτή άγιο, ίσως τον Κοσμά36 (Εικ. 7).

29 ΕΒΤΕ Κύθηρα, 58-73. M. CHATZIDAKIS – I. BITHA, Corpus of the Byzantine Wall-Paintings of Greece. The Island of Kythera, 
Αθήνα 2003, 59, 71, 72 (προσθήκες). Μ. ΓΕΩΡΓOΠOΥΛOΥ-ΒΕΡΡΑ, Ο ναός τoυ Αγίoυ Ανδρέoυ εις Κύθηρα, ΑΑΑ VIII (1975), 
178-191. Μ. MÉLADINI-GEORGOPOULOU, Le décor apsidal des églises byzantines de Kythera (Cythères) (c. 1100-1275 a. C.), 
Actes du XVe Congrès International d’Études Byzantines (Athènes, Septembre 1976), τόμ. ΙΙΒ Art et Archéologie, Communications, Αθή-
ναι 1981, 449, 455-456, 465-467, εικ. 11. Π. Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Η βυζαντινή τέχνη στα Επτάνησα, ΚερκΧρ XV (1970), 164 
και σποραδικά. Π. Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Η βυζαντινή τέχνη στα Κύθηρα, Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου Βενετία και Κύθη-
ρα (Βενετία, 6-7 Δεκεμβρίου 2002) = Νόστος 2 (2003), 76-77, 80, εικ. 10 [= P. L. VOCOTOPOULOS, Byzantine Αrt at Kythera, 
M. KOUMANOUDI – CHR. MALTEZOU (επιμ.), Atti del Simposio Internazionale «Venezia e Cerigo» (Venezia, 6-7 dicembre 2002), 
Βενετία 2003, 49-71].
30 Αποτοιχισμένος σήμερα, εκτίθεται στη Συλλογή Έργων Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης Κυθήρων στο ναό της Ανά-
ληψης στο Κάτω Λιβάδι: ΕΒΤΕ Κύθηρα, 65, 67, εικ. 15 σ. 66. Για την απεικόνιση των επωνύμων αγίων δεομένων σε διπλή 
δέηση στην αψίδα του ιερού, επιβίωση της παλαιοχριστιανικής εικονογράφησης των μαρτυρίων, βλ. Ν. Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ, Δεό-
μενοι άγιοι επί του τεταρτοσφαιρίου αψίδος εις εκκλησίας της Μέσα Μάνης, ΑΑΑ 4 (1971), 232-240. A. GRABAR, Martyrium. 
Recherches sur le culte des reliques et l’art chrétien antique, Παρίσι 1946, τόμ. ΙΙ, 105-117, 318-319. CH. IHM, Die Programme der 
christlichen Apsismalerei von vierten Jahrhundert bis zur Mitte des achten Jahrhunderts, Wiesbaden 1960, 113-120. Α. Γ. ΜΑΝΤΑΣ, Το 
εικονογραφικό πρόγραμμα του ιερού βήματος των μεσοβυζαντινών ναών της Ελλάδας (843-1204), Αθήνα 2001, 113-120.
31 ΕΒΤΕ Κύθηρα, 74-87.
32 ΕΒΤΕ Κύθηρα, 134-141.
33 ΕΒΤΕ Κύθηρα, 82, εικ. 14 σελ. 82. Περισσότερα για την παράσταση και το ναό, βλ. στην προετοιμαζόμενη μελέτη: Η μνη-
μειακή ζωγραφική του 13ου αιώνα στα Κύθηρα.
34 ΕΒΤΕ Κύθηρα, 172, εικ. 14 σελ. 170.
35 ΕΒΤΕ Κύθηρα, 183, εικ. 28 σελ. 182. Η συναπεικόνισή του με τον Πρόδρομο ίσως υπονοεί τη σχέση μαθητείας που υπήρχε 
μεταξύ τους, διότι ο Ανδρέας ήταν μαθητής του Προδρόμου πριν ακολουθήσει τον Χριστό, πρβλ. μεταγενέστερη «κοινή» απει-
κόνιση στην Αγία Αικατερίνη στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, τέλος 14ου αιώνα, ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ. Αγία Αικατερίνη Ρόδου, 
ό.π. (υποσ. 23), 145, 161, 166-168, εικ. 35, έγχρ. εικ. σελ. 176.
36 ΕΒΤΕ Κύθηρα, 281. Στον ίδιο ναό εικονίζεται επίσης σε τοιχογραφία του 16ου αιώνα ημίσωμος κρατώντας σταυροφόρο ρά-
βδο στο τέμπλο του νότιου παραβήματος-διακονικού, ΕΒΤΕ Κύθηρα, 283, εικ. 19 σελ. 285.
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Στον μονόχωρο τρουλλαίο κυθηραϊκού τύπου Άγιο Δημήτριο στα Καμπιάνικα, του οποί-
ου το ζεύγος των κτητόρων δέεται προς τον επώνυμο άγιο στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας, 
ο Ανδρέας εικονίζεται, σήμερα κρυμμένος από το μεταγενέστερο κτιστό τέμπλο, στο νότιο 
τοίχο δίπλα στην αψίδα του ιερού37 (Εικ. 8), μαζί με τον Χριστό που έπεται.

Στον μονόχωρο καμαροσκέπαστο Άγιο Πολύκαρπο στις Φοινικίες, χορηγία ενός ανώνυ-
μου πρεσβυτέρου, πιθανώς εικονιζόμενου δίπλα στον ένθρονο επώνυμο άγιο, ο απόστολος 
Ανδρέας εικονίζεται στο νότιο τοίχο του ιερού ανάμεσα στον άγιο Νικόλαο και έναν διά-
κονο38 (Εικ. 9).

Στο βόρειο ναό του αρχικά τριπλού ναού των Αγίων Αναργύρων στα Φριλιγγιάνικα, 
ταυτίζεται στο νότιο τοίχο του κυρίως ναού, δίπλα στο τέμπλο, μαζί με τον Πέτρο που τον 
ακολουθεί κρατώντας τα κλειδιά του Παραδείσου39 (Εικ. 10).

Στις παραπάνω παραστάσεις, ο απόστολος Ανδρέας ακολουθεί τον εύκολα αναγνωρίσι-
μο εικονογραφικό του τύπο: γεροντική μορφή με αναστατωμένα λευκά μαλλιά, τυπικό έν-
δυμα των αποστόλων.40 Κρατεί ειλητάριο με το ευαγγελικό κείμενο που υπενθυμίζει ότι εί-
ναι αυτός, ήδη μαθητής του Προδρόμου, που βρίσκει τον Χριστό Σωτήρα και αμέσως αναγ-
γέλλει το χαρμόσυνο νέο στον αδελφό του Πέτρο και τον καλεί να τον ακολουθήσουν διότι 
«εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον Χριστός» (Ιω. α΄ 41-42). Το ευαγγελικό 
κείμενο συνήθως ευρίσκεται σε μια παραλλαγή του ως ΕΥΡΗΚΑΜΕΝ ΔΕΥΤΑΙ ΤΟΝ ΠΟ-
ΘΟΥΜΕΝΟΝ. Οι παραστάσεις των Κυθήρων είναι σχεδόν πανομοιότυπες, εκτός αυτών του 
Λιβαδιού και των Περλεγγιάνικων, ώστε να υποθέτομε ότι πρόκειται για κάποιο συγκε-
κριμένο εργαστήρι ζωγραφικής, που πραγματοποίησε αυτές τις ιστορήσεις σε κοινό ιστο-
ρικό και χρονικό πλαίσιο.

Εικονογραφικός κύκλος του αποστόλου Ανδρέα(;) στον Άγιο Ανδρέα στο Λιβάδι
Η παρουσία όμως του αποστόλου Ανδρέα στα Κύθηρα δεν περιορίζεται μόνον σε αυτές τις 
αυτόνομες οκτώ απεικονίσεις του. Η μορφή του αγίου κυριαρχεί στις τέσσερις σκηνές που 
καλύπτουν την καμάρα του διακονικού του Αγίου Ανδρέα στο Λιβάδι. Η καμάρα κοσμείται 
με τέσσερις σκηνές, ανά δύο σε κάθε πλευρά.41 Μόνον οι τρεις είναι αναγνώσιμες, οι δύο 
στη βόρεια πλευρά, που διατηρούνται καλύτερα, και αυτή στο νοτιοδυτικό τμήμα, γεννούν 
ωστόσο κάποια προβλήματα ως προς την ακριβή ταύτιση του θέματος που εικονογραφούν, 
διότι αν και μοιάζουν με άλλες σκηνές του χριστολογικού κύκλου και ειδικότερα με τον κύ-

37 ΕΒΤΕ Κύθηρα, 150. Στον ίδιο ναό εικονίζεται επίσης στηθαίος μαζί με τους άλλους αποστόλους στη βάση του τρούλλου, τρί-
το στρώμα, ΕΒΤΕ Κύθηρα, 150, εικ. 1 σελ. 144. Για τους δωρητές, βλ. Ι. ΜΠΙΘΑ, Ενδυματολογικές μαρτυρίες στα βυζαντινά 
Κύθηρα, Η΄ Διεθνές Πανιόνιo Συνέδριo (Χώρα Κυθήρων, 21-25 Μαΐoυ 2006), Πρακτικά, τόμ. Ι Αρχαιολογία – Αρχιτεκτονι-
κή – Φυσικό Περιβάλλον, Κύθηρα – Αθήνα 2009, 273-284, εικ. 1, 2, 5.
38 ΕΒΤΕ Κύθηρα, 289, εικ. 8 σελ. 290. Για τον δωρητή, βλ. ΜΠΙΘΑ, ό.π, 284-286, εικ. 10, 11.
39 ΕΒΤΕ Κύθηρα, 57, εικ. 8 σελ. 57. Ταυτίζεται με επιφύλαξη. Οι δύο απόστολοι εικονίζονται κατευθυνόμενοι προς το ιερό.
40 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚ ΦΟΥΡΝΑ, Eρμηνεία της Zωγραφικής Tέχνης, υπό A. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-KΕΡΑΜΕΩΣ, Εν Πετρου-
πόλει 1909 (ανατύπωση Αθήνα 1976), 151: γέρων κατζαρομάλλης, εἰς δύο χωρίζων τὸ γένειον, βαστῶν σταυρὸν καὶ τυλιγ-
μένον χαρτίον (στο εξής: ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚ ΦΟΥΡΝΑ, Eρμηνεία). Synax. CP, στήλ. 265-268. L. RÉAU, Iconographie de l’art 
chrétien, τόμ. 3.Ι, Παρίσι 1958, σελ. 76-84. Andreas (Apostel), LCI 5, 1973, στήλ. 138-152. Andrew, ODB 1, 92. Andreas, RBK, 
τόμ. I, 1966, στήλ. 154-156. Ανδρέας ο απόστολος, ΘΗΕ 2, 1963, στήλ. 660-668. P. M. PETERSON, Andrew, Brother of Simon. 
His History and his Legends [Supplements to Novum Testamentum I], Λέιντεν 1958, 44-45 (για την πρώιμη εικονογραφία του αγί-
ου). J. H. EMMINGHAUS, Andreas, Recklinghausen 1969. R. PILLINGER, Der Apostel Andreas. Ein Heiliger von Ost und West im 
Bild der frühen Kirche [Österreichische Akademie der Wissenshaften, Philosophisch-Historishe Klasse, Sitzungsberichte 612], Βιέν-
νη 1994. Κ. Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, Ο απόστολος Ανδρέας στην παλαιοχριστιανική εικονογραφία, Βυζαντινά 20 (1999), 367-387. 
J. PROLOVIĆ, Die Kirche des heiligen Andreas an der Treska, Βιέννη 1997, 188-189, εικ. 92, 101. Τ. Α. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ο από-
στολος Ανδρέας και αι Πάτραι, Αφιέρωμα στον απόστολον Ανδρέα πρωτόκλητον μαθητήν του Κυρίου, Αθήναι 2004 [= Πε-
λοποννησιακά 27 (2003-2004)], 5-102. Ι. Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Απόστολος Ανδρέας. Μαρτύριο και παράδοση, Αφιέρωμα 
στον απόστολον Ανδρέα πρωτόκλητον μαθητήν του Κυρίου, αυτόθι, 113-175. CH. DENOËL, Saint André. Culte et iconographie 
en France (Ve-XVe siècles), Παρίσι 2004· ευχαριστώ θερμά την Δρ. Charlotte Denoël, επιμελήτρια των μεσαιωνικών χειρογράφων 
της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας, για τη γόνιμη συζήτηση που είχαμε σχετικά με τις απεικονίσεις του αποστόλου Ανδρέα 
στη Δύση, καθώς και για την ευγενική παραχώρηση του δυσεύρετου βιβλίου της.
41 ΕΒΤΕ Κύθηρα, σχέδ. και εικ. 20-22, σελ. 68, 69.
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κλο των Εωθινών ευαγγελίων,42 όμως, επιμέρους διαφορές μάς απομακρύνουν από αυτές. 
Στο ανατολικό τμήμα της καμάρας παριστάνονται με φθορές δύο σκηνές, οι οποίες δεν 

φαίνεται να χωρίζονται κατά μήκος με διαχωριστική ταινία, όπως συμβαίνει στο δυτικό τμή-
μα. Τις σκηνές συνοδεύουν πολύστιχες επιγραφές, πρακτική που συναντάται σε κεντρικότε-
ρα μνημεία της εποχής,43 δυστυχώς όμως δεν σώζονται αρκετά ώστε να είναι αναγνώσιμες.

Στο βορειοανατολικό τμήμα ο Ανδρέας είναι σαφώς αναγνωρίσιμος μεταξύ των απει-
κονιζομένων μορφών. Σε θαλασσινό τοπίο, ο Χριστός (ΙC ΧC) κρατεί το τιμόνι πλοίου που 
απομακρύνεται από τη στεριά. Ο Ανδρέας κοιμάται, ενώ δίπλα του και επάνω εικονίζονται 
άλλες μορφές44 (Εικ. 11, 12). Η αρχική ταύτιση της σκηνής με την Κατάπαυση της Τρικυμί-
ας προσκρούει σε δύο σημεία: Σύμφωνα με τη συνήθη εικονογράφηση της περικοπής του 
ευαγγελίου, ο Χριστός κοιμάται, ενώ οι μαθητές Πέτρος και Ιωάννης, αναστατωμένοι και 
φοβισμένοι λόγω της τρικυμίας, προσπαθούν να τον ξυπνήσουν.45 Σε άλλη παραλλαγή, ο 
Ανδρέας κρατεί το τιμόνι του πλοίου και οι Φίλιππος και Θωμάς λύουν τα άρμενα. Σε μια 
άλλη εκδοχή, ο Χριστός στη μέση του πλοιαρίου επιτιμά τους ανέμους. Τίποτε από αυτά 
δεν συμβαίνει εδώ. Αν ανατρέξομε όμως στα κείμενα, πληροφορούμαστε από τις Πράξεις 
Ἀνδρέα καί Ματθία, που αναφέρονται στην εξιστόρηση των ταξιδιών του αποστόλου Αν-
δρέα,46 ότι ο Ανδρέας μεταφέρθηκε με θαυματουργικό τρόπο από την Αχαΐα, όπου κήρυτ-
τε το χριστιανισμό, στη χώρα των Ανθρωποφάγων ή στη Μυρμιδόνα ή στη Σινώπη για να 
ελευθερώσει από τη φυλακή τον μαθητή του Ματθία,47 ο οποίος τον περίμενε για να κηρύ-
ξουν μαζί το λόγο του Θεού στην περιοχή. Η μεταφορά έγινε από τον ίδιο τον Χριστό, ο 
οποίος κρατούσε το τιμόνι και δύο αγγέλους, οι οποίοι ήταν μεταμφιεσμένοι σε ναυτικούς. 
Πιστεύομε ότι η σκηνή πρέπει να εικονογραφεί αυτό το επεισόδιο του βίου του αποστόλου.

