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Αγκάθια-πυροτεχνήµατα της στέρφας γης 

 
 
Μας περίµενε σε µια από τις τελευταίες, τις άπειρες στροφές του δρόµου που 

οδηγεί βόρεια από την πρωτεύουσα της Καρπάθου, τα Πηγάδια, προς την πιο 

όµορφη ίσως παραλία του νησιού, τα Άπελλα. Η απόσταση από την πρωτεύουσα 

20 χιλιόµετρα. Κουρνιασµένο στα ριζά ενός µεγάλου, όρθιου, βράχου µέσα σ’ ένα 

τοπίο εκπληκτικής οµορφιάς, µε απότοµες πλαγιές κατάφυτες από πεύκα, που 

έφθαναν µέχρι την θάλασσα, ένα µικρό περίεργο ξωκλήσι, που ίσα-ίσα 

διακρινόταν από την θολωτή, κόκκινη στέγη του. Ήταν αδύνατο ν’ αντισταθούµε 

στον πειρασµό να το επισκεφθούµε. Το µπάνιο µπορούσε να περιµένει.  

Και η περιέργειά µας ανταµείφθηκε πλουσιοπάροχα. Ευωδιά από πεύκο, θυµάρι 

και αλισφακιά µας κατέκλυσαν µόλις βγήκαµε από το αυτοκίνητο. Η µοναδική 

ευωδιά της φρυγµένης ελληνικής γης, το καλοκαίρι. Μόλις φθάσαµε στο επίπεδο 

του εξωκλησιού διαπιστώσαµε ότι είναι ένα µικρό, τελείως απλό εξωτερικά κτίσµα, 

στεγασµένο από µια θολωτή στέγη, και κτισµένο στη βάση ενός µεγάλου γκρίζου 

βράχου. Το δάπεδο στο σηµερινό του προαύλιο είναι στρωµένο µε ωραία 

λειασµένες πέτρες, ενώ τα ερείπια των τοίχων στη βορεινή πλευρά του προ-

αυλίου, µε ορισµένα σπαράγµατα τοιχογραφιών, δίνουν την εντύπωση ότι θα 

πρέπει να υπήρχε στον χώρο αυτόν ένας νάρθηκας που είχε καταρρεύσει. 
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Το εξωκλήσι κουρνιασµένο στα ριζά του βράχου 

 

 
Το προαύλιο-εξωνάρθηκας 
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Ένα χέρι µετέωρο: σπάραγµα τοιχογραφίας στον τοίχο του εξωνάρθηκα 

 
 
Στην ανατολική πλευρά του εξωτε-
ρικού τοίχου του ναΐσκου είναι 
ζωγραφισµένος ένας µεγάλος, κόκ-
κινος, βυζαντινός, πατριαρχικός 
σταυρός, διακοσµηµένος µε 
πλοχµούς. Αυτός ο τύπος του 
σταυρού, που εµφανίστηκε στο 
Βυζάντιο κατά τον 9ο αιώνα, δεν 
ήταν µόνο θρησκευτικό σύµβολο, 
αλλά και πολιτικό. Το  χρησιµο-
ποιούσαν δικαστικοί υπάλληλοι και 
ιερωµένοι. Μήπως η παρουσία 
αυτού του συγκεκριµένου σταυρού 
είχε σχέση µε τον κτήτορα του 
ναού;  
Ακριβώς δίπλα στον ναό υπάρχει 
ένας τάφος καλυµµένος από 
πέτρες, µε µοναδικό του σήµα έναν 
πέτρινο σταυρό. Κανένα άλλο 
στοιχείο δεν υπήρχε για την ταυτό-
τητα του νεκρού.  

 

 

 
Η µικρή είσοδος του ναού ήταν ορθάνοιχτη. Στον τοίχο δίπλα στην είσοδο 

είναι ζωγραφισµένος µε ζωηρά χρώµατα, που διατηρούν ακόµα την ζωντάνιά 

τους, ένας άγιος. Η επιγραφή που θα µας διαφώτιζε έλειπε, αλλά η 

στρατιωτική του περιβολή και η θέση όπου είχε ζωγραφιστεί σήµαιναν, 

πιθανόν, ότι αυτός πρέπει να είναι ο προστάτης-άγιος εδώ.  
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Στρατιωτικός άγιος, ο µόνος πια φρουρός του ερηµοκλησιού 

 
 

Η πραγµατική όµως έκπληξη µας περίµενε µόλις διαβήκαµε το κατώφλι. 