Στη συνέχεια, η εξαιρετικά εξίτηλη σκηνή στο νοτιοανατολικό τμήμα,48 θα μπορούσε να 
εικονογραφεί τη διδασκαλία του Ανδρέα, η οποία αναφέρεται στο Βίο που έχει γραφεί τον 
9ο αιώνα από τον κωνσταντινουπολίτη μοναχό Επιφάνιο.49 Ο Επιφάνιος, όπως αναφέρει 
στο κείμενό του, προκειμένου να συγγράψει το βίο του Ανδρέα διεξήγαγε επιτόπια έρευνα 
στις πόλεις όπου κατά την παράδοση είχε διδάξει ο απόστολος. Έτσι επισκέπτεται τη Σι-
νώπη, όπου του δείχνουν την καθέδραν στην οποία εκάθητο ο απόστολος μαζί με τον Πέ-
τρο, κατά την εκεί παράδοση, για να διδάξουν τον λόγο του Θεού. Ίσως λοιπόν η καθιστή 
μορφή που μόλις διακρίνεται μεταξύ άλλων όρθιων μορφών να είναι ο Ανδρέας που διδά-

42 Οι παραστάσεις έχουν συνδεθεί με τον κύκλο των Εωθινών ευαγγελίων, ΕΒΤΕ Κύθηρα, 69. Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, Θεώρηση 
των βυζαντινών ναών των Κυθήρων, ΕΒΤΕ Κύθηρα, 35. Για τα Εωθινά, βλ. Ν. ΖΑΡΡΑΣ, Ο εικονογραφικός κύκλος των Εω-
θινών ευαγγελίων στην παλαιολόγεια μνημειακή ζωγραφική των Βαλκανίων [Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών – Βυζαντινά Κεί-
μενα και Μελέτες 57], Θεσσαλονίκη 2011.
43 Για τη χρήση επεξηγηματικών επιγραφών ώστε να γίνονται κατανοητές οι απεικονιζόμενες σκηνές των εικονογραφικών κύ-
κλων, βλ. L. JESSOP, Pictorial Cycles of non-Biblical Saints: The Seventh- and Eighth-Century Mural Cycles in Rome and Contexts 
for their Use, PBSR 67 (1991), 277. Βλ. ενδεικτικά τις πολύστιχες καλλιγραφημένες θεματικές επιγραφές των σκηνών του βίου 
του αγίου Γεωργίου στην Επισκοπή Μάνης: ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ, Μέσα Μάνη, ό.π. (υποσ. 3), 193-199, εικ. 41-46 σελ. 195-200, πίν. 
44-47. Για περισσότερα παράλληλα, βλ. στην προετοιμαζόμενη μελέτη: Η μνημειακή ζωγραφική του 13ου αιώνα στα Κύθηρα.
44 ΕΒΤΕ Κύθηρα, 69, σχέδ. εικ. 20 σελ. 68.
45 Για την Κατάπαυση της Τρικυμίας, βλ. G. MILLET, Recherches sur l’iconographie de l’Évangile aux XIVe, XVe et XVIe siècles 
d’après les monuments de Mistra, de la Macédoine et du Mont-Athos, Παρίσι 1916 και ²1960, 58, 61, 568, 605. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚ 
ΦΟΥΡΝΑ, Eρμηνεία, 92.
46 F. DVORNIK, The Idea of Apostolicity in Byzantium and the Legend of the Apostle Andrew [Dumbarton Oaks Studies 4], Καί-
μπριτζ Μασσαχουσέττης 1958, 183, 201. M. BONNET, Acta Andreae et Matthiae, R. A. LIPSIUS – M. BONNET, Acta apostolorum 
apocrypha, τόμ. II/1, Λειψία 1898 και ²Hildesheim – Ζυρίχη – Νέα Υόρκη 1990, 65-116, ειδικότερα 69-84. D. R. MACDONALD, 
The Acts of Andrew and the Acts of Andrew and Matthias in the City of the Cannibals, Ατλάντα 1990, 76-88. Πρβλ. J.-M. PRIEUR, Acta 
Andrae [CChr Series Apocryphorum 5], Turnhout 1989, 32-35.
47 Ο Ματθίας, ο απόστολος που αντικατέστησε τον Ιούδα, απεικονίζεται μαζί με τους υπόλοιπους αποστόλους στο τύμπανο 
του τρούλλου στον Άγιο Ανδρέα στην Περιστερά, 871-880, CH. MAVROPOULOU-TSIOUMI, The Painting of the Ninth Century 
in the Church of Saint Andrew “Peristera”, Zograf 26 (1997), 12, εικ. 17.
48 ΕΒΤΕ Κύθηρα, 69, σχέδ. εικ. 21 σελ. 69.
49 ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ, Περί τοῦ βίου καί τῶν πράξεων καί τέλους τοῦ ἁγίου καί πανευφήμου καί 
πρωτοκλήτου τῶν ἀποστόλων Ἀνδρέου, PG 120, στήλ. 215-260, ιδιαίτερα 224.
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σκει50 (Εικ. 13, 14). Την παράσταση αυτή, όσο και την προηγούμενη με τη θαυματουργι-
κή μεταφορά του Ανδρέα, συνοδεύει πολύστιχη θεματική επιγραφή, η οποία όμως σώζε-
ται αποσπασματικά και εξίτηλη. Ένας μελλοντικός καθαρισμός από τα ασβεστώματα ίσως 
αποκαλύψει περισσότερα στοιχεία που θα βοηθήσουν στην ανάγνωση και κατ’ επέκταση 
στην ταύτιση της σκηνής. Επίσης, αν όντως οι δύο παραστάσεις δεν διαχωρίζονται κατά 
μήκος, τότε πρέπει να συνδέονται θεματικά και ίσως η δυσανάγνωστη παράσταση του νο-
τιοανατολικού τμήματος να αποτελεί συνέχεια της θαυματουργικής σωτηρίας και να απει-
κονίζεται απλώς η φυλακή του Ματθία.

Οι δύο σκηνές στο δυτικό τμήμα της καμάρας διατηρούνται σε καλύτερη κατάσταση. 
Στο βορειοδυτικό τμήμα, στην παράσταση που διαδραματίζεται σε κλειστό χώρο, όπως 
υποδηλώνει ο χαμηλός τοίχος, ο Χριστός εικονίζεται στα αριστερά να κρατεί ειλητό και να 
ευλογεί ομάδα έξι μαθητών που εμφανίζονται ανήσυχοι με χειρονομίες έκπληξης και σεβα-
σμού. Ένας εξ αυτών προηγείται και εικονίζεται απομονωμένος από τους άλλους, ο οποί-
ος, λόγω των γνωστών φυσιογνωμικών χαρακτηριστικών, ταυτίζεται με τον απόστολο Αν-
δρέα51 (Εικ. 15, 16). Η σκηνή θα μπορούσε να ταυτισθεί με επεισόδιο που λαμβάνει χώρα 
μετά την Ανάσταση του Χριστού. Σύμφωνα με το ευαγγέλιο του Ματθαίου (κη΄ 16-20) ο 
Χριστός εμφανίζεται στο όρος της Γαλιλαίας, ή σύμφωνα με το ευαγγέλιο του Λουκά (κδ΄ 
36-49) και του Ιωάννη (κ΄ 19-23) σε οίκημα και εντέλλεται στους μαθητές του Πορευθέντες 
μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη (Ματθ. κη΄ 19). Στη συνήθη εικονογραφία του θέματος52 το 
επεισόδιο λαμβάνει χώρα στο όρος της Γαλιλαίας ή σε οίκημα «κεκλεισμένων τῶν θυρῶν», 
κάτι που δεν συμβαίνει εδώ. Επίσης, είναι οι απόστολοι Πέτρος και Παύλος (αν και δεν 
είχε ακόμα ασπασθεί το χριστιανισμό) που προβάλλονται, ενώ στην περίπτωση των Κυθή-
ρων η επιλογή της προβολής του Ανδρέα, για την οποία ας σημειωθεί δεν έχουν εντοπισθεί 
άλλα εικονογραφικά παράλληλα, δεν πρέπει να είναι τυχαία. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί 
στο ενδεχόμενο να απεικονίζεται κάποιο άλλο θέμα, του οποίου το πρότυπο, χαμένο σήμε-
ρα, είχε στόχο να τονίσει ειδικά τη συμβολή και το ρόλο του αποστόλου Ανδρέα στη διά-
δοση του χριστιανισμού. Μια τέτοια σκηνή θα μπορούσε να αποδίδει συμβολικά την κλή-
ση των πρώτων μαθητών Ανδρέα, Πέτρου, Φιλίππου, Ναθαναήλ, Ιακώβου και Ιωάννη – οι 
δύο τελευταίοι τα παιδιά του Ζεβεδαίου – (Ιω. α΄ 40-52· Ματθ. δ΄ 12-22 ή Μάρκ. α΄ 14-20), 
αν και το επεισόδιο λαμβάνει χώρα ακριβώς μετά τη συνάντηση του Ιησού με τον Πρόδρο-
μο στην παραλία της θάλασσας της Γαλιλαίας, στην οποία ο Ανδρέας, ως πρωτόκλητος, δι-
καιολογείται να προβάλλεται ιδιαίτερα.53 Επίσης, μπορεί να εικονογραφεί την περικοπή 
του ευαγγελίου του Μάρκου (στ΄ 7-13), στην οποία ο Χριστός δίδει οδηγίες συμπεριφοράς 
στους μαθητές του για να μεταβούν ανά δύο και να διδάξουν το λόγο του Θεού στα πέρα-
τα της οικουμένης. Σε μια ακόμα πιο τολμηρή πρόταση ταύτισης, η παράσταση ενδεχομέ-
νως αποτελεί προσαρμογή του δυτικού εικονογραφικού θέματος της Παράδοσης του Νό-
μου (Traditio legis, Ματθ. ιστ΄ 18), όπου τη θέση του Πέτρου έχει καταλάβει ο Ανδρέας, ει-
κονοποιώντας την αποστολικότητα και τα πρωτεία της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλε-
ως έναντι της Ρώμης.54 

Η τελευταία σκηνή στο νοτιοδυτικό τμήμα εικονογραφεί μέσα σε κλειστό χώρο τον 

50 Πρβλ. διδασκαλία αποστόλου Παύλου, E. KITZINGER, I mosaici di Monreale, Παλέρμο 1960, 42, εικ. 9, έγχρ. πίν. 83.
51 ΕΒΤΕ Κύθηρα, 69, σχέδ. εικ. 20 σελ. 68 και εικ. 22 σελ. 69.
52 Για την εικονογραφία του θέματος και τη σχετική βιβλιογραφία, βλ. Ν. ΓΚΙΟΛΕΣ, «Πορευθέντες …» (Εικονογραφικές παρα-
τηρήσεις), Δίπτυχα 1 (1979), 104-142. Μ. ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ-ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ, «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Εικόνα 
από τον κύκλο τέχνης του Ανδρέα Ρίτζου, Λαμπηδών, τόμ. 1, 83-94. ΖΑΡΡΑΣ, Ο εικονογραφικός κύκλος των Εωθινών ευαγ-
γελίων, ό.π. (υποσ. 42), 137-148, 190-208. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚ ΦΟΥΡΝΑ, Ερμηνεία, 112.
53 ΖΑΡΡΑΣ, Ο εικονογραφικός κύκλος των Εωθινών ευαγγελίων, ό.π. (υποσ. 42), 252-260.
54 Για το θέμα της Παράδοσης του Νόμου, βλ. Ν. ΓΚΙΟΛΕΣ, Εικονογραφικά θέματα στη βυζαντινή τέχνη εμπνευσμένα από την 
αντιπαράθεση και τα σχίσματα των δύο Εκκλησιών, Θωράκιον. Αφιέρωμα στη μνήμη του Παύλου Λαζαρίδη, Αθήνα 2004, 
263-265. Πρβλ. για ανάλογη σχέση και ταύτιση, Α. ΜΕΝΤΖΟΣ, Ο άγιος Ανδρέας και η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης, Εγνατία 
8 (2004), 315-319, εικ. 4.
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Ασπασμό δύο αποστόλων55 (Εικ. 17, 18). Το θέμα, γνωστό από το 12ο-13ο αιώνα,56 αναφέ-
ρεται κυρίως στους Πέτρο και Παύλο, οπότε είναι δηλωτικό της επιθυμίας για επανένωση 
των Εκκλησιών μετά το Σχίσμα του 1054. Απαντά τόσο σε μικρογραφίες, όσο και σε τοι-
χογραφίες, αλλά κυρίως, αργότερα, μέσα στο πλαίσιο των νέων ιστορικών συγκυριών, σε 
εικόνες της κρητικής σχολής.57 Συγχρόνως, το θέμα του Ασπασμού των αποστόλων απα-
ντάται ήδη από το 13ο αιώνα ως επιμέρους εικονογραφική λεπτομέρεια στην παράσταση 
της Κοινωνίας των αποστόλων, κυρίως σε μνημεία της βυζαντινής Μακεδονίας, όπου από 
την ομάδα των αποστόλων απομονώνονται δύο (όχι ο Πέτρος και ο Παύλος), οι οποίοι ενα-
γκαλίζονται και ασπάζονται.58 Η εικονογραφική αυτή λεπτομέρεια έχει ερμηνευθεί ως φι-
λενωτικής, αντιλατινικής, ακόμα και λειτουργικής φύσεως.59 Στην παράσταση των Κυθή-
ρων αναγνωρίζεται αριστερά ο Ανδρέας και δεξιά απόστολος με κοντά λευκά μαλλιά και 
κοντό, ίσως ελαφρά οξύληκτο, γένι, ο οποίος θα μπορούσε να ταυτισθεί με τον αδελφό του 
Πέτρο, αν και αυτός δεν εικονογραφείται με οξύληκτο γένι.60 Σε αυτή την περίπτωση μπο-
ρεί να υποτεθεί ότι εικονογραφείται το επεισόδιο της συνάντησης του Ανδρέα με τον Πέ-
τρο, καθώς και με τον Ματθία, τον Αλέξανδρο και τον Ρούφο, επεισόδιο το οποίο έλα-
βε χώρα όταν ο Ανδρέας έφυγε από την πόλη των Ανθρωποφάγων μετά την απελευθέρω-
ση του Ματθία.61 Θα μπορούσε όμως να είναι και ο Λουκάς, αν και τα φυσιογνωμικά χα-
ρακτηριστικά του διαφέρουν,62 ο οποίος συνδέεται με το κήρυγμα του χριστιανισμού στην 
περιοχή, επειδή συνόδευε τον απόστολο Παύλο, όταν αυτός κήρυξε στην Κόρινθο, στη μη-
τρόπολη της οποίας υπάγονταν τα Κύθηρα.63 Ένας επιπλέον λόγος θα μπορούσε να θεω-
ρηθεί η πληροφορία ότι το λείψανο του αποστόλου Ανδρέα φυλασσόταν από το 357 έως 
την πτώση της Κωνσταντινούπολης, το 1204, στους Αγίους Αποστόλους Κωνσταντινουπό-
λεως μαζί με αυτό του Λουκά και του Τιμόθεου. Τέλος, σε μια ακραία ερμηνεία εντός του 
πλαισίου ενός εικονογραφικού κύκλου του αποστόλου Ανδρέα με έμφαση στην αφηγημα-
τικότητα, θα μπορούσε να εικονογραφεί τη συνάντηση του Ανδρέα με το μαθητή του Ματ-
θία.64 Ύστερα από τα παραπάνω, η σειρά αυτών των τεσσάρων σκηνών πρέπει να αρχίζει 
από το βορειοδυτικό τμήμα με την κλήση των πρώτων μαθητών ή την ανάθεση του κηρύγ-

55 ΕΒΤΕ Κύθηρα, 69, σχέδ. εικ. 21 σελ. 69.
56 Βλ. σπάραγμα του τέλους του 12ου αιώνα από το Βατοπέδι, B. MILJKOVIĆ, Ο Ασπασμός του αγίου Πέτρου και Παύλου (once 
again on the fragment of a fresco in Vatopedi), ZRVI 46 (2009), 107-116. Βλ. ενδεικτικά απεικονίσεις ασπασμού-συνάντησης 
αποστόλων, Γ. ΓΑΛΑΒΑΡΗΣ, Ελληνική τέχνη. Ζωγραφική βυζαντινών χειρογράφων, Αθήνα 1995, εικ. 155 (Παρίσι, Εθνική Βι-
βλιοθήκη, κώδ. 550, 12ου αιώνα: συνάντηση Γρηγορίου Ναζιανζηνού και Γρηγορίου Νύσσης), εικ. 157 (Αθήνα, Εθνική Βιβλιοθή-
κη, κώδ. 7, δεύτερο μισό 12ου αιώνα: συνάντηση Πέτρου και Παύλου).
57 ΓΚΙΟΛΕΣ, Εικονογραφικά θέματα από την αντιπαράθεση και τα σχίσματα των δύο Εκκλησιών, ό.π. (υποσ. 54), 276-278 
υποσ. 64-76.
58 Π.χ. οι απόστολοι Ανδρέας και Λουκάς στο Nerezi, 1164, και στο Θεολόγο Βέροιας· οι απόστολοι Σίμων και Βαρθολομαίος 
στον Άγιο Κωνσταντίνο στο Svečani και στον Άγιο Νικόλαο στο Manastir, 1271, και ίσως στον Άγιο Ιωάννη στο Kaneo Αχρίδας, 
βλ. σχετικά I. SINKEVIĆ, The Church of St. Panteleimon at Nerezi. Architecture, Programme, Patronage, Wiesbaden 2000, 31 υποσ. 
8, σελ. 32 υποσ. 15, πίν. 9, 10, εικ. XVIII, XIX. SH. E. J. GERSTEL, Apostolic Embraces in Communion Scenes of Byzantine 
Macedonia, CahArch 44 (1996), 141-148, εικ. 2-6.
59 Π.χ. στην Κοινωνία των αποστόλων στο Nerezi εικονογραφείται ο ασπασμός του Ανδρέα με τον Λουκά, SINKEVIĆ, The 
Church of St. Panteleimon at Nerezi, ό.π. (υποσ. 58), 31 υποσ. 8, σελ. 32 υποσ. 15, πίν. 9, 10, εικ. XVIII, XIX. GERSTEL, Apostolic 
Embraces, ό.π. (υποσ. 58), 143, εικ. 2. Για την ερμηνεία της επιλογής του Ανδρέα και του Λουκά ως πολιτικής πράξης στο πλαί-
σιο της προσέγγισης των δύο Εκκλησιών από τον αυτοκράτορα Μανουήλ Α΄ Κομνηνό (1143-1180), βλ. SINKEVIĆ, The Church of 
St. Panteleimon at Nerezi, ό.π. (υποσ. 58), 34-35. GERSTEL, Apostolic Embraces, ό.π. (υποσ. 58), 141-148, ιδιαίτερα 144-146, εικ. 
2, δίδει έναν χαρακτήρα αντιλατινικό σε αυτή τη σύνθεση· βλ. και SΗ. E. J. GERSTEL, Beholding the Sacred Mysteries: Programs of 
the Byzantine Sanctuary, Σιάττλ – Λονδίνο 1999, 59-63. Αντίθετη άποψη εκφράζει ο ΓΚΙΟΛΕΣ, Εικονογραφικά θέματα από την 
αντιπαράθεση και τα σχίσματα των δύο Εκκλησιών, ό.π. (υποσ. 54), 271 υποσ. 40, σελ. 276-278, ο οποίος τάσσεται υπέρ της 
εικαστικής απόδοσης του τελετουργικού ασπασμού ειρήνης στο τέλος της ευχής της Προσκομιδής και του ασπασμού των ιερέ-
ων πριν από την κοινωνία, πράξεις που λαμβάνουν χώρα κατά την τέλεση της θείας Λειτουργίας.
60 Σημειώνεται ότι στο βόρειο ναό των Αγίων Αναργύρων στα Φριλιγγιάνικα, στο νότιο τοίχο του κυρίως ναού, δίπλα στο τέ-
μπλο, εικονίζονται μαζί οι απόστολοι Ανδρέας (ταυτιζόμενος) και Πέτρος, ΕΒΤΕ Κύθηρα, 57, εικ. 8, 9 σελ. 57.
61 …ὁ δε ἰδὼν αὐτούς, ἠσπάσαντο αὐτὸν μετὰ πολλῆς χαρᾶς, M. BONNET, Acta Petri et Andreae, LIPSIUS – BONNET, Acta 
apostolorum apocrypha, ό.π. (υποσ. 46), 117.
62 Πρβλ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚ ΦΟΥΡΝΑ, Ερμηνεία, 150: νέος σγουροκέφαλος, ὀλιγογένης.
63 DVORNIK, The Idea of Apostolicity, ό.π. (υποσ. 46), 212-217.
64 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚ ΦΟΥΡΝΑ, Ερμηνεία, 152, 207, 298: γέρων στρογγυλογένης, κοντογένης.
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ματος στον Ανδρέα και τους υπόλοιπους αποστόλους, συνεχίζεται στα δύο ανατολικά με 
τη θαυμαστή μετάβαση του Ανδρέα από την Πάτρα στη Σινώπη (χώρα των Ανθρωποφά-
γων) για τη σωτηρία του Ματθία, τη διδασκαλία στη Σινώπη και τελειώνει με τη συνάντη-
ση του Ανδρέα με τον Πέτρο ή τον Ματθία.

Άλλος εικονογραφικός κύκλος του αποστόλου Ανδρέα δεν έχει εντοπισθεί στη βυζαντινή 
τέχνη.65 Τον πιο γνωστό εικονογραφικό κύκλο βίου66 αποστόλων αποτελεί ο ψηφιδωτός κύ-
κλος των αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Cappella Palatina στο Παλέρμο, 1140-1170, 
και στον καθεδρικό ναό του Monreale, 1180-1190,67 ενώ έχει καταγραφεί το 1356/7 στο 
Mateič το κήρυγμα του αποστόλου Ανδρέα, ενταγμένο όμως στον εικονογραφικό κύκλο των 
Πράξεων των αποστόλων.68

Αντίθετα, στη ζωγραφική παράδοση της Δύσης το θέμα των εικονογραφικών κύκλων 
των αποστόλων έχει περισσότερη διάδοση. Εκτός από το προαναφερθέν σικελικό παράλ-
ληλο, το μαρτύριο των αποστόλων, μεταξύ αυτών και του αποστόλου Ανδρέα, καταγράφε-
ται σε τοιχογραφίες του 11ου αιώνα στο ναό των Αγίων Πέτρου και Ούρσου στην Αόστη 
της Ιταλίας.69 Τους επόμενους αιώνες, στη Γαλλία, όπου ιδιαίτερα ετιμάτο ο απόστολος Αν-
δρέας,70 όχι μόνον για θρησκευτικούς, αλλά, κυρίως, για πολιτικούς λόγους,71 καταγράφεται 
στο Frétigny της περιοχής Eure-et-Loir στη βορειοδυτική Γαλλία εικονογραφικός κύκλος με 
τέσσερις σκηνές, οι οποίες αναγνωρίζονται ως η Κλήση του Ανδρέα και του Πέτρου στη λί-
μνη της Γενησαρέτ, ο Ανδρέας προ του ανθύπατου της Πάτρας Αιγέα/Αιγεάτη, η Σταύρω-

65 Πρβλ. κατάλογο των απεικονίσεων του βίου και των θαυμάτων του αποστόλου Ανδρέα στη δυτική τέχνη, RÉAU, Iconographie 
de l’art chrétien, ό.π. (υποσ. 40), 79-83. Apostel, LCI 1, 1966, στήλ. 169-172. Πρόσφατα δημοσιεύθηκε μια μεταβυζαντινή εικό-
να από τα Κύθηρα με τον απόστολο Ανδρέα ένθρονο και δύο σκηνές του βίου του (Μαρτύριο, Αλιεία), 17ου-18ου αιώνα: ΑΔ 
56-59 (2001-2004) [2012], Β΄4: Χρονικά, πίν. 3γ (Ε. ΓΚΙΝΗ-ΤΣΟΦΟΠΟΥΛΟΥ).
66 JESSOP, Pictorial Cycles of non-Biblical Saints, ό.π. (υποσ. 43), 233-279.
67 Πρβλ. πρώιμες εικονογραφήσεις του βίου του αποστόλου Παύλου και τα βυζαντινά πρότυπά τους, O. DEMUS, The Mosaics 
of Norman Sicily, Λονδίνο 1949, 46, 119, 294-299, πίν. 40-43, 77-83. KITZINGER, I mosaici di Monreale, ό.π. (υποσ. 50), 36-54, 
εικ. 5-15. H. BUCHTHAL, Some Representations from the Life of St. Paul in Byzantine and Carolingian Art, Tortulae. Studien zu 
altchristlichen und byzantinischen Monumenten. Festschrift für Johannes Kollwitz [Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde 
und Kirchengeschichte, Παράρτημα 30], Ρώμη – Φράϊμπουργκ – Βιέννη 1966, 43-48, πίν. 9-13, ιδιαίτερα 48. H. L. KESSLER, The 
Meeting of Peter and Paul in Rome: An Emblematic Narrative of Spiritual Brotherhood, DOP 41 (1987), 274 υποσ. 39.
68 M. GLIGORIJEVIĆ-MAKSIMOVIĆ, Les scènes inédites du cycle des Actes des Apôtres à Mateič, Akten der XVI. Internationaler 
Byzantinistenkongress (Wien, 4.-9. Oktober 1981), II/5 [= JÖB 32/5 (1982)], 173 υποσ. 1, 2, εικ. 1, 2.
69 A. GRABAR, Fresques d’Aoste et l’étude des peintures romanes, Critica d’Arte XXX (1949) [= A. GRABAR, L’art de la in de 
l’antiquité et du Moyen Age, Παρίσι 1968, τόμ. 2, 1048-1049 και τομ. 3, πίν. 252b, 253a].
70 Για τη λατρεία του αποστόλου Ανδρέα στη Γαλατία (Γαλλία) χρονολογούμενη από τον 5ο αιώνα, βλ. DENOËL, Saint André, 
ό.π. (υποσ. 40), 53-55, 65-67. Μεγάλη ήταν η συμβολή του Γρηγορίου επισκόπου Τουρώνης (Tours), 6ου αιώνα, ο οποίος, βα-
σιζόμενος σε παλαιότερα κείμενα, συνέθεσε το Βίο του αποστόλου Ανδρέα· το κείμενο αυτό αποτελεί μία από τις αρχαιότε-
ρες πηγές για το βίο του αποστόλου, DENOËL, ό.π., 23-41. Την ίδια εποχή αναπτύχθηκε η λατρεία του στη Ρώμη, τόσο με την 
ίδρυση της μονής του Αγίου Ανδρέα το 574 από τον άγιο Γρηγόριο το Διάλογο, μετέπειτα πάπα Ρώμης (590-604), της οποίας 
και διετέλεσε ηγούμενος, όσο και με τη συγκέντρωση λειψάνων του από την ίδια την Κωνσταντινούπολη, DVORNIK, The Idea 
of Apostolicity, ό.π. (υποσ. 46), 158-160. Στη Ραβέννα επίσης υπήρχε ναός αφιερωμένος στον απόστολο Ανδρέα dei Goti από τα 
τέλη του 5ου αιώνα: F. W. DEICHMANN, Ravenna, Hauptstadt des spätantiken Abendlandes, ΙI: Kommentar, 2, Wiesbaden 1976, 303-
307, 326-328. P. NOVARA, La nascita del culto di Sant’Andrea a Ravenna e la Basilica di Sant’Andrea ‘dei Goti’ , Romagna – arte 
e storia 6/17 (maggio/agosto 1986), 5-12. Επίσης στον απόστολο Ανδρέα είναι αφιερωμένος ο καθεδρικός ναός στο Amali, του 
οποίου οι χάλκινες κωνσταντινουπολίτικες πόρτες διακοσμούνται με τις εικόνες του Χριστού, της Παναγίας και των αποστό-
λων Ανδρέα και Πέτρου, προ του 1066, G. CAVALLO (επιμ.), I Bizantini in Italia, Μιλάνο 1982, 369, εικ. 313-317. Ναός αφιε-
ρωμένος στον απόστολο Ανδρέα και τον άγιο Προκόπιο ιδρύεται το 1073 στην Απουλία, μεταξύ Fasano και Monopoli, βλ. Π. 
Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Συμβολή εις την μελέτην των μονοχώρων ναών μετά δύο κογχών ιερού, Χαριστήριον εις Αναστάσιον Κ. 
Ορλάνδον, Δ΄, Αθήναι 1967-1968, 73 υποσ. 36. É. BERTAUX, L’art dans l’Italie méridionale, τόμ. I. De la in de l’empire romain à la 
conquête de Charles d’Anjou, Παρίσι 1903 (ανατύπωση στο L’Art dans l’Italie méridionale: aggiornamento dell’opera di Émile Bertaux, 
sotto la direzione di Adriano Prandi, Παρίσι – Ρώμη 1968), 135. A. MEDEA, Gli afreschi delle cripte eremitiche pugliesi, τόμ. Ι, Ρώμη 
1939, 82-84. Αργότερα, μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους, μεγάλος αριθμός λειψάνων του απο-
στόλου Ανδρέα και τμήματα του σταυρού του μαρτυρίου του μεταφέρθηκαν σε πόλεις της Ιταλίας και της Γαλλίας: RÉAU, 
Iconographie de l’art chrétien, ό.π. (υποσ. 40), 77-78. DENOËL, ό.π., 69-70.
71 Η ιδιαίτερη τιμή προς τον απόστολο Ανδρέα κατά το 14ο και το 15ο αιώνα στη Γαλλία οφείλετο στην πολιτική του οίκου της 
Βουργουνδίας που επιθυμούσε να ενισχύσει την ανεξαρτησία του έναντι της αρχής του κυρίαρχου οίκου των Boulogne προ-
βάλλοντας την ανωτερότητά του μέσω του αποστόλου Ανδρέα ως πρωτόκλητου. Και αυτό γιατί προέβαλαν τη θρυλούμενη κα-
ταγωγή τους από τη Σκυθία, την οποία, σύμφωνα με την παράδοση, εκχριστιάνισε ο πρωτόκλητος απόστολος Ανδρέας, βλ. 
DENOËL, Saint André, ό.π. (υποσ. 40), 79-83. Για τους ίδιους λόγους ανεξαρτησίας έναντι της κυριαρχούσας εξουσίας αναπτύ-
χθηκε και η λατρεία του στη Σκωτία: DENOËL, ό.π., 83-84. U. HALL, Saint Andrew and Scotland, St-Andrew’s University 1994.
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ση του αποστόλου και ο Ενταφιασμός του από την Μαξιμίλλα, του 13ου αιώνα.72 Επίσης, 
στον καθεδρικό ναό του Αγίου Μάμα στη Langres της περιοχής Haute-Marne στη βορειοα-
νατολική Γαλλία ζωγραφίζεται το μαρτύριο της Σταύρωσης του Ανδρέα, του 14ου αιώνα.73

Ένα άλλο στοιχείο που συνέβαλε στη διάδοση της τιμής του αποστόλου Ανδρέα στη 
Δύση ήδη από τα τέλη του 11ου αιώνα συνδέεται με τους Σταυροφόρους. Χάρις στη θαυ-
μαστή παρέμβασή του, όχι μόνον έληξε με επιτυχία η πολιορκία της Αντιόχειας το 1097, 
αλλά βρέθηκε η ιερά λόγχη της Σταύρωσης που φυλάσσετο στη μητρόπολη της πόλης. Κα-
τόπιν τούτων, ο απόστολος Ανδρέας θεωρήθηκε προστάτης των μαχητών του Χριστού, δη-
λαδή των Σταυροφόρων, ώστε να ιδρυθεί στην Άκρα από το βασιλέα Baudouin η αδελφό-
τητα του αποστόλου Ανδρέα.74