Μπήκαµε σκυφτοί, λόγω της χαµηλής εισόδου, και σηκώνοντας το κεφάλι 

µείναµε κατάπληκτοι. Το εσωτερικό του µικρού, µακρόστενου χώρου –που 

όπως αποδείχθηκε ήταν ο αρχικός εσωνάρθηκας– στεγάζεται από έναν 

ηµικυλινδρικό θόλο και είναι κατάγραφο από υπέροχες τοιχογραφίες! Μορφές 

εκφραστικές και παραστάσεις µε χρώµατα έντονα, σαν να έγιναν χθες, 

γεµίζουν τους τοίχους και τη θολωτή στέγη. 

Ακριβώς απέναντι από την είσοδο, η επιβλητική, ολόσωµη µορφή του Αγίου 

Ιωάννη του Βαπτιστή και δίπλα της σπαράγµατα της Βάπτισης, όπου υπάρχει 

η µορφή του Αγίου Ιωάννη για δεύτερη φορά. Στην καµπύλη στέγη 

εικονίζονται η Βαϊοφόρος,  το θαύµα της Έγερσης του παραλυτικού και του 

Γάµου στην Κανά και ένα ακόµα θαύµα, άγνωστο σ’ εµάς, το εν Χώναις 

θαύµα. Σε µια αβαθή κόγχη του δυτικού τοίχου ο Άγιος Γεώργιος έφιππος, µε 

την ασυνήθιστη επιγραφή: Άγιος Γεώργιος ο Καππαδόκης. 

©ΚΓ 
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Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής µας υποδέχεται 

 

 
Η κατάγραφη καµαροειδής στέγη του εσωνάρθηκα

 
Ο συνδυασµός και η ένταση των χρωµάτων είναι εντυπωσιακά. Αλλά ακόµα 

πιο εντυπωσιακές είναι οι εκφραστικές, γεµάτες γλυκύτητα, φυσιογνωµίες του 
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Χριστού και της Παναγίας στον Γάµο στην Κανά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν 

επίσης οι µορφές και η ρεαλιστική κίνηση του αγγέλου στο εν Χώναις θαύµα. 

Αλλά κι ο υψηλόκορµος κι επιβλητικός Βαπτιστής, που καλύπτει µιαν επιφά-

νεια η οποία φθάνει σχεδόν µέχρι την οροφή, είναι εξίσου εντυπωσιακός. 

Κυρίως όπως τον αντικρίζεις απέναντί σου µόλις εισέλθεις στον χώρο.    

 

 
Το θαύµα στην Κανά (στην θολοσκέπαστη οροφή). Πάνω: όλη η σκηνή µε τα µεγάλα 

πιθάρια στα δεξιά. Κάτω: οι υπέροχες µορφές του Χριστού και της Παναγίας. 

  

 

©ΚΓ 
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Κι ενώ περιεργαζόµασταν έκθαµβοι τις θαυµάσιες τοιχογραφίες, διαπιστώ-

σαµε ότι ο χώρος όπου βρισκόµασταν συνεχιζόταν, µέσα από ένα µικρό 

άνοιγµα, σε µια σπηλιά. Η µια έκπληξη διαδεχόταν την άλλη! Στον τοίχο που 

χώριζε τον πρόναο από την σπηλιά εικονίζονται δύο άγιοι, που µε το αριστερό 

χέρι κρατούν το Ευαγγέλιο και µε το δεξί ευλογούν. Οι επιγραφές δεν 

διακρίνονται, αλλά θεωρήσαµε ότι θα πρέπει να είναι ιεράρχες. 

 
 
 

 
∆ύο άγιοι (ιεράρχες;) πάνω από την είσοδο της σπηλιάς 

 
 
Στην είσοδο της σπηλιάς υπάρχουν δύο µεγάλοι κωνικοί βράχοι (σταλαγµί-

τες;) που θύµιζαν Καππαδοκία. Ακριβώς πίσω τους βρίσκεται η Αγία 

Τράπεζα, η οποία σχηµατίζεται από δύο µαρµάρινα, σχεδόν ακατέργαστα, 

επίκρανα (δηλαδή απολήξεις των τετράγωνων πεσσών που στηρίζουν έναν 

θόλο, αντίστοιχα µε τα κιονόκρανα στους κίονες). Προφανώς, αυτή η φυσική 

κοιλότητα αποτελούσε τον κυρίως ναό και το Ιερό.  