Η σύνθεση των εικονογραφικών κύκλων αγίων έχει ως πρότυπο, εν τη ευρεία εννοία, 
τον χριστολογικό κύκλο.75 Μέσα στο πλαίσιο της αναγωγής αυτής διαμορφώθηκε στη Δύση 
ο αντίστοιχος εικονογραφικός κύκλος του αποστόλου Ανδρέα εστιασμένος στην κλήση, 
στα θαύματα, στο μαρτύριο και επιπλέον στη λατρεία του Σταυρού του μαρτυρίου του.76 
Οι σκηνές αυτές δεν βρίσκουν παράλληλα με τον προτεινόμενο κύκλο στο Λιβάδι, ο οποί-
ος φαίνεται ότι είναι προσανατολισμένος στην εικονογράφηση του Βίου και των Πράξεων. 
Παραμένουν δηλ. οι τέσσερις αυτές παραστάσεις μοναδικές, οι οποίες, ενδεχόμενα, μπο-
ρεί να αυξηθούν εάν τα τμήματα τοιχογραφιών στην καμάρα του νοτίου κλίτους, τα οποία 
ταυτίζονται με το κάτω τμήμα μορφών με αποστολική ενδυμασία,77 συνδεθούν θεματικά 
με το εικονογραφικό πρόγραμμα της καμάρας του διακονικού. Ας σημειωθεί, ότι αυτή την 
εποχή είχε καθιερωθεί η απεικόνιση εικονογραφικών κύκλων των επώνυμων αγίων στα πα-
ραβήματα και τα πλάγια διαμερίσματα, αντανακλώντας μια πρακτική που απαντά σε μνη-
μεία μεγαλύτερων πολιτιστικών κέντρων.78 Κατόπιν τούτου, μια απεικόνιση εικονογραφι-
κού κύκλου του επώνυμου αγίου στην καμάρα του διακονικού και ενδεχόμενα στο συνε-
χόμενο χώρο του νοτίου κλίτους στον Άγιο Ανδρέα στο Λιβάδι δεν προσκρούει στην πρα-
κτική της εποχής.79

72 P. DESCHAMPS – M. THIBOUT, La peinture murale en France au début de l’époque gothique de Philippe-Auguste à la in du règne 
de Charles V (1180-1380), Παρίσι 1963, 20, 101, πίν. XLVI.1, 3, XLVII.1. Ευχαριστώ πολύ τη φίλη αρχαιολόγο Νικολέττα Πύρ-
ρου για την υπόδειξη αυτών των τοιχογραφιών.
73 http://www.culture.gouv.fr/champagne-ardenne/objets-mobiliers/haute-marne/cathedrale-langres/HTML5/PM52001999.html.
74 DENOËL, Saint André, ό.π. (υποσ. 40), 85-87. Για τις εμφανίσεις του αποστόλου Ανδρέα κατά την Πρώτη Σταυροφορία, βλ. J. 
FLORI, Pierre l’Ermite et la première croisade, Παρίσι 1999, 366-376. Για την αδελφότητα του αποστόλου Ανδρέα στην Άκρα, βλ. 
J. RICHARD, Orient et Occident au Moyen Age: contacts et relations, Λονδίνο 1976, 453. Ας σημειωθεί ότι η ιαχή των Σταυροφόρων, 
την οποία είχε υιοθετήσει ο ήρωας των Σταυροφόρων Godefroy de Bouillon, ήταν «Saint Andreu de Patras».
75 Για τη δημιουργία και τα πρότυπα των εικονογραφημένων βιογραφικών κύκλων, βλ. K. WEITZMANN, The Selection of Texts 
for Cyclical Illustration in Byzantine Manuscripts, Byzantine Books and Bookmen, A Dumbarton Oaks Colloquium (1971), Ουάσι-
γκτον 1975 [ανατύπωση στο K. WEITZMANN, Byzantine Book Illumination and Ivories, Variorum Reprints, Λονδίνο 1980, άρθρο 
ΙΙ], 84-86. Α. ΚΑΤΣΙΩΤΗ, Οι σκηνές της ζωής και ο εικονογραφικός κύκλος του αγίου Ιωάννη Προδρόμου στη βυζαντινή τέ-
χνη, Αθήνα 1998, 183-194, όπου επισκόπηση της γένεσης των εικονογραφικών κύκλων αγίων και η σχετική βιβλιογραφία. Πρβλ. 
ερμηνεία της εμφάνισης εικονογραφημένων κύκλων τοπικών αγίων, A. EASTMOND, “Local” Saints, Art, and Regional Identity 
in the Orthodox World after the Fourth Crusade, Speculum 78 (2003), 707-749, ιδιαίτερα 744-749.
76 Βλ. σχετικά τα παραδείγματα που αφορούν σε χειρόγραφα, DENOËL, Saint André, ό.π. (υποσ. 40), 109-190. RÉAU, Iconographie 
de l’art chrétien, ό.π. (υποσ. 40), 81. Andreas ap., LCI 5, 1973, στήλ. 149-152.
77 ΕΒΤΕ Κύθηρα, 70, σχέδ. εικ. 24 σελ. 70.
78 Για τους εικονογραφικούς κύκλους αγίων και τη θέση τους μέσα στο ναό κατά το 12ο αιώνα, βλ. SV. TOMEKOVIĆ, Les 
répercussions du choix du saint patron sur le programme iconographique des églises du 12e siècle en Macédoine et dans le 
Péloponnèse, Zograf 12 (1981), 25-42, ιδιαίτερα 30-42. TH. GOUMA-PETERSON, Narrative Cycles of Saint’s Lives in Byzantine 
Churches from the Tenth to the Mid-Fourteenth Century, GOrThR 30 (1985), 31-44.
79 Τα παραδείγματα είναι αρκετά, βλ. ενδεικτικά από τον ελλαδικό χώρο αυτή την εποχή την εικονογράφηση του βίου του αγί-
ου Νικολάου στην πρόθεση και της Παναγίας στο διακονικό της Επισκοπής Ευρυτανίας, τρίτο στρώμα, δύο πρώτες δεκαετί-
ες 13ου αιώνα: Βυζαντινές τοιχογραφίες και εικόνες, Εθνική Πινακοθήκη, Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 1976, Αθήνα 1976, σελ. 
29-32 (Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ), του αγίου Νικολάου στο νοτιοδυτικό τμήμα στον ομώνυμο ναό του στα Κυριακοσέλια, π. 1230: 
Μ. ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗΣ, Ο ναός του Αγίου Νικολάου στα Κυριακοσέλια Αποκορώνου, Πεπραγμένα Ι΄ Διεθνούς Κρητολογικού 
Συνεδρίου (Χανιά, 1-8 Οκτωβρίου 2006), τόμ. Β2, Χανιά 2011, σ. 293-295, του επώνυμου αγίου Γεωργίου στις καμάρες των 
παραβημάτων και των πλάγιων διαμερισμάτων στην Επισκοπή Μάνης, 13ου αιώνα: TOMEKOVIĆ, Les répercussions du choix 
du saint patron, ό.π. (υποσ. 78), 35. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ, Μέσα Μάνη, ό.π. (υποσ. 3), 193-199, σχέδ. εικ. 16, 17, 23-26 σελ. 163, 164, 
170-173, εικ. 41-47 σελ. 195-201, έγχρ. πίν. 44-47, ή ακόμα του επώνυμου αγίου και των αγίων Κοσμά και Δαμιανού στην πρό-
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Πρόταση ερμηνείας της απεικόνισης του αποστόλου Ανδρέα στο Λιβάδι και στα 
Κύθηρα
Άγνωστο παραμένει το πρότυπο του προτεινόμενου εικονογραφικού κύκλου του αποστό-
λου Ανδρέα στο Λιβάδι, ενδεχόμενα κάποιο μικρογραφημένο χειρόγραφο, που, άγνωστο 
πως, έφθασε στα χέρια του ζωγράφου στα απομακρυσμένα Κύθηρα, εκτός αν ο ζωγράφος 
πρωτοτύπησε και συνέθεσε έναν εικονογραφικό κύκλο ad hoc, αντλώντας από το προσωπι-
κό του αρχείο, προκειμένου να ικανοποιήσει την επιθυμία του κτήτορα. Είναι γνωστό, ότι 
οι ζωγράφοι χρησιμοποιούσαν «σχεδιασματάρια» ή ακόμα ότι οι ίδιοι είχαν τα προσωπι-
κά τους σχέδια που συγκέντρωναν με την αντιγραφή παραστάσεων από μνημεία κ.ά.80 Ο 
εκλεκτισμός που χαρακτηρίζει αυτόν τον υψηλού ύφους εικονογραφικό κύκλο, οδηγεί άμε-
σα σε προικισμένο ζωγράφο με διασυνδέσεις με κεντρικότερο καλλιτεχνικό περιβάλλον και 
σε κτήτορα, εκκλησιαστικό ή μη, ιδιαίτερης παιδείας και με σημαντική παρουσία στην κοι-
νωνία της εποχής.

Για τη σκιαγράφηση της προσωπικότητας και του περιβάλλοντος του κτήτορα αρωγός 
είναι οι υπόλοιπες, όσες διατηρούνται, τοιχογραφίες του ναού, στις οποίες διαφαίνεται η 
υψηλής θεολογικής κατάρτισης σύνθεση του εικονογραφικού προγράμματος. Μια πρώ-
τη διαπίστωση είναι ότι οι περισσότεροι από τους εικονιζόμενους αγίους (Βίκτωρ, Μηνάς, 
Βικέντιος, Μερκούριος, Σαμωνάς, Γουρίας, Άβιβος), οι οποίοι σημειωτέον δεν απαντούν 
σε άλλους ναούς των Κυθήρων, αλλά αντίθετα εικονίζονται στους σημαντικότερους ναούς 
της Μάνης και της ευρύτερης περιοχής της Μονεμβασίας, προέρχονται από το Μηναίο του 
Οκτωβρίου – Νοεμβρίου, όπως και ο επώνυμος άγιος (30 Νοε.).81 Από αυτούς ξεχωρίζει η 
απεικόνιση στο χώρο του διακονικού, κάτω από τον προτεινόμενο εικονογραφικό κύκλο 
του αποστόλου Ανδρέα, τριών αγίων ομολογητών της Πίστεως. Πρόκειται για τους άγιους 
Μαρκιανό και Μαρτύριο σε μια σπάνια παράσταση να κρατούν στα χέρια τους περίτεχνα 
καλαμάρια ως γραμματείς του πατριάρχη Παύλου του Ομολογητή (25 Οκτ.).82 Ανάμεσά 
τους, ο Νέστορας (27 Οκτ.), ο οποίος μαρτύρησε μαζί με τον άγιο Δημήτριο. Η μνήμη των 
αγίων Μαρκιανού και Μαρτύριου ετιμάτο με μεγάλη λαμπρότητα στην Κωνσταντινούπο-
λη ως σχολική εορτή.83

θεση και το πλάγιο κλίτος και στο διακονικό της Μητρόπολης του Μυστρά, 1270-1285: Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, Νεώτερα για την 
ιστορία και την τέχνη της Μητρόπολης του Μυστρά, ΔΧΑΕ 9 (1977-1979), 158, 162-163, πίν. 40, 41, 51, 52.
80 I. HUTTER, The Magdalen College “Musterbuch”: a Painter’s Guide from Cyprus at Oxford, N. PATTERSON-ŠEVČENKO 
– CH. MOSS (επιμ.), Medieval Cyprus. Studies in Art, Architecture, and History in Memory of Doula Mouriki, Πρίνσετον 1999, 117-
146. H. BUCHTHAL, The “Musterbuch” of Wolfenbüttel and its Position in the Art of Thirteenth Century [Byzantina Vindobonensia, 
Österreichische Akademie der Wissenschaften], Βιέννη 1979. K. WEITZMANN, Zur byzantinischen Quelle des Wolfenbüttler 
Musterbuches, E. J. BEER – P. HOFER – L. MOJON (επιμ.), Festschrift Hans R. Hahnloser, Βασιλεία 1961, 223-250 [ανατύπω-
ση βελτιωμένη στο K. WEITZMANN, Art in the medieval West and its Contacts with Byzantium, Variorum Reprints, Λονδίνο 1982, 
αρ. VIIΙ]. E. KITZINGER, The Role of Miniature Painting in Mural Decoration, The Place of Book Illumination in Byzantine Art, 
Πρίνστον 1975, 99-120.
81 Βλ. εκτενέστερα στην προετοιμαζόμενη μελέτη: Η μνημειακή ζωγραφική του 13ου αιώνα στα Κύθηρα.
82 ΕΒΤΕ Κύθηρα, 69-70, εικ. 20 σελ. 68. Marcianus und Martyrius von Konsantinopel, LCI 7, 1974, στήλ. 493. H. DELEHAYE, 
Les origines du culte des martyrs, Βρυξέλλες 1933, 236-237. Απεικονίσεις τους υπάρχουν στο Μηνολόγιο του Βασιλείου, Il 
Menologio di Basilio II (cod. vatic. gr. 1613), Τορίνο 1907, φ. 137, στη Νερέντιτσα, 1199, V. N. LAZAREV, Old Russian Murals 
and Mosaics from the XI to the XVI Century, Λονδίνο 1966, 251, εικ. 56 σελ. 252, στηθαίοι σε τροχό στα ψηφιδωτά των Αγίων 
Αποστόλων Θεσσαλονίκης, π. 1315, Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ, Η ψηφιδωτή διακόσμησις του ναού των Αγίων Αποστόλων Θεσ-
σαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1953, 47-49, πίν. 33. Επίσης, οι άγιοι Μαρκιανός και Μαρτύριος ταυτίζονται με τους ανώνυμους στη-
θαίους αγίους σε τροχό στο παρεκκλήσι της Παναγίας στη μονή της Πάτμου, γύρω στο 1200, ΝΤ. ΜΟΥΡΙΚΗ, Οι τοιχο-
γραφίες του παρεκκλησίου της μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο. Το εικονογραφικό πρόγραμμα, η αρχική αφι-
έρωση του παρεκκλησίου και ο χορηγός, ΔΧΑΕ 14 (1987-1988), 217-218, 261, εικ. 19, 20, 24. Ο άγιος Μαρτύριος καταγράφε-
ται, μάλλον στηθαίος σε τροχό, στο ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στην Τέρια Επιδαύρου Λιμηράς, δύο τελευταί-
ες δεκαετίες του 13ου αιώνα, ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ, ΠΑΕ 1982, ό.π. (υποσ. 3), 388 (Β. ΚΕΠΕΤΖΗ).
83 Για τα δρώμενα κατά τη σχολική εορτή των αγίων Νοταρίων, βλ. Κ. Γ. ΠΙΤΣΑΚΗΣ, Μορφές «δρωμένων» σε βυζαντινές νο-
μικές πηγές, Λαϊκά δρώμενα. Παλιές μορφές και σύγχρονες εκφράσεις, Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου (Κομοτηνή, 25-27 Νοεμ-
βρίου 1994), Αθήνα 1996, 153-171, ιδιαίτερα 156-158, 168. Ο ΙΔΙΟΣ, Μία αφανής μαρτυρία για την εορτή των «αγίων Νοτα-
ρίων» στην Κωνσταντινούπολη, Βυζαντινά 21 (2000), 419-434. Πρβλ. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ, Η ψηφιδωτή διακόσμησις, ό.π. (υποσ. 
82), 49. Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ, Βυζαντινών βίος και πολιτισμός, τόμ. Α΄ Ι, Αθήναι 1948, 95-96. Α. ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, Χρόνος και 
ηλικίες στη βυζαντινή κοινωνία. Η κλίμακα των ηλικιών από τα αγιολογικά κείμενα της μέσης εποχής (7ος-11ος αι.), Αθή-
να 1997, 115. Για τους νοταρίους βλ. H. G. SARADI, Le notariat byzantin du IXe au XIVe siècles, Αθήνα 1991. Η ΙΔΙΑ, Notai e 
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Με την Κωνσταντινούπολη επίσης συνδέεται η εικονογράφηση των μετώπων των δια-
χωριστικών τοίχων του ιερού που κοσμούνται με την παράσταση της Παναγίας Ακαταμα-
χήτου,84 στον εικονογραφικό τύπο της Κυριώτισσας,85 και του Χριστού Αντιφωνητή.86 Τόσο 
το επίθετο Ακαταμάχητος, όσο και το Αντιφωνητής, όπως και ο εικονογραφικός τύπος της 
Κυριώτισσας, έχουν κωνσταντινουπολίτικη προέλευση87 και κάθε χρήση τους έχει θεωρη-
θεί ότι υποδηλώνει κάποιας μορφής κτητορική σχέση με κεντρικότερο περιβάλλον, ακόμα 
με την ίδια την Πρωτεύουσα.88 

Στοιχεία για το περιβάλλον του κτήτορα προσφέρει επίσης η απεικόνιση απέναντι από 
την Παναγία, στο μέτωπο του βόρειου διαχωριστικού τοίχου του κυρίως ναού, του Θεολό-

documenti greci dall’ età di Giustiniano al XIX secolo. Tomo I. Il sistema notarile bizantino (VI – XV secolo), Μιλάνο, 1999, 1-83. Ιδι-
αίτερα για τους νοταρίους στην Φράγκικη Πελοπόννησο βλ. Η ΙΔΙΑ, The Frankish Morea. Evidence Provided by Acts of Private 
Transactions, SH. E. J. GERSTEL (επιμ.), Viewing the Morea. Land and People in the Late Medieval Peloponnese, Dumbarton Oaks, 
Ουάσιγκτον 2013, 186-211, ιδιαίτερα 192-195.
84 ΕΒΤΕ Κύθηρα, 70, εικ. 1 σελ. 58, σχέδ. εικ. 26 σελ. 72. Το θεοτοκωνύμιο «Ακαταμάχητος», προερχόμενο από την υμνο-
λογία της Παναγίας, δεν συνοδεύει συχνά τις απεικονίσεις της, τόσο σε φορητές εικόνες, όσο και σε τοιχογραφίες. Σύμφω-
να με γραπτή υστεροβυζαντινή πηγή έτσι επιγραφόταν εικόνα του 11ου αιώνα που αποδίδετο στον Κωνσταντίνο τον Μονο-
μάχο, βλ. Σ. ΛΑΜΠΡΟΥ, Ο Μαρκιανός Κώδιξ 524, ΝΕλλ 8 (1911), 7. ΝΤ. ΜΟΥΡΙΚΗ, Τα ψηφιδωτά της Νέας Μονής Χίου, 
Αθήνα 1985, 27 υποσ. 5. Στην Παναγία Ακαταμάχητο ήταν αφιερωμένος ναός στην Κωνσταντινούπολη: JANIN, La géographie 
ecclésiastique de l’empire byzantin, ό.π. (υποσ. 1), 157, επίσης η Κουμπελίδικη της Καστοριάς, βλ. Τ. ΠΑΠΑΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ, Η 
αφιερωτική επιγραφή του ναού της Παναγίας Σκουταριώτισσας και Ακαταμαχήτου (Κουμπελίδικης) στην Καστοριά, Μ. ΑΣ-
ΠΡΑ-ΒΑΡΔΑΒΑΚΗ (επιμ.), Λαμπηδών. Αφιέρωμα στη μνήμη της Ντούλας Μουρίκη, τόμ. 2, Αθήνα 2003, 597-608, ιδιαίτερα 
601-602, και η Πόρτα Παναγιά η Ακαταμάχητος στην Πύλη Τρικάλων, 1283-1289: Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Η Πόρτα-Παναγιά της 
Θεσσαλίας, ΑΒΜΕ, τόμ. Α΄, Αθήναι 1935, 9.
85 Maria, Marienbild, LCI 3, 1971, στήλ. 165-166. Virgin Nikopoios, ODB 3, 2176. M. TATIĆ-DJURIĆ, L’icône de Kyriotissa, Actes 
du XVe Congrès International d’Études Byzantines (Athènes, Septembre 1976), τόμ. ΙΙΒ Art et Archéologie, Communications, Αθήναι 
1981, 759-786.
86 ΕΒΤΕ Κύθηρα, 70, εικ. 1 σελ. 58, σχέδ. εικ. 27 σελ. 72. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Η βυζαντινή τέχνη στα Κύθηρα, ό.π. (υποσ. 29), 
76 υποσ. 38, σελ. 77. Το θεωνύμιο «Αντιφωνητής» καταγράφεται σε ανάλογη θέση με το Λιβάδι, χαρακτηριζόμενη ως δεσποτι-
κή εικόνα, στο μέτωπο του τοιχοπεσσού του ιερού, στην Επισκοπή της Μάνης: Ν. Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ, Βυζαντιναί τοιχογρα-
φίαι της Mέσα Mάνης, Εν Αθήναις 1964, 87 υποσ. 3. Ο ΙΔΙΟΣ, Μέσα Μάνη, ό.π. (υποσ. 3), 156, 182 υποσ. 35, σχέδ. εικ. 20 
σελ. 167, εικ. 35 σελ. 185, πίν. 36. Για περισσότερα, μεταγενέστερα κυρίως, παράλληλα βλ. στην προετοιμαζόμενη μελέτη: Η 
μνημειακή ζωγραφική του 13ου αιώνα στα Κύθηρα.
87 Το θεωνύμιο «Αντιφωνητής» συνδέεται με θαυματουργή εικόνα του Χριστού Αντιφωνητή από την εποχή του Μεγάλου Κων-
σταντίνου, η οποία φυλασσόταν αρχικά στο τετράπυλο του Παλατίου και μετά την Εικονομαχία στην περιοχή ή στο ναό της 
Παναγίας Χαλκοπρατείων, Christ Antiphonetes, ODB 1, 439-440. P. MAGDALINO, Constantinopolitana, I. ŠEVČENKO – I. 
HUTTER (επιμ.), ΑΕΤΟΣ. Studies in Honour of Cyril Mango, Presented to him on April 14, 1998, Στουτγάρδη – Λειψία 1998, 
220-227. T. RAFF, Das “heilige Keramion” und “Christos des Antiphonetes”, Dona Ethnologica Monacensia. Leopold Kretzenbacher 
zum 70. Geburtstag, Μόναχο 1983, 149-161. J. TIMKEN MATTHEWS, The Pantocrator: Title and Image (Διδ. Διατρ.), Νέα Υόρ-
κη 1976, 55-60. T. PAPAMASTORAKIS, The Empress Zoe’s Tomb, Η Αυτοκρατορία σε κρίση (;). Το Βυζάντιο τον 10ο αιώ-
να (1025-1081), Αθήνα 2003, 503, 505-511. Στην Κύπρο υπάρχει η μονή του Αντιφωνητή στην Καλογρέα, τέλη 12ου αιώνα, 
A. και J. STYLIANOU, The Painted Churches of Cyprus. Treasures of Byzantine Art, Λονδίνο 1985, Λευκωσία, Κύπρος ²1997, 469. 
Z. RASOLKOSKA-NIKOLOVSKA, Le Christ Antiphonitis d’après les monuments à Chypre, Πρακτικά Β΄ Διεθνούς Κυπριολογι-
κού Συνεδρίου (Λευκωσία, 20-25 Απριλίου 1982), τόμ. Β΄, Λευκωσία 1986, 523-527, κυρίως 524. Επίσης, στην Κρήτη ο ναός 
των Μυριοκεφάλων είναι αφιερωμένος στην Παναγία Αντιφωνήτρια, 11ου και 12ου αιώνα, I. SPATHARAKIS, Byzantine Wall 
Paintings of Crete, II. Mylopotamos Province, Λέιντεν 2010, 141. Ψηφιδωτή παράσταση του Αντιφωνητή υπήρχε στο ναό της Κοί-
μησης της Θεοτόκου της Νίκαιας, TH. SCHMIT, Die Koimesis-Kirche von Nikaia, Βερολίνο – Λειψία 1927, 46-47, πίν. ΧΧΙΙ. C. 
MANGO, The Date of the Narthex Mosaics of the Church of the Dormition at Nicaea, DOP 13 (1959), 252.
88 Με την Πρωτεύουσα συνδέονται οι απεικονίσεις του Χριστού Αντιφωνητή που απαντούν στην περιφέρεια, με παλαιότερη τη 
μνεία εικόνας του στο ναό που ίδρυσε ο άγιος Νίκων ο Μετανοείτε στην Σπάρτη το 10ο αίωνα: ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ, Mέσα Mάνη, 
ό.π. (υποσ. 86), 87 υποσ. 3. M. CHATZIDAKIS, L’évolution de l’icone aux 11e-13e siècles et la transformation du templon, Actes 
du XVe Congrès International d’Études Byzantines (Athènes, Septembre 1976), τόμ. Ι. Chronique du Congrès – Art et Archéologie, Αθή-
ναι 1979 [ανατύπωση του Rapports et Co-Rapports du XVe Congrès International d’Études Byzantines (Athènes, Septembre 1976), τόμ. 
III Art et Archéologie, Byzance de 1071 à 1261, Αθήναι 1976], 357. Αυτή την εποχή η παράσταση του Αντιφωνητή απαντάται σε 
δύο μνημεία που άμεσα συνδέονται με την Πρωτεύουσα. Στην πρώτη, ο Χριστός Αντιφωνητής με λευκά μαλλιά εικονίζεται στο 
σταυροθόλιο του ιερού της Παναγίας Οδηγήτριας/Αγίας Σοφίας Μονεμβασίας, 12ου-αρχές 13ου αιώνα, βλ. Ε. ΣΤΙΚΑΣ, Ο ναός 
της Αγίας Σοφίας επί του κάστρου της Μονεμβασίας, ΛακΣπ 8 (1986), 271-376, εικ. 62, 63. AI. BAKOUROU – Y. SKAGOU – 
N. SKAGOS, Tour of Monemvasia (οδηγός), 5th Ephorate of Byzantine Antiquities, Αθήνα 2005, εικ. σελ. 12. Στη δεύτερη, ο Χρι-
στός Αντιφωνητής στο θόλο του τρούλλου, αλλά και στα μέτωπα των διαχωριστικών τοίχων του ιερού, που επέχουν θέση τέ-
μπλου, στο ναό του Αγίου Νικολάου στα Κυριακοσέλια Αποκορώνου, μοναδική παράστασή του στην Κρήτη, π. 1230. Ας ση-
μειωθεί ότι η μοναδικότητα της τέχνης των Κυριακοσελίων έχει συνδεθεί και ερμηνευθεί με την παρουσία στο νησί εκστρατευ-
τικού σώματος του αυτοκράτορα της Νίκαιας Ιωάννη Βατάτζη με επικεφαλή τον μέγα δούκα Αυξέντιο, πρβλ. ΜΠΟΡΜΠΟΥ-
ΔΑΚΗΣ, Άγιος Νικόλαος στα Κυριακοσέλια, ό.π. (υποσ. 79), 284-285, 289-290. Περισσότερα για τη διαδρομή της παράσταση 
του Αντιφωνητή στην Πελοπόννησο, βλ. στην προετοιμαζόμενη μελέτη: Η μνημειακή ζωγραφική του 13ου αιώνα στα Κύθηρα.
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γου.89 Η επιλογή της απεικόνισης του Ιωάννου του Θεολόγου συνδέεται με το κυθηραϊκό 
αγιολόγιο, όπως συμπεραίνεται από την ύπαρξη δύο ναών αφιερωμένων σε αυτόν, καθώς 
και από μεταγενέστερες του Αγίου Ανδρέα στο Λιβάδι απεικονίσεις του, πάντα του 13ου 
αιώνα, στη χορεία των ιστάμενων αγίων.90 Η παρουσία όμως του Θεολόγου στα Κύθηρα 
χρονολογείται από πολύ νωρίτερα, όπως πιστοποιεί η εικονογραφία μολύβδινης σφραγί-
δας με την επιγραφή Ἰωάννη ποιμένος Κυθήρων και την απεικόνιση του Θεολόγου στον 
εμπροσθότυπο, 11ου-12ου αιώνα, που βρέθηκε στον Άγιο Γεώργιο στο Βουνό,91 οπότε εύ-
λογο είναι να υποθέσομε ότι και η τόσο συχνή εικονογράφηση του Θεολόγου, ανάλογα με 
αυτήν του αποστόλου Ανδρέα, συνδέεται με το ιστορικογεωγραφικό πλαίσιο των Κυθήρων 
και αποτελεί ένα επιπλέον στοιχείο για τη σκιαγράφηση της προσωπικότητας του κτήτο-
ρα και του περιβάλλοντος εντός του οποίου εντάσσεται ο ναός στο Λιβάδι. Ο Θεολόγος 
δεν ήταν άγνωστος στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου. Συγκεκριμένα, στο Θεολό-
γο ήταν αφιερωμένη μεγάλη μονή στην Κόρινθο, στη μητρόπολη της οποίας υπάγονται τα 
Κύθηρα αυτή την εποχή·92 στη Μεθώνη υπήρχε ναός αφιερωμένος σε αυτόν, ενώ πιθανολο-
γείται ότι ήταν ο πολιούχος και προστάτης άγιος της πόλης,93 η οποία υπαγόταν στη μη-
τρόπολη Πατρών, της οποίας προστάτης είναι ο απόστολος Ανδρέας· τέλος ο Θεολόγος θε-
ωρείται θαυματουργός άγιος για τους Μονεμβασιώτες, τους οποίους προστάτευε κατά τα 
θαλασσινά ταξίδια τους.94 Οι παραπάνω σχέσεις πιστεύομε ότι αποτελούν επιπλέον σοβα-
ρές ενδείξεις για τη σύνδεση του ναού με κεντρικότερες περιοχές. 