Το φως στο εσωτερικό ήταν λιγοστό. Ένας φακός µας επέτρεψε να δούµε ότι 

τα τοιχώµατα ήταν ασβεστωµένα και δεν διακρίνονταν παρά ελάχιστα ίχνη 

τοιχογραφιών. Στο βάθος, ανάµεσα στα βράχια, αναβλύζει ακόµα αγίασµα, 

που πιθανόν αποτέλεσε την κύρια αιτία για το χτίσιµο αυτής της εκπληκτικής 

εκκλησούλας.                                                      

                                                                                
                                                                                                                   apan.gr 

©ΚΓ 
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Κατατοµή του σπηλαίου-εκκλησίας. Α: εξωνάρθηκας Β: εσωνάρθηκας Γ: κυρίως ναός 
(Ν. Μουτσόπουλος: Κάρπαθος. Σηµειώσεις ιστορικής τοπογραφίας και αρχαιολογίας) 
 

 

 
 

Η είσοδος της σπηλιάς-κυρίως ναού 

 

 
 

Η Αγία Τράπεζα 

Μετά από πολλή ώρα καταφέραµε να λύσουµε τα µάγια και να φύγουµε από 

αυτό το εξωκκλήσι-έργο τέχνης, που αναπάντεχα συναντήσαµε στον δρόµο 

µας. Η περιέργειά µας µεγάλη.  

Ποιο ήταν άραγε αυτό το ερηµοκκλήσι, το ξεχασµένο στην άκρη του 

επαρχιακού δρόµου της Καρπάθου, το ορθάνοιχτο στους περαστικούς και 

τους ανέµους, που φαινόταν ότι κουβαλούσε στις πλάτες του ιστορία αιώνων; 

Πόσο παλιό ήταν; Μήπως ήταν βυζαντινό; Σε ποιόν άγιο ήταν αφιερωµένο; 

Για ποιό λόγο χτίστηκε σ’ αυτό το αποµονωµένο σηµείο της Καρπάθου; Ήταν 

©ΚΓ 
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γνωστός ο κτήτοράς του; Είχε άραγε κάποια σχέση µε την Καππαδοκία, όπως 

πιθανόν υπονοούσε η τοιχογραφία του αγίου µε την επιγραφή «Άγιος 

Γεώργιος ο Καππαδόκης»; Υπήρχε κάποια εξήγηση γι’ αυτήν την πλούσια 

αγιογράφηση σ’ ένα τόσο αποµακρυσµένο τόπο λατρείας;  

Η προσπάθεια να βρω κάποια στοιχεία στην Βιβλιοθήκη της Μητρόπολης 

Καρπάθου απέτυχε. Η καλοκαιρινή ραστώνη είχε καταλάβει φαίνεται και την 

Βιβλιοθήκη. Αντίθετα, ο φύλακας του Αρχαιολογικού Μουσείου Καρπάθου µε 

βοήθησε µε ενθουσιασµό στη συλλογή σχετικών πληροφοριών. Η αναζήτηση 

περισσότερων δεδοµένων έγινε στις βιβλιοθήκες της Αθήνας, µε την 

επιστροφή µου. Το ταξίδι µπορούσε να συνεχισθεί νοερά.  

 

Αυτή, λοιπόν, η εκκλησούλα, η χτισµένη µέσα σε φυσική σπηλιά, είναι 

αφιερωµένη στον Άγιο Λουκά τον Ευαγγελιστή και γιορτάζει στις 18 Οκτω-

βρίου. Φαίνεται ότι ανέκαθεν ήταν εξωκλήσι, δεδοµένου ότι δεν έχει βρεθεί 

στην περιοχή κανένα ίχνος κατοίκησης. Υπάγεται στο χωριό Απέρι, που 

βρίσκεται 12 χιλιόµετρα νοτιότερα. Ας σηµειωθεί ότι το Απέρι ήταν µέχρι το 

τέλος του 19ου αιώνα η πρωτεύουσα της Καρπάθου και είναι ακόµα και 

σήµερα η έδρα της Μητρόπολης Καρπάθου και Κάσου. 