Περαιτέρω στοιχεία για τον καθορισμό του κτητορικού περιβάλλοντος μπορούν να 
αντληθούν από την τέχνη των τοιχογραφιών.95 Οι τοιχογραφίες στον Άγιο Ανδρέα στο Λιβά-
δι διακρίνονται για τα ήρεμα πρόσωπα με έντονη δήλωση της προσωπικότητας στα φυσιο-
γνωμικά χαρακτηριστικά τους, τη σχηματoπoιημένη ανήσυχη πτυχoλoγία, τους αρμoνικούς 
συνδυασμούς παράλληλων χρωμάτων, όλα στοιχεία της υστεροκομνήνειας τέχνης.96 Επίσης, 

89 ΕΒΤΕ Κύθηρα, 70, σχέδ. εικ. 28 σελ. 73.
90 Ο πρώτος είναι γνωστός από παλιά· πρόκειται για το μονόχωρο τρουλλαίο ναό του Θεολόγου στο Καλαμίτσι-Κομπονάδα 
Καλάμου στην ευρύτερη περιοχή του Λιβαδίου, ΑΔ 20 (1965), Β΄1: Χρονικά, 186, πίν. 172β (Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ). Ο δεύτερος έγι-
νε γνωστός πρόσφατα· πρόκειται για το Θεολόγο στα Τριφυλλιάνικα, οικισμό κοντά στον Ποταμό, το διοικητικό κέντρο του νη-
σιού κατά τα τέλη του 12ου αιώνα. Έχει τοιχογραφίες του 13ου αιώνα. Ευχαριστώ την φίλη αρχαιολόγο της 1ης Εφορείας Βυ-
ζαντινών Αρχαιοτήτων, υπεύθυνη των Κυθήρων, κ. Μαρίνα Παπαδημητρίου, για την υπόδειξη του ναού, αλλά και για την όλη 
βοήθεια και τις γνώσεις της που μου πρόσφερε τόσο γενναιόδωρα. Απεικονίσεις του απαντούν στο νότιο ναό του Αγίου Δημη-
τρίου στο Πούρκο [ΕΒΤΕ Κύθηρα, 172, εικ. 15 σελ. 170], στον Άγιο Νίκωνα στα Ζαγλανικιάνικα [ΕΒΤΕ Κύθηρα, 265, εικ. 14 
σελ. 265], στον Άγιο Πολύκαρπο στις Φοινικίες [ΕΒΤΕ Κύθηρα, 289], στο βόρειο ναό του Αγίου Βλασίου στα Φριλιγγιάνικα 
[ΕΒΤΕ Κύθηρα, 118] και στον Άγιο Νικόλαο στους Μολιγκάτες [ΕΒΤΕ Κύθηρα, 257]. Βλ. περισσότερα στην προετοιμαζόμε-
νη μελέτη: Η μνημειακή ζωγραφική του 13ου αιώνα στα Κύθηρα.
91 Β. ΠΕΝΝΑ, Η μαρτυρία των νομισμάτων και των σφραγίδων, Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ (επιμ.), Κύθηρα. Το μινωικό ιερό κο-
ρυφής στον Άγιο Γεώργιο στο Βουνό. 3: Τα ευρήματα [Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 282], Αθή-
ναι 2013, 429-430, 452, πίν. 3.
92 Σημειώνεται ότι οι Σταυροφόροι, μόλις κατέλαβαν την Κόρινθο, προέβησαν σε μεγάλης κλίμακας έργα ανακαίνισης της μο-
νής του Θεολόγου, G. D. R. SANDERS, Κόρινθος, Α. Ε. ΛΑΪΟΥ (επιμ.), Οικονομική Ιστορία του Βυζαντίου από τον 7ο έως τον 
15ο αιώνα, τόμ. Β΄, Αθήνα 2006, 653. R. SCRANTON, Corinth, XVI, Medieval Architecture in the Central Area of Corinth, Πρίνστον 
1957, 61-66, 93-96. CH. K. WILLIAMS II – O. H. ZERVOS, Frankish Corinth: 1991, Hesperia 61 (1992), 164-171, ειδικότερα 167, 
εικ. 1, πίν. 42. C. K. WILLIAMS II, Frankish Corinth: An Overview, Corinth 20 Centenary, 1896-1996, Πρίνστον 2003, εικ. 25.2. 
93 Η. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, Οι επισκοπές και ο θρησκευτικός βίος στα όρια της νυν Μητροπόλεως Μεσσηνίας έως το 1204, Χρι-
στιανική Μεσσηνία, Μνημεία και ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, Αθήνα 2010, 132. Ο ΙΔΙΟΣ, Μονεμβασία – Λα-
κεδαίμων: Για μια τυπολογία αντιπαλότητας και για την αγία Κυριακή αργία στις πόλεις, Τ. ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ (επιμ.), Οι βυ-
ζαντινές πόλεις, 8ος-15ος αιώνας. Προοπτικές της έρευνας και νέες ερμηνευτικές προσεγγίσεις, Ρέθυμνο 2012, 113-115 
υποσ. 37, 38, 43. Σημειώνεται ότι ο τοπικός άγιος Θεόδωρος Κυθήρων καταγόταν από την Κορώνη, της οποίας η από κοινού 
επισκοπή με της Μεθώνης υπαγόταν στη μητρόπολη Πατρών. Ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους για την προμήθεια των πα-
ραπάνω δημοσιευμάτων.
94 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, Οι επισκοπές, ό.π. (υποσ. 93), 132. Υπενθυμίζεται ότι μετά την απελευθέρωση της Μονεμβασίας από τους 
Φράγκους το 1261, η προαγωγή της Μονεμβασίας σε μητρόπολη συνεπάγετο την προσάρτηση των επισκοπών Μεθώνης και Κο-
ρώνης σε αυτή, Χ. ΚΑΛΛΙΓΑ, Η βυζαντινή Μονεμβασία και οι πηγές της ιστορίας της, μτφρ. Μ. Μπλέτας, Αθήνα 2003, 288.
95 Οι τοιχογραφίες στον Άγιο Ανδρέα στο Λιβάδι έχουν χρονολογηθεί από τις αρχές του 11ου αιώνα έως το 16ο αιώνα, βλ. ΕΒΤΕ 
Κύθηρα, 73, όπου πρόσθεσε χρονολόγηση στα μέσα του 13ου αιώνα από τον Ν. Γκιολέ: Ν. ΓΚΙΟΛΕΣ, Ο ναός του Αγίου Νική-
τα στον Καραβά Μέσα Μάνης, ΛακΣπ 7 (1983), 180. Σήμερα, η έρευνα συγκλίνει προς τις αρχές του 13ου αιώνα. Πρβλ. Γ. ΔΗ-
ΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ, Γεράκι. Οι τοιχογραφίες των ναών του Κάστρου, Αθήναι 2001, 186-188.
96 M. CHATZIDAKIS, Aspects de la peinture murale du XIIIe siècle en Grèce, L’art byzantin du XIIIe siècle (Symposium de Sopoćani, 
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συνδέονται, τόσο εικονογραφικά όσο και τεχνοτροπικά, με την Επισκoπή (Άγιος Γεώργιος) 
στο Σταυρί Κίττας στη Μάνη, οι τοιχογραφίες της οποίας έχουν χρονολογηθεί από τα τέλη 
του 12ου έως και τις πρώτες δεκαετίες τoυ 13oυ αιώνα. Οι τοιχογραφίες της Επισκοπής, 
έργο το πιθανότερο τριών ζωγράφων που ανήκουν όμως στο ίδιο εργαστήριο, διακρίνονται 
από μία ποιότητα, μοναδική για την περιοχή, η οποία έχει συνδεθεί με καλλιτεχνικά εργα-
στήρια κεντρικότερων περιοχών, ίσως με κάποιο καλλιτέχνη δεύτερης σειράς προερχόμε-
νο από τη Βασιλεύουσα κατά πρόταση του Ν. Δρανδάκη.97 Επίσης, συνδέονται με την Ευ-
αγγελίστρια στο Γεράκι, ίδιας καλλιτεχνικής έκφρασης με της Επισκοπής, αλλά ανώτερης 
ποιότητας από αυτήν,98 καθώς και με τον παράλληλης έκφρασης Άγιο Ανδρέα στον Ατσί-
χωλο της αρκαδικής Τεγέας, δεύτερο στρώμα, αρχές 13ου αιώνα.99 Η εικoνoγράφηση βέ-
βαια στον Άγιο Ανδρέα στο Λιβάδι είναι μικρότερης κλίμακας, περισσότερo απλoυστευμέ-
νη και με αρκετά αρχαϊκά στοιχεία,100 αλλά τo αισθητικό απoτέλεσμα με τη συγκρατημένη 
εκζήτηση, παράλληλα με τις γαλήνιες μορφές, στις οποίες υποκρύπτεται ένας δυναμισμός, 
παραμένει το συνδετικό στοιχείο ανάμεσα σε αυτές τις τέσσερις εκκλησίες. Πάντως, όπως 
και oι τoιχoγραφίες της Ευαγγελίστριας, της Επισκoπής και του Ατσίχωλου, έτσι και οι τοι-
χογραφίες του Αγίου Ανδρέα στο Λιβάδι πρέπει να συνδέoνται με κάπoιo υψηλό κέντρo, 
ίσως κεντρικής εξoυσίας, γιατί μόνoν έτσι δικαιoλoγείται η πoιότητά τoυς, το ιδιαίτερο ει-
κονογραφικό πρόγραμμα και η εικονογραφία τους, χαρακτηριστικά μοναδικά για τα Κύ-
θηρα, τα οποία ξεπερνούν τα όρια μας περιφερειακής τέχνης, τόσο ώστε θα μπορούσε ο 
ναός να συγκεντρώσει τα στοιχεία αυτά που θα δικαιολογούσαν το χαρακτηρισμό του ως 
επισκoπικού101, όπως πρότεινε ο Ν. Δρανδάκης για την Επισκoπή (Επισκοπή Μαΐνης).102

Ένα άλλο στοιχείο που μπορεί να εκληφθεί ως δηλωτικό της προέλευσης του κτήτορα από 
κεντρικότερο περιβάλλον, αποτελεί η απότιση ιδιαίτερης τιμής στον απόστολο Ανδρέα με την 
αφιέρωση του διακόσμου του διακονικού, τουλάχιστον, στην ιστόρηση του Βίου του με έμ-
φαση στη διδασκαλία, ίσως και στην ομόνοια μεταξύ των δύο Εκκλησιών, αν ο συναπεικονι-

1965), Βελιγράδι 1967, 59-73 [ανατύπωση στο M. CHATZIDAKIS, Studies in Byzantine Art and Archaeology, Variorum Reprints, 
Λονδίνο 1972, αρ. XIII]. V. DJURIĆ, La peinture murale byzantine: XIIe et XIIIe siècles, Actes du XVe Congrès International d’Études 
Byzantines (Athènes, Septembre 1976), τόμ. Ι. Chronique du Congrès – Art et Archéologie, Αθήναι 1979 [ανατύπωση του Rapports 
et Co-Rapports du XVe Congrès International d’Études Byzantines (Athènes, Septembre 1976), τόμ. III Art et Archéologie, Byzance de 
1071 à 1261, Αθήναι 1976, 3-96], 159-252, ιδιαίτερα 176-196, 226-228, 244-246. L. HADERMANN-MISGUICH, La peinture 
monumentale tardo-comnène et ses prolongements au XIIIe siècle, Actes du XVe Congrès International d’Études Byzantines, ό.π. 
(ανατύπωση του Rapports, 99-127), 253-284. J. LAFONTAINE-DOSOGNE, L’évolution du programme décoratif des églises, Actes 
du XVe Congrès International d’Études Byzantines, ό.π. [ανατύπωση του Rapports, 129-156], 285-329. O. DEMUS, Venetian Mosaics 
and their Byzantine Sources. Report on the Dumbarton Oaks Symposium of 1978, DOP 33 (1979), 340. D. MOURIKI, Stylistic 
Trends in Monumental Painting of Greece during the Eleventh and Twelfth Centuries, DOP 34-35 (1980-1981), 100-124. Πρβλ. 
ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ, Μέσα Μάνη, ό.π. (υποσ. 3), 207-209, 212. S. TOMEKOVIĆ, L’esthétique aux environs de 1200 et la peinture de 
Studenica, Studenica et l’art byzantin autour de l’année 1200 (Septembre 1986), Βελιγράδι 1988, 233-244.
97 ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ, Μέσα Μάνη, ό.π. (υποσ. 86), 109-112, ιδιαίτερα 111. Ο ΙΔΙΟΣ, Μέσα Μάνη, ό.π. (υποσ. 3), 207-212, όπου η 
Επισκοπή συνδέεται με έργα του τέλους του 12ου αιώνα, όπως η Αρακιώτισσα στα Λαγουδερά Κύπρου, 1192, η Ευαγγελίστρια 
στο Γεράκι, ο Άγιος Στυλιανός Καστοριάς ή των αρχών ή του πρώτου τέταρτου του 13ου αιώνα, όπως το λειτουργικό ειλητάριο 
707 της μονής Πάτμου, ΝΤ. ΜΟΥΡΙΚΗ – N. ŠEVČENKO, Εικονογραφημένα χειρόγραφα, Α. ΚΟΜΙΝΗΣ (επιμ.), Οι Θησαυροί της 
Μονής Πάτμου, Αθήνα 1988, 290-292, εικ. 25 σελ. 314. MOURIKI, Stylistic Trends during the Eleventh and Twelfth Centuries, 
ό.π. (υποσ. 96), 114. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, Θεώρηση των βυζαντινών ναών των Κυθήρων, ΕΒΤΕ Κύθηρα, 35, 44.
98 ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ, Γεράκι, ό.π. (υποσ. 12), 135-136. ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ, Γεράκι, ό.π. (υποσ. 95), 
186-188, εικ. 259-362, όπου αναφέρει ότι στις τοιχογραφίες της Ευαγγελίστριας αναγνωρίζονται επιδράσεις κάποιου μεγάλου 
κέντρου, πιθανότατα της ίδιας της Βασιλεύουσας, και ότι ο ζωγράφος του Αγίου Ανδρέα στο Λιβάδι προέρχεται από το ερ-
γαστήρι της Ευαγγελίστριας. Πρβλ. Ν. Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ, Παρατηρήσεις στις τοιχογραφίες του 13ου αιώνα που σώζονται στη 
Μάνη, The 17th International Byzantine Congress (Dumbarton Oaks / Georgetown University, Washington, D.C. August 3-8, 1986), 
Major Papers, New Rochelle – Νέα Υόρκη 1986, 695, όπου συνδέεται ο ζωγράφος της Επισκοπής με την Κωνσταντινούπολη. Για 
την τελευταία χρονολόγηση των κτιρίων της Ευαγγελίστριας, του Αγίου Σώζοντος και του Αγίου Αθανασίου στο Γεράκι μέσα 
στο 13ο αιώνα και μάλιστα σε σχέση με τον Άγιο Δημήτριο στις Κροκεές, 1286, βλ. Χ. ΜΠΟΥΡΑΣ – Λ. ΜΠΟΥΡΑ, Η ελλαδική 
ναοδομία κατά τον 12ο αιώνα, Αθήνα 2002, 334-336.
99 ΔΙΑΜΑΝΤΗ – ΠΑΝΤΟΥ, Τα μοναστήρια στο φαράγγι του Λούσιου, ό.π. (υποσ. 3), 63, εικ. 38, 39.
100 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, Θεώρηση των βυζαντινών ναών των Κυθήρων, ΕΒΤΕ Κύθηρα, 35.
101 Η έως τώρα έρευνα δεν έχει καταλήξει στον εντοπισμό του εκκλησιαστικού κέντρου των Κυθήρων.
102 ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ, Μέσα Μάνη, ό.π. (υποσ. 86), 112 και υποσ. 2. Πρβλ. Τ. ΠΑΠΑΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ, Το εικονογραφικό πρόγραμ-
μα του τρούλλου του Αγίου Γεωργίου (Επισκοπής) στην Κίττα της Μάνης, ΑΑΑ 20 (1987) [1991], 155-156, όπου αντικρούε-
ται η υπόθεση αυτή.
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ζόμενος απόστολος στον Ασπασμό είναι ο αδελφός του Πέτρος. Τα παραπάνω, σε συνδυα-
σμό με τα κωνσταντινουπολίτικης προέλευσης εικονογραφικά θέματα, δηλαδή την απεικόνι-
ση του Χριστού Αντιφωνητή, της Παναγίας Ακαταμαχήτου στον τύπο της Κυριώτισσας, των 
ομολογητών της πίστεως, κυρίως του Μαρτυρίου και του Μαρκιανού, θα μπορούσαν να υπο-
στηρίξουν μια επιθυμία του κτήτορα να δείξει και να αποδείξει όχι μόνον τη σταθερή προ-
σήλωσή του στην ορθή πίστη, αλλά και στην κυριαρχία του Βυζαντίου, μια εποχή που κλυ-
δωνίζονται οι ισορροπίες στην αυτοκρατορία μέσα στη δίνη των σταυροφορικών επιχειρήσε-
ων, με τους Φράγκους ήδη να δραστηριοποιούνται επεκτατικά στην περιοχή.

Ακόμα, η επιλογή του Ανδρέα και του Θεολόγου, προστατών της Πάτρας και της Με-
θώνης αντιστοίχως, αντί του Παύλου προστάτη της Κορίνθου στη μητρόπολη της οποίας 
υπάγονται τα Κύθηρα αυτή την εποχή, μπορεί να δηλώνει τη σχέση του κτήτορα με τη Μο-
νεμβασία, η οποία κυριαρχούσε στην περιοχή, συγχρόνως δε να αποτελεί μια σαφή πολι-
τική πράξη, ιδιαίτερα αν οι τοιχογραφίες έχουν γίνει μετά την κατάληψη της Μεθώνης και 
της Κορώνης από τους Φράγκους το 1207. Η συνύπαρξη των δύο αποστόλων μπορεί επί-
σης να εικονοποιεί την υψηλή εποπτεία της πρωτεύουσας στην περιοχή, συγχρόνως δε και 
την αποστολικότητα της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως. Αυτό γιατί, σύμφωνα με την 
παράδοση, η Κωνσταντινούπολη μετά τη Σύνοδο του 871 έγινε η διάδοχος πόλη της επι-
σκοπικής έδρας της Μικράς Ασίας-Εφέσου, της οποίας ιδρυτής ήταν ο Θεολόγος.103 Επιπλέ-
ον, αυτή την εποχή είναι έντονες οι συζητήσεις για την αποστολικότητα της Εκκλησίας της 
Κωνσταντινουπόλεως και τα πρωτεία του Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως, της Εκ-
κλησίας της οποίας θεωρείται ιδρυτής ο απόστολος Ανδρέας, διότι αυτός όρισε τον Στά-
χυ, έναν εκ των Εβδομήκοντα αποστόλων, ως τον πρώτο επίσκοπό της. Ο απόστολος Αν-
δρέας αν και λεγόμενος Πρωτόκλητος, ποτέ δεν θεωρήθηκε κορυφαίος απόστολος, όπως ο 
Πέτρος και ο Παύλος. Παρόλα αυτά όμως ακριβώς αυτή η ιδιότητα του πρωτόκλητου, χρη-
σιμοποιήθηκε επί μακρόν και σταθερά για τη στήριξη της πρωτοκαθεδρίας της Εκκλησίας 
της Κωνσταντινούπολης έναντι αυτής της Ρώμης.104 Η προσπάθεια για μια «προαγωγή» του 
αποστόλου Ανδρέα, αν και ποτέ δεν ήταν ιδιαίτερα σοβαρή και έντονη, πιστοποιείται στα 
κείμενα από τον 7ο αιώνα, όταν η Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως άρχισε να αποκαλείται 
αποστολική, και ιδιαίτερα από τον 9ο αιώνα με το Φώτιειο Σχίσμα.105

Μέσα σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο είναι εύλογο το ερώτημα που αμέσως τίθεται, γιατί 

103 F. DVORNIK, Byzantium and the Roman Primacy, Νέα Υόρκη 1966, 88.
104 Ανάλογα έχει ερμηνευθεί και η παρουσία του αποστόλου Ανδρέα στα εικονογραφικά προγράμματα άλλων ναών, πρβλ. την εξέ-
χουσα θέση που λαμβάνει ο απόστολος Ανδρέας δίπλα στον κορυφαίο απόστολο Πέτρο σε παραστάσεις στην Τράπεζα της μονής 
της Πάτμου, π. 1200, στην Sopoćani, π. 1265, και σε άλλους ναούς, οι οποίοι συνδέονται με την Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως. 
Η εμφατική αυτή παρουσία του αποστόλου Ανδρέα θεωρείται ότι αντανακλά την πρωτοκαθεδρία της Εκκλησίας της Κωνσταντι-
νουπόλεως στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης μεταξύ των Εκκλησιών για τα πρωτεία, B. TODIĆ, L’apôtre André et les archevêques 
serbes sur les fresques de Sopoćani, Byzantion 72 (2002), 450-455. Ας σημειωθεί ότι μέσω της έξαρσης της παρουσίας του απο-
στόλου Ανδρέα έχουν εκφρασθεί θέσεις απαγκίστρωσης από κεντρικότερες εξουσίες, εκτός από την Παπική, αλλά και πολιτική, 
π.χ. η περίπτωση του οίκου των Bourgogne, των Σκώτων. Πρβλ. για την αυτοκεφαλία της Σερβικής Εκκλησίας έναντι των επιδι-
ώξεων του βυζαντινού αυτοκράτορα, TODIĆ, L’apôtre André, ό.π., 467-472. Ο ΙΔΙΟΣ, Apostle Andrew and Serbian Archibishops 
on the Frescoes of Sopoćani (στα σερβικά με αγγλική περίληψη), L. MAKSIMOVIĆ – N. RADOŠEVIĆ – E. RADΙLOVIĆ (επιμ.), 
Papers of the 3rd Yougoslav Byzantine Studies Conference (Kruševac, 10-13 May 2000), Βελιγράδι – Kruševac 2002, 361-379. Ο ΙΔΙΟΣ, 
Frescoes in the Virgin Peribleptos Church referring to the Origins of the Archibishopric of Ohrid (στα σερβικά με αγγλική περίλη-
ψη), ZRVI 39 (2001-2002), 147-163. Πρβλ. B. CVETKOVIĆ, The Painted Programs in Thirteenth-Century Serbia: Structure, Themes, 
and Accents, J.-P. CAILLET – F. JOUBERT (επιμ.), Orient et Occident méditerranéens au XIIIe siècle. Les programmes picturaux, Παρί-
σι 2012, 167. Χρήση της απεικόνισης των αποστόλων για τη δήλωση της δικαιωματικής αυτοκεφαλίας, π.χ. για την αρχιεπισκοπή 
Αχρίδας, όπου γίνεται η αντιπαραβολή μεταξύ των τοπικών αγίων, αγίου Αχιλλίου, αγίου Κλήμεντος και των αποστόλων Ανδρέα, 
Παύλου και Πέτρου, βλ. P. MILJKOVIĆ-PEPEK, L’autocéphalie avec une certaine idée d’apostolicité des institutions ecclésiastiques 
de Chypre et d’Ohrid (d’après les présentations iconographiques des saints locaux), Πρακτικά του Τρίτου Διεθνούς Κυπρολογικού 
Συνεδρίου (Λευκωσία, 16-20 Απριλίου 1996), τόμ. Β΄, Λευκωσία 2001, 503-517, ιδιαίτερα 505-508.
105 DVORNIK, The Idea of Apostolicity, ό.π. (υποσ. 46), 138-180, 223-299, ιδιαίτερα 160-167, 171-172, 232-235, 245, 252-253, 257, 
286-299. O ΙΔΙΟΣ, Byzantium and the Roman Primacy, ό.π. (υποσ. 103), 87-89, 101-123, 158-159. Για την πρώιμη λατρεία και τη 
μεταβυζαντινή θρονική εορτή του αποστόλου Ανδρέα στην Κωνσταντινούπολη, βλ. CH. KONSTANTINIDIS, La fête de l’apôtre 
Saint André dans l’Église de Constantinople à l’époque byzantine et aux temps modernes, Mélanges en l’honneur de Monseigneur 
Michel Andrieu, Στρασβούργο 1956, 243-261, ιδιαίτερα 247-256. ΓΚΙΟΛΕΣ, Εικονογραφικά θέματα από την αντιπαράθεση και 
τα σχίσματα των δύο Εκκλησιών, ό.π. (υποσ. 54 ), 266-267, 275.
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στα Κύθηρα να είναι τόσο έντονη η παρουσία του αποστόλου Ανδρέα, τόσο με την ίδρυση 
ναών αφιερωμένων σε αυτόν, όσο και με την απεικόνισή του στη χορεία των αγίων, πολύ 
δε περισσότερο με την εμφάνιση του προτεινόμενου κύκλου, unicum προς το παρόν στη βυ-
ζαντινή τέχνη. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι η απεικόνιση της μεμονωμένης παράστασης του 
αποστόλου Ανδρέα, που εμφανίζεται κατά το 13ο αιώνα στο νησί, συνδέεται με ναούς που 
ο αρχιτεκτονικός τύπος τους και το εικονογραφικό πρόγραμμά τους υπονοούν κάποιου εί-
δους ξεχωριστή χορηγία, σε κάποιες δε περιπτώσεις αυτό επιβεβαιώνεται με επιγραφι-
κή μαρτυρία.106 Εξετάζοντας ναούς και απεικονίσεις μπορούμε να πούμε ότι διαπιστώνο-
νται τρεις φάσεις στην παρουσία του αποστόλου Ανδρέα. Η πρώτη αφορά τον Άγιο Αν-
δρέα στο Λιβάδι, ο οποίος ενδεχομένως εισήγαγε το θέμα. Η δεύτερη και πλουσιότερη και 
η πλέον ομοιόμορφη εικονογραφικά συνδέεται με τον Άγιο Δημήτριο στο Πούρκο, τον κτή-
τορα Νικόλαο Κοντο[γό]νατο και το ζωγράφο Δημήτριο αρχιδιάκονο εκ Μονεμβασίας, και 
τους παράλληλους τεχνοτροπικά με αυτόν ναούς. Η τρίτη τον Άγιο Ανδρέα στα Περλεγγι-
άνικα. Κατόπιν τούτου, γεννάται το εύλογο ερώτημα, μήπως οι κτήτορες αυτών των ναών 
ήταν φορείς κάποιας συγκεκριμένης ιδεολογίας; Ειδικότερα για την περίπτωση στου Αγί-
ου Ανδρέα στο Λιβάδι, αναρωτιέται κανείς μήπως οι κτήτορες είχαν σχέση ή ήταν ενήμεροι 
για την αναθέρμανση των συζητήσεων περί της αποστολικότητας της Εκκλησίας της Κων-
σταντινουπόλεως, οι οποίες είχαν ξεκινήσει ήδη από το 12ο αιώνα και συνεχίσθηκαν μετά 
τη λατινική κατάληψη της Κωνσταντινούπολης.107 Δεν είναι τυχαίο ότι οι αντιλατινικοί λό-
γοι που οι αδελφοί Νικόλαος και Ιωάννης Μεσαρίτης εκφώνησαν με διαφορά ενός μηνός 
το 1206 μπροστά στον Λατίνο πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Θωμά Μοροζίνι ο πρώτος 
(30 Αυγούστου 1206), και μπροστά στον καρδινάλιο Βενέδικτο ο δεύτερος (29 Σεπτεμβρί-
ου 1206), έχουν αναφορές στον πρωτόκλητο Ανδρέα.108 Μήπως οι κτήτορες συνδέονταν με 
κάποιους κύκλους που δεν επιθυμούσαν την Ένωση των Εκκλησιών, και για την υποστή-
ριξη των θέσεών τους δήλωναν με αυτό τον τόσο υψηλής παιδείας τρόπο την προσήλωσή 
τους στη Βασιλεύουσα με την απότιση ιδιαίτερης τιμής στον απόστολο Ανδρέα και στους 
κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής ομολογητές της πίστεως; Γιατί, αν είναι όντως σωστή η 
ταύτιση των σκηνών στο Λιβάδι με εικονογραφικό κύκλο του Ανδρέα, τότε αμέσως εγείρε-
ται το επόμενο ερώτημα, ποιο ήταν αυτό το περιβάλλον που είχε τη δυνατότητα να ανα-
θέσει την εκτέλεση ενός τέτοιου έργου που απαιτούσε ζωγράφο υψηλής γνώσης και παι-
δείας, γνώστη ενός αθησαύριστου προς το παρόν από αλλού κύκλου ή ακόμα περισσότε-
ρο ικανού να γνωρίζει τους μηχανισμούς, ώστε να συνθέσει έναν τέτοιο κύκλο εξ αρχής;

Η καλλιτεχνική σχέση του εργαστηρίου που φιλοτέχνησε το Λιβάδι με αυτό που φιλο-
τέχνησε την ίδια εποχή τα δύο μοναδικά μνημεία της ευρύτερης περιοχής που απομονώ-
νονται από την υπόλοιπη τέχνη της περιοχής, την Ευαγγελίστρια στο Γεράκι και την Επι-
σκοπή στη Μάνη,109 μας οδηγούν στο περιβάλλον της Μονεμβασίας. Δεδομένης μάλιστα της 
σημασίας που είχε η Μονεμβασία, ως ναυτική και εμπορική δύναμη, για την ταλαντευόμε-
νη αυτοκρατορία και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έδειχνε η Αυτοκρατορία της Νίκαιας γι’ 
αυτήν,110 λόγω της σθεναρής αντίστασής της κατά των Φράγκων, και δεδομένης της στενής 
σχέσης των Κυθήρων με τη Μονεμβασία, από την οποία ορίζονταν οι διοικητές τους ήδη 
τουλάχιστον από τα τέλη του 12ου αιώνα, οδηγούμαστε στην υπόθεση ότι ο αναφερόμε-
νος αυτή την εποχή άρχων των Κυθήρων Νικόλαος Ευδαιμονογιάννης συγκεντρώνει όλα τα 

106 Βλ. πιο πάνω, 176-178. Επισημαίνεται και η παρουσία του Χριστού Αντιφωνητή σε ορισμένα από τα μνημεία αυτά. Αξίζει 
επίσης να αναφερθεί η γειτνίαση του Ανδρέα με τον αδελφό του Πέτρο, το Θεολόγο, τον Πρόδρομο, τον Νικόλαο, την Ευφημία, 
κατ’ εξοχήν κωνσταντινουπολίτισσα αγία, την Καλλινίκη, ακόμα με τον Χριστό.
107 DVORNIK, The Idea of Apostolicity, ό.π. (υποσ. 46), 288-289. O ΙΔΙΟΣ, Byzantium and the Roman Primacy, ό.π. (υποσ. 103), 
154-171.
108 Ο ΙΔΙΟΣ, The Idea of Apostolicity, ό.π. (υποσ. 46), 290-291, 293-294.
109 Ίσως και στον Άγιο Ανδρέα στον Ατσίχωλο, αν και βρίσκεται μακρύτερα, στην αρκαδική Τεγέα.
110 Για τις βλέψεις και την παρουσία της Νίκαιας στην Πελοπόννησο, βλ. Μ. Σ. ΚΟΡΔΩΣΗΣ, Η κατάκτηση της νότιας Ελλάδας 
από τους Φράγκους. Ιστορικά και τοπογραφικά προβλήματα, Ιστορικογεωγραφικά Α΄ (1986), 149-155.
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στοιχεία για να είναι ο χορηγός αυτών των τοιχογραφιών. Προς ενίσχυση αυτής της πρό-
τασης συνηγορεί η συσχέτιση του ναού της Επισκοπής με την οικογένεια Δαιμονογιάννη με 
σχέσεις ιδιοκτησιακές. Τη σύνδεση αυτή έκανε ο Ν. Δρανδάκης, βασιζόμενος στην πληρο-
φορία ότι κατά το 1222 συναντήθηκε ο Γεώργιος Δαιμονογιάννης με τον απεσταλμένο του 
δεσπότη της Ηπείρου Θεόδωρο Δούκα σε ναό του Αγίου Γεωργίου ευρισκόμενου σε μι-
κρή απόσταση από τη θάλασσα, ναό τον οποίο ταύτισε με την Επισκοπή.111 Η επισήμανση, 
μη απαγορευτική για τη σύνδεση κατά τον Τ. Παπαμαστοράκη, των φιλοδυτικών αισθη-
μάτων του Δαιμονογιάννη σε αντιδιαστολή με τον χαρακτήρα των τοιχογραφιών της Επι-
σκοπής όπου δηλώνεται η πίστη στην ορθόδοξη πίστη,112 σημειώνεται και στην περίπτωση 
του Αγίου Ανδρέα στο Λιβάδι, του οποίου ο προτεινόμενος κτήτορας Νικόλαος Ευδαιμο-
νογιάννης είναι γνωστός μεν για τη φιλοδυτική στάση του, στάση η οποία του εξασφάλι-
σε τη συνέχιση της παρουσίας της οικογένειάς του στα κυθηραϊκά τεκταινόμενα, τουλάχι-
στον για τις πρώτες δεκαετίες του 13ου αιώνα, αλλά και για τη συμμετοχή του στην επα-
νάσταση κατά των Βενετών το 1233 με την υποστήριξη του αυτοκράτορα της Νίκαιας Ιω-
άννη Βατάτζη.113 Μήπως η ανακατασκευή του Αγίου Ανδρέα και η τόσο ξεχωριστή εικονο-
γράφησή του εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής της κλυδωνιζόμενης αυτοκρα-
τορίας από την απώλεια της πρωτεύουσας πόλης; Δεν πρέπει να λησμονείται ότι η παρου-
σία των Βενετών και της κυρίαρχης οικογένειας των Venier ήταν ανύπαρκτη αυτή την επο-
χή στα Κύθηρα. Ένα τέτοιο περιβάλλον θα δικαιολογούσε το ιδιαίτερο εικονογραφικό πρό-
γραμμα του ναού του Αγίου Ανδρέα, το οποίο επηρέασε το τοπικό αγιολογικό λεξιλόγιο 
στην εικονογράφηση ναών στα Κύθηρα κατά τις επόμενες και μόνον δεκαετίες, ανάλογων 
κτητορικών κύκλων, διότι τα εικονογραφικά αυτά θέματα απουσιάζουν από το 14ο αιώνα 
και μετά, όταν οι Βενετοί είναι οι απόλυτοι κυρίαρχοι στο νησί.