 

 

 
Πότε χτίστηκε ο Άγιος Λουκάς;  
 
Η χρονολόγηση των παλαιών εκκλησιών βασίζεται συνήθως στα αρχιτεκτο-

νικά τους στοιχεία, όταν βέβαια λείπουν οι κτητορικές επιγραφές. Στην 

Κάρπαθο όµως, από τα µέσα του 9ου αιώνα, εµφανίζεται µια νέα µορφή 

εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής. Ανεγείρονται µικρές, ταπεινές, µονόχωρες 

εκκλησίες, οι οποίες είναι καµαροσκέπαστες και συχνά είναι ιδιωτικές. ∆εν 

έχουν κανέναν πλίνθινο διάκοσµο και είναι έντονη η πενιχρότητα των 

οικοδοµικών µέσων. Σε αντίθεση µε την αρχιτεκτονική τους απλότητα, οι εσω-

τερικές τους επιφάνειες καλύπτονται µε τοιχογραφίες, πολλές από τις οποίες 

έχουν γίνει από καλούς λαϊκούς αγιογράφους. Λόγω της εξαιρετικής τους 

απλότητας και της έλλειψης ειδικών αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών, τα 

περισσότερα από αυτά τα ναΐδρια δεν είναι σε θέση να δώσουν πληροφορίες 

για την χρονολόγησή τους. Αντίθετα, οι συνήθως πλούσιες τοιχογραφίες τους 

παρέχουν αρκετά στοιχεία. Εποµένως, η  χρονολόγηση όλων αυτών των 

µικρών εκκλησιών της Καρπάθου βασίζεται, κατά κανόνα, στον εικονογραφικό 

τους διάκοσµο.  

 

 

 

 
apan.gr 
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Κάτοψη του εσωνάρθηκα του σπηλαίου-ναού του Αγίου Λουκά. Α: εξωνάρθηκας     
Β: εσωνάρθηκας Γ: είσοδος σπηλαίου (Ν. Μουτσόπουλος: Κάρπαθος) 
 
 

 
Το κόκκινο σκαρί αρµενίζει στους αιώνες 

©ΚΓ 

 

Κάρπαθος 
ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 
ΝΜ  
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Ιστορικό πλαίσιο 
 
Σύµφωνα µε τους περισσότερους ερευνητές, οι τοιχογραφίες του Αγίου Λουκά 

θα πρέπει να έγιναν το δεύτερο µισό του 13ου αιώνα, τον καιρό δηλαδή των 

πρώτων Παλαιολόγων. Εκείνη την εποχή και µέχρι το 1282, οπότε την 

κατέλαβαν οι Γενουάτες, την Κάρπαθο διοικούσαν οι αδελφοί Λέων και 

Ιωάννης Γαβαλάς. Ήταν γόνοι παλαιάς αρχοντικής οικογένειας της Κωνσταν-

τινούπολης, που είχε εγκατασταθεί στην Κρήτη τον 11ο αιώνα, και είχαν, 

επίσης, υπό την κυριαρχία τους την Ρόδο. Οι Γαβαλάδες, άλλοτε δρούσαν 

ανεξάρτητα και άλλοτε εν ονόµατι του αυτοκράτορα του Βυζαντίου. Όπως 

είναι, όµως, γνωστό, στο πρώτο µισό του 13ου αιώνα, οι εξόριστοι αυτο-

κράτορες είχαν ως έδρα τους την Νίκαια της µικρασιατικής Βιθυνίας (από το 

1204, κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους,  µέχρι το 

1261). Όταν, το 1261, ο Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος ανακατέλαβε την Πόλη, η 

αυτοκρατορική αυλή επέστρεψε στην βυζαντινή πρωτεύουσα.  

Λόγω της καίριας γεωπολιτικής της θέσης στο Αιγαίο, η Κάρπαθος, το 

δεύτερο σε µέγεθος νησί της ∆ωδεκανήσου, φαίνεται ότι αποτέλεσε στο 

µεγαλύτερο µέρος της ιστορίας της κοµβικό σηµείο για το πέρασµα από την 

Ανατολή στη ∆ύση και αντίστροφα. Ειδικά δε από τον 11ο-12ο αιώνα  το νησί 

και όλη η γύρω περιοχή βρέθηκαν στο κέντρο ενός εµπορικού πυρετού, µε 

πρωταγωνιστές τους Βενετούς και τους Γενουάτες. Και όχι µόνον. Γύρω στα 

1185, ο Ανδαλουσιανός αξιωµατούχος και συγγραφέας Ιµπν Τζουµπαΐρ 

αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο αραβικός στόλος, που έπλεε µεταξύ Συρίας και 

Ισπανίας, χρησιµοποιούσε την Κάρπαθο ως σταθµό ανεφοδιασµού. Άλλοι 

ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο πληθυσµός του νησιού αυξήθηκε σηµαντικά τον 

11ο και, κυρίως, τον 12ο αιώνα. Οφειλόταν αυτό άραγε στην οικονοµική 

άνθιση, που φαίνεται ότι υπήρχε στην Κάρπαθο εκείνη την εποχή ή έπαιξαν 

ρόλο και άλλοι παράγοντες; Όπως αναφέρουν πολλοί ιστορικοί, µετά το 1071, 

δηλαδή µετά  το Μαντζικέρτ, όταν ο βυζαντινός στρατός νικήθηκε από τους 

Σελτζούκους Τούρκους στα βάθη της σηµερινής Ανατολικής Ανατολίας (στην 

Τουρκία), οι ανατολικές επαρχίες της Μικράς Ασίας κατακλύσθηκαν από 

Τουρκοµάνους και Κούρδους αποίκους. Αυτό είχε ως συνέπεια καραβάνια 

ολόκληρα προσφύγων από την Καππαδοκία και την βόρεια Συρία να µετα-

κινηθούν δυτικά και να καταφύγουν στα παράλια της Μικράς Ασίας, στην 

Κύπρο, στην Κρήτη και στα νησιά του Αιγαίου. Τι τραγική σύµπτωση να επα-

ναλαµβάνεται το φαινόµενο αυτό στις µέρες µας, µε τα κύµατα των 

απελπισµένων προσφύγων από την Ανατολή να φθάνουν και πάλι στα νησιά 

µας!  

Έφθασαν άραγε και στην Κάρπαθο, εκείνη την εποχή ή αργότερα, πρόσφυγες 

από την Καππαδοκία; Παρά την διερεύνηση της προσιτής σ’ εµένα βιβλιο-

γραφίας, δεν κατόρθωσα να το τεκµηριώσω. Μου είχε φανεί γοητευτική η 

υπόθεση ότι η τοιχογραφία µε την επιγραφή «Άγιος Γεώργιος ο Καππαδό-

κης», ίσως σήµαινε ότι ο κτήτορας του ναού του Αγίου Λουκά, που πιθανώς 
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είχε χρηµατοδοτήσει και την αγιογράφησή του, ή έστω ο αγιογράφος του, 

είχαν κάποια σχέση µε την Καππαδοκία. 

Τους πιθανούς δεσµούς της Καρπάθου µε την Καππαδοκία ίσως ενισχύει και 

η ύπαρξη ενός άλλου βυζαντινού ξωκλησιού του 13ου αιώνα, που βρίσκεται 

στο κέντρο του νησιού και είναι αφιερωµένο στον Άγιο Μάµα. Ο Μάµας είναι 

και αυτός Καππαδόκης, όπως ο Άγιος Γεώργιος. Ήταν προστάτης των ακριτι-

κών στρατιωτικών ταγµάτων και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην πατρίδα του. 

Η σχέση βέβαια Καρπάθου-Καππαδοκίας θα µπορούσε να περιορίζεται στην 

διακίνηση ιδεών και καλλιτεχνικών ρευµάτων από την Μικρά Ασία προς το 

νησί, κάτι για το οποίο είµαστε βέβαιοι ότι συνέβαινε σε αυτό το σταυροδρόµι 

του Αρχιπελάγους. 