Με τη Μονεμβασία συνδέεται και η δεύτερη και μεγαλύτερη ομάδα ναών λόγω του ζω-
γράφου Δημητρίου αρχιδιακόνου εκ Μονεμβασίας που φιλοτέχνησε τον Άγιο Δημήτριο στο 
Πούρκο, ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί ως το πρότυπο για αυτές τις απεικονίσεις. Λόγω 
ακριβώς αυτής της σχέσης με τη Μονεμβασία οι τοιχογραφίες έχουν θεωρηθεί ότι συνδέο-
νται χρονολογικά με την περίοδο που τα Κύθηρα ήταν στη δικαιοδοσία του βυζαντινού αυ-
τοκράτορα και είχαν μονεμβασιώτες διοικητές (1275-1308). Αυτό όμως δεν αποκλείει και 
τη χρονολόγηση των τοιχογραφιών λίγο νωρίτερα, την περίοδο δηλαδή που η Μονεμβασία 
είχε κατακτηθεί από τους Φράγκους και οι κάτοικοί της είχαν εγκαταλείψει την πόλη (1248 
ή 1252-1261). Τέλος, η περίπτωση του Αγίου Ανδρέα στα Περλεγγιάνικα, η οποία, λόγω τε-
χνοτροπικής ομοιότητας με τον ασφαλώς χρονολογημένο το 1275 ναό του Αγίου Γεωργίου 
στα Ντουριάνικα, στον οποίο επιπλέον μνημονεύεται ο μητροπολίτης Μονεμβασίας Γρηγό-
ριος και ο βυζαντινός αυτοκράτορας Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος, εμπίπτει στην περίοδο της 

111 ΚΟΡΔΩΣΗΣ, ό.π., 126-136, ειδικότερα 129-131, 165. Για την ταύτιση του ναού, βλ. Ν. Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ, Ο ναός του Αγί-
ου Γεωργίου επιστολής του αρχιεπισκόπου Αχρίδος Δημητρίου Χωματιανού, Ιστορικογεωγραφικά Β΄ (1988), 189-190. ΠΑΠΑ-
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ, Το εικονογραφικό πρόγραμμα του τρούλλου του Αγίου Γεωργίου (Επισκοπής), ό.π. (υποσ. 102), 156-157. Βλ. 
αντίθετη άποψη στη Χ. ΚΑΛΛΙΓΑ, Η βυζαντινή Μονεμβασία και οι πηγές της ιστορίας της, μτφρ. Μ. Μπλέτας, Αθήνα 2003, 
115-120, όπου αναφέρεται ότι ο Άγιος Γεώργιος θα μπορούσε να ήταν ναός της Μονεμβασίας, ο οποίος σήμερα έχει χαθεί.
112 ΠΑΠΑΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ, Το εικονογραφικό πρόγραμμα του τρούλλου του Αγίου Γεωργίου (Επισκοπής), ό.π. (υποσ. 102), 157.
113 CH. A. MALTEZOU, Le famiglie degli Eudaimonoiannis e Venier a Cerigo dal XII al XIV secolo. Problemi di cronologia e 
prosopograia, Miscellanea Agostino Pertusi, τόμ. 2, Μπολώνια 1982 [= Rivista di Studi Bizantini e Slavi 2 (1982)] [ανατύπωση στο 
Χ. Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Βενετική παρουσία στα Κύθηρα. Αρχειακές μαρτυρίες, Αθήνα 1991, αρ. Η], 205-217. Ι ΙΔΙΑ, Μονεμβασία 
και Κύθηρα, Συμπόσιο Ιστορίας και Τέχνης με θέμα: Η Πελοπόννησος την εποχή των Παλαιολόγων (Μονεμβασία, 20-23 
Ιουλίου 1989), ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Βενετική παρουσία στα Κύθηρα, ό.π., αρ. ΙΓ, 1-9, ιδιαίτερα 3-5. Η ΙΔΙΑ, Τα Κύθηρα τον και-
ρό που κυριαρχούσαν οι Βενετοί, Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, Βενετία 2008. Μ. ΚΟΥΜΑ-
ΝΟΥΔΗ, Illi de Ca’ Venier: οι πρώτοι Βενετοί κύριοι των Κυθήρων, Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου «Βενετία και Κύθηρα» (Βε-
νετία, 6-7 Δεκεμβρίου 2002) [= Νόστος 2 (2003)], Αθήνα 2003, 119-153, ιδιαίτερα 120-124 [= M. KOUMANOUDI, Illi de Ca’ 
Venier: the irst Venetian lords of Kythera, M. KOUMANOUDI, CH. MALTEZOU (επιμ.), Atti del Simposio Internazionale «Venezia 
e Cerigo» (Venezia, 6-7 dicembre 2002), Βενετία 2003, 87-106]. Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ, Οι Δαιμονοϊωάννηδες (13ος-17ος αι.), 
ΛακΣπ 19 (2010), 173-218, ιδιαίτερα 174-176 υποσ. 7, 180-182, 185-186. Ευχαριστώ θερμά τον ιστορικό κ. Παντελή Χαραλα-
μπάκη για τη βιβλιογραφική ενημέρωση και τη δωρεά του ανατύπου του.
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βυζαντινής ανάκτησης,114 συγκεντρώνει στοιχεία από το εικονογραφικό πρόγραμμα που 
σκιαγραφούν ένα κτήτορα προερχόμενο από κεντρικότερο πολιτισμικό περιβάλλον.

Αν όλα τα παραπάνω ισχύουν, τότε πρέπει να επανεκτιμήσομε τις δυνατότητες και τις 
εξουσίες των τοπικών αρχόντων αυτή την ταραγμένη περίοδο και να αναλογισθούμε για τη 
δυναμική τους, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από την καλλιτεχνική δραστηριότητα της εποχής, 
η οποία εμφανίζεται περισσότερο δημιουργική από ότι πιστεύεται για τα έργα της περιφέ-
ρειας και των ανθρώπων, κατοίκων μιας αυτοκρατορίας αναμένουσας πάντα την αναγέννηση.

Κέντρο Έρευνας της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής 
Τέχνης της Ακαδημίας Αθηνών 

114 Βλ. ερμηνεία της κτητορικής επιγραφής των Ντουριάνικων, V. FOSKOLOU, “On the Reign of the Emperor of Rome…”. 
Donor Inscriptions and Political Ideology in the Time of Michael VIII Paleologos, ΔΧΑΕ 27 (2006), 455-462.
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IOANNA BITHA

The Depiction of Apostle Andrew in the Iconographic Programs
of the Byzantine Churches of Kythera (13th Century)

The dedication of churches to Apostle Andrew and his depiction in the chorus of the saints 
are not usual in Byzantine art, much more the depiction of an iconographic cycle of his vita. 
In Kythera in the 13th century, however, there are two churches surely dedicated to him, 
Hagios Andreas in Livadi and Hagios Andreas at Perlengianika, and eight depictions of the 
saint (Fig. 1-10), both in the sanctuary and in the nave. In the church of Hagios Andreas 
in Livadi, as the patron saint, Andrew is depicted supplicating (orans), following an archaic 
tradition of decoration of Martyria, which has survived in the region of Mani and Kythera. 
In the church of Hagios Andreas at Perlengianika, he is depicted enthroned together with 
Saint Nicholas. In the other depictions he is represented in the standard iconographical type: 
standing, as an old man, with disheveled white hair, and holding a scroll with the inscription 
ΕΥΡΗΚΑΜΕΝ ΔΕΥΤΑΙ ΤΟΝ ΠΟΘΟΥΜΕΝΟΝ / We have found the Messiah (that is, Christ) 
(John I, 41-42).

In the barrel-vaulted diakonikon of Hagios Andreas, scenes hardly readable due to poor 
conservation are recognized as episodes from the life of Apostle Andrew, as delivered in the 
Gospels, the apocrypha Acts of Andrew and Matthias and his Life compiled by of the monk 
Epiphanios of the 9th century. The four scenes could be indentiied as “the Miraculous 
Transfer of Apostle Andrew from Achaia to Sinope” (Fig. 11, 12), “the Teaching of Apostle 
Andrew” (?) (Fig. 13, 14), “the Call of Apostle Andrew and ive other disciples” (?) or “Go 
ye therefore, and make disciples of all the nations” in abbreviated form (?) (Fig. 15, 16), and 
“the Embrace of Apostle Andrew and an apostle” (Peter or Matthias) (Fig. 17, 18). The search 
for parallels of the iconographic cycle of Apostle Andrew’s life in Byzantine art is proved 
fruitless, unlike in the West; there the Apostle is particularly honored by the Crusaders, and 
by circles who wanted independence from a sovereign power through their connection with 
Apostle Andrew and his privilege of Protocletus (First called). The invocation of the status of 
Protocletus by the Church of Constantinople served to support its primacy against the Church 
of Rome. Iconographic and stylistic parallels link these frescoes with important churches of 
Laconia, as the Evangelistria in Geraki and the Episkopi in Mani, the superior quality of 
which is indirectly connected with Constantinople. In Hagios Andreas in Livadi this connec-
tion is reinforced with the iconographical program dominated by holy confessors of the faith 
of the Menologion of October-November, and representations of Constantinopolitan origin, 
such as the Virgin Akatamachetos and Christ Antiphonetes, as well as the depiction of Saint 
John Theologos, the patron saint of Methoni and Korone, the latter, birthplace of the patron 
saint of Kythera, Saint Theodoros of Kythera. These observations can delineate the founder 
of the church as belonging to the high cultural environment, and in contact with the capital; 
they link Kythera and its governor Nicholas Εudaimonogiannis from Monemvasia, whose 
family was also connected with the church of Episkopi in Mani.

Regarding the later depictions of Apostle Andrew, it is proposed that they too derive from 
the same cultural environment of Monemvasia. This conclusion is supported by two inscrip-
tions: irst, the founder’s inscription of Hagios Demetrios at Pourko, mentioning the painter 
Demetrios archdeacon from Monemvasia (1289?); and second, the founder’s inscription of 
Hagios Georgios at Dourianika in 1275, connected stylistically with Hagios Andreas at Per-
lengianika, mentioning the metropolitan of Monemvasia Gregorios.
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Εικ. 1. Άγιος Ανδρέας στο Λιβάδι. 

Εικ. 2. Άγιος Ανδρέας στο Λιβάδι, τεταρτοσφαίριο αψίδας ιερού, δεύτερο στρώμα, 
αρχές του 13ου αιώνα. Ο απόστολος Ανδρέας δεόμενος (αποτοιχισμένος: 
Συλλογή Έργων Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης, Κάτω Λιβάδι).
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Εικ. 3. Άγιος Ανδρέας στα Περλεγγιάνικα. 

Εικ. 4. Άγιος Ανδρέας στα Περλεγγιάνικα, βόρειος τοίχος κυρίως ναού, 
δεύτερο στρώμα, π. 1275. Ο άγιος Νικόλαος και ο απόστολος Ανδρέας. 
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Εικ. 5. Άγιος Δημήτριος στο Πούρκο, νότιος ναός, βόρειος τοίχος ιερού, δεύτερη φάση, 1289 
(;). Ο απόστολος Ανδρέας ανάμεσα στην αγία Καλλινίκη και τον Ιωάννη τον Θεολόγο.

Εικ. 6. Άγιος Δημήτριος στο Πούρκο, βορειοδυτικός ναός, νότιος τοίχος ιερού, 
δεύτερη φάση, 1289 (;). Ο απόστολος Ανδρέας και ο Πρόδρομος.

Εικ. 7. Άγιος Πέτρος στους Αραίους, βόρειος τοίχος του κυρίως ναού, 
τελευταίο τέταρτο του 13ου αιώνα. Ο απόστολος Ανδρέας μαζί με έναν θεραπευτή 

άγιο, ίσως τον Κοσμά, δίπλα στην αγία Ευφημία.
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Εικ. 8. Άγιος Δημήτριος στα Καμπιάνικα, νότιος τοίχος ιερού, πρώτη φάση, 
τελευταίο τέταρτο του 13ου αιώνα. Ο απόστολος Ανδρέας.

Εικ. 9. Άγιος Πολύκαρπος στις Φοινικίες, νότιος τοίχος ιερού, τελευταίο τέταρτο 
του 13ου αιώνα. Ο απόστολος Ανδρέας ανάμεσα στον άγιο Νικόλαο και έναν διάκονο.

Εικ. 10. Άγιοι Ανάργυροι στα Φριλιγγιάνιακα, βόρειος ναός, νότιος τοίχος του κυρίως 
ναού, μέσα του 13ου αιώνα. Οι απόστολοι Ανδρέας(;) και ο Πέτρος.
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Εικ. 11. Άγιος Ανδρέας στο Λιβάδι, διακονικό, καμάρα, βορειοανατολικό τμήμα, αρχές 
του 13ου αιώνα. Η θαυμαστή μετάβαση του αποστόλου Ανδρέα στη Σινώπη (σχέδιο). 

Εικ. 12. Άγιος Ανδρέας στο Λιβάδι, διακονικό, καμάρα, βορειοανατολικό τμήμα, 
αρχές του 13ου αιώνα. Η θαυμαστή μετάβαση του αποστόλου Ανδρέα στη Σινώπη. 
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Εικ. 13. Άγιος Ανδρέας στο Λιβάδι, διακονικό, καμάρα, νοτιοανατολικό τμήμα, 
αρχές του 13ου αιώνα. Η διδασκαλία του αποστόλου Ανδρέα(;) (σχέδιο). 

Εικ. 14. Άγιος Ανδρέας στο Λιβάδι, διακονικό, καμάρα, νοτιοανατολικό τμήμα, 
αρχές του 13ου αιώνα. Η διδασκαλία του αποστόλου Ανδρέα(;). 
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Εικ. 15. Άγιος Ανδρέας στο Λιβάδι, διακονικό, καμάρα, βορειοδυτικό τμήμα, 
αρχές του 13ου αιώνα. Η κλήση του αποστόλου Ανδρέα και άλλων πέντε μαθητών(;) 

ή το Πορευθέντες μαθητεύσατε(;) (σχέδιο). 

Εικ. 16. Άγιος Ανδρέας στο Λιβάδι, διακονικό, καμάρα, βορειοδυτικό τμήμα, 
αρχές του 13ου αιώνα. Η κλήση του αποστόλου Ανδρέα και άλλων πέντε μαθητών(;) 

ή το Πορευθέντες μαθητεύσατε(;). 
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Εικ. 17. Άγιος Ανδρέας στο Λιβάδι, διακονικό, καμάρα, νοτιοδυτικό τμήμα, 
αρχές του 13ου αιώνα. Ο Ασπασμός του αποστόλου Ανδρέα με απόστολο (σχέδιο). 

Εικ. 18. Άγιος Ανδρέας στο Λιβάδι, διακονικό, καμάρα, νοτιοδυτικό τμήμα, 
αρχές του 13ου αιώνα. Ο Ασπασμός του αποστόλου Ανδρέα με απόστολο. 