 

  

      
 

«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΚΑΠΠΑ∆ΟΚΗΣ» 

 
 
Τεχνοτροπία τοιχογραφιών 
 
Η βιβλιογραφία σχετικά µε τον Άγιο Λουκά υποστηρίζει ότι, από καλλιτεχνικής 

άποψης τουλάχιστον, θα πρέπει να υπήρχε σχέση των αγιογράφων που τον 

ανιστόρησαν µε την Μικρά Ασία. Φαίνεται, λοιπόν, ότι στον νάρθηκα του ναού 

υπάρχουν δύο στρώµατα τοιχογραφιών, από τις οποίες σώζονται σε αρκετά 

καλή κατάσταση εκείνες του δευτέρου στρώµατος, δηλαδή του νεότερου. 

Πιστεύεται, επίσης, ότι δύο ήταν και οι ζωγράφοι που εργάστηκαν στον ναό. Ο 

πρώτος, πιο συντηρητικός, πρέπει να ζωγράφισε την Βαϊοφόρο και ίσως τον 

ολόσωµο Ιωάννη τον Βαπτιστή και τον έφιππο Άγιο Γεώργιο. Τα έργα του 

είναι πιο σχηµατοποιηµένα και προεξάρχει η γραµµικότητα, θυµίζοντας έργα 

της εποχής των Κοµνηνών. 

©ΚΓ 
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Γυναικεία µορφή από την Βαϊοφόρο και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, 

έργα του πρώτου αγιογράφου 

 
 
Ο δεύτερος αγιογράφος, στον οποίο αποδίδονται τα θαύµατα (ο Γάµος στην 

Κανά, η Έγερση του παραλυτικού και το εν Χώναις θαύµα του Αρχαγγέλου), 

είναι πιο εκφραστικός και πιο τολµηρός ως προς την επιλογή των χρωµάτων. 

Κάποια στοιχεία µάλιστα της τεχνοτροπίας του, όπως η ρεαλιστική έκφραση 

των προσώπων και η απόδοση του όγκου των σωµάτων µε πλαστικότητα, 

φαίνεται ότι απηχούν τις νεωτεριστικές τάσεις της εποχής. Αυτά τα έργα θα 

µπορούσαν να θεωρηθούν καλής ποιότητας δείγµατα της λεγόµενης µεγάλης 

ζωγραφικής της Παλαιολόγειας περιόδου, επαρχιακού τύπου, βέβαια. 

Οι τοιχογραφίες του Αγίου Λουκά θεωρούνται σηµαντικές γιατί σ’ αυτές 

συνυπάρχουν οι δύο καλλιτεχνικές τάσεις που κυριαρχούσαν στην βυζαντινή 

ζωγραφική τον 13ο αιώνα. Τον ταραγµένο αυτόν αιώνα –που ξεκίνησε το 1204 

µε την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους και την δηµι-

ουργία των τριών ανεξάρτητων βυζαντινών κρατών, µεταξύ των οποίων η 

Αυτοκρατορία της Νίκαιας, συνεχίστηκε µε την ανακατάληψη της Πόλης από 

τον Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγο το 1261 και τελείωσε στην δίνη του διχασµού, µετά 

την αποτυχηµένη προσπάθεια επανένωσης των Εκκλησιών–, η θρησκευτική 

τέχνη για µεγάλο διάστηµα δεν είχε ενιαία εξέλιξη. Παρουσιάζονται διάφορες 

τάσεις, ως αντανάκλαση ίσως αυτής της ρευστής και µεταβατικής εποχής, 

αλλά και της ανάπτυξης χωριστών κέντρων (όπως η Τραπεζούντα, η Ήπειρος 

κ.ά.). Κυριαρχούν όµως δύο τάσεις. Η µία είναι πιο συντηρητική και θυµίζει 

την τέχνη της προγενέστερης εποχής, δηλαδή της εποχής των Κοµνηνών, µε 

την απλοποιηµένη απόδοση του όγκου των σωµάτων και την κυριαρχία της 
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γραµµικής οριοθέτησης των χαρακτηριστικών του προσώπου και των πτυχώ-

σεων των ενδυµάτων. Το άλλο ρεύµα είναι πιο προοδευτικό. Η γραµµικότητα 

υποχωρεί, τα σώµατα αρχίζουν να αποκτούν όγκο και υπόσταση, η κίνηση 

είναι πιο ελεύθερη και οι φυσιογνωµίες γίνονται πιο εκφραστικές, πιο 

ρεαλιστικές. Η προοδευτική αυτή τάση θα οδηγήσει στην παλαιολόγεια 

αναγέννηση της βυζαντινής τέχνης.  

 

 
Η έγερση του παραλυτικού (τοιχογραφία στην θολωτή στέγη) 

 
Στο σηµείο αυτό, αξίζει να σηµειωθεί και ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο της 

εκκλησιαστικής ζωγραφικής των νησιών του Αιγαίου. Παρά την Λατινοκρατία, 

φαίνεται ότι η δυτική επίδραση στην αγιογραφική τέχνη ήταν περιορισµένη και 

ότι τα νησιά συνέχισαν να εµπνέονται από τα βυζαντινά καλλιτεχνικά 

πρότυπα.  

 
Άγιος Λουκάς  ή  Άγιος Ιωάννης; 
 
Ορισµένοι ερευνητές πιστεύουν ότι αρχικά ο ναός θα πρέπει να ήταν 

αφιερωµένος στον Ιωάννη τον Βαπτιστή και ότι αργότερα, άγνωστο πότε, 

αφιερώθηκε στον Άγιο Λουκά. Και αυτό γιατί ο Ιωάννης εικονίζεται δύο φορές 

στον νάρθηκα. Μία, ολόσωµος, σε περίοπτη θέση απέναντι από την είσοδο, 

και µία δεύτερη στην Βάπτιση. Επιπλέον, συνηθιζόταν για εκκλησίες που 

βρίσκονταν µέσα σε φυσική σπηλιά, όπου υπήρχε, µάλιστα, και αγίασµα, να 

αφιερώνονται στον Βαπτιστή, λόγω της σχέσης του µε το υδάτινο στοιχείο. 

Την υπόθεση αυτή ενισχύει το γεγονός ότι το εικονογραφικό πρόγραµµα στον 

πρόναο, η επιλογή δηλαδή των θεµάτων, είναι αφιερωµένο κατά κύριο λόγο 

σε θαύµατα που έχουν σχέση µε το νερό, όπως ο Γάµος στην Κανά, η 

Θεραπεία του παραλυτικού και το εν Χώναις θαύµα.  
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Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι δεν σώζεται καµία τοιχογραφία του Αγίου 

Λουκά στον πρόναο. ∆εν γνωρίζουµε βέβαια αν υπήρχε κάποια απεικόνισή 

του στον κυρίως ναό, γιατί, όπως ήδη αναφέρθηκε, το εσωτερικό της σπηλιάς-

κυρίως ναού είναι ασβεστωµένο.  

 

Το «εν Χώναις» θαύµα 
 
Όσο για το «εν Χώναις» θαύµα, που τουλάχιστον σ’ εµάς ήταν άγνωστο, ίσως 

είναι χρήσιµο να αναφέρω κάποια στοιχεία. Το θαύµα αυτό δεν αφορά στον 

Χριστό και γι’ αυτό δεν εικονίζεται συχνά στις εκκλησίες µας. Είναι, όµως, 

µέγα θαύµα που αποδίδεται στον Αρχάγγελο Μιχαήλ και εορτάζεται στις 6 

Σεπτεµβρίου. Στον Αρχάγγελο ήταν αφιερωµένη µία περίφηµη πρωτοβυζαν-

τινή εκκλησία στις Χώνες της Φρυγίας (στην κοιλάδα του ποταµού Μαιάνδρου, 

στη µικρασιατική ενδοχώρα και πάνω στον µεγάλο εµπορικό δρόµο Έφεσος-

Ευφράτης). Η παράδοση λέει ότι δίπλα σε µια πηγή-αγίασµα, κοντά σε έναν 

παραπόταµο του Λύκου, είχε εγκατασταθεί ένας ασκητής ονόµατι Άρχιππος. 

Επειδή ο ασκητικός βίος του γέροντα είχε συγκινήσει πολλούς, κι επειδή 

συνέρρεαν εκεί πλήθη προσκυνητών από διάφορα µέρη, οι ειδωλολάτρες της 

περιοχής αποφάσισαν να καταστρέψουν το ασκηταριό και να πνίξουν τον 

Άρχιππο, εκτρέποντας τον γειτονικό χείµαρρο. Τότε, κι ενώ τα νερά απειλού-

σαν τον αγιασµένο τόπο, κατέβηκε από τα ουράνια ο ροµφαιοφόρος Μιχαήλ. 

Χτύπησε µε ορµή τη γη και δηµιούργησε ένα ρήγµα, που έµοιαζε µε χωνί, 

όπου «χωνεύθηκαν» και χάθηκαν τα νερά του χείµαρρου. Ο Άρχιππος 

σώθηκε και, λέγεται, ότι πιθανότατα σε αυτό το θαύµα οφείλουν οι βυζαντινές 

Χώνες την ονοµασία τους.  

Αλλά αφού αναφερθήκαµε στις Χώνες ας θυµηθούµε ότι ήταν η γενέτειρα δύο 

αδελφών, δύο σηµαντικών προσωπικοτήτων του 12ου-13ου αιώνα. Ο ένας είναι 

ο ιστοριογράφος Νικήτας Χωνιάτης, ο οποίος περιέγραψε στην Χρονογραφία 

του την Άλωση του 1204. Ο άλλος ήταν ο Μιχαήλ Χωνιάτης ή Ακοµινάτος, ο 

τελευταίος Μητροπολίτης Αθηνών πριν καταλάβουν την πόλη οι Φράγκοι.     

Πρέπει, επίσης, να σηµειωθεί ότι σε πάµπολλες εκκλησίες και εκκλησάκια της 

Καππαδοκίας των µεσοβυζαντινών χρόνων υπάρχει η απεικόνιση της 

θαυµατουργικής παρέµβασης του Αρχαγγέλου. Το νερό και η διευθέτησή του 

ήταν, και παραµένει, θέµα ζωτικής σηµασίας. Όµως και εδώ ξαναβρίσκουµε 

ένα ακόµα στοιχείο που ίσως συνηγορεί υπέρ της υπόθεσης των επαφών 

ανάµεσα στην Κάρπαθο και την Καππαδοκία.     
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Το εν Χώναις θαύµα, από την θολωτή στέγη του εσωνάρθηκα 

 

 
Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ,  

λεπτοµέρεια από το θαύµα που έσωσε τον ασκητή Άρχιππο 

©ΚΓ 

 



[17] 

 

Επίλογος 
 
Κλείνοντας, διαπιστώνω ότι τα περισσότερα ερωτήµατά µου για τον υπόσκα-

φο ναό του Αγίου Λουκά, που ανακαλύψαµε το καλοκαίρι του 2015 στην 

Κάρπαθο, παραµένουν αναπάντητα. Ποιος χρωστήρας άγγιξε µε ευλάβεια το 

µυστηριακό αυτό ερηµοκλήσι; Ήταν άραγε Καρπάθιος ή ήλθε από την Ανα-

τολή, µεταφέροντας τα νέα καλλιτεχνικά ρεύµατα της βυζαντινής αγιογραφίας; 

Ποιος τον χρηµατοδότησε; Μήπως κάποιος Καππαδόκης πρόσφυγας που, 

µετά από αγωνιώδεις περιπλανήσεις, ήρθε και κούρνιασε στο νησί και θέλησε 

να ευχαριστήσει τον εφέστιο Αϊ Γιώργη; Μήπως ο ναός ανήκε στον άγνωστο 

ένοικο του γειτονικού τάφου; Πώς ερµηνεύεται το γεγονός της τόσο πλούσιας 

ανιστόρησής του; Ερωτήµατα που δεν µπόρεσαν να απαντηθούν. Ίσως για να 

διατηρηθεί ανέπαφη η γοητεία του άπιαστου, του µυστηριακού, που από την 

πρώτη στιγµή αισθάνθηκα σε αυτόν τον µικρό, τον αποµονωµένο χώρο 

λατρείας.  

Τι είναι λοιπόν εκείνο που µε ώθησε να γράψω αυτό το κείµενο; Τι περισσό-

τερο από την ανάγκη µου να µοιραστώ εκείνο το ξάφνιασµα, το τόσο ευχά-

ριστο. Να µεταφέρω τον ενθουσιασµό µου για τα µαγικά συναπαντήµατα της 

οµορφιάς και της ιστορίας, σε κάθε αποµακρυσµένη γωνιά της χώρας µας, 

της ανεξάντλητης!  

 

«Της Ελλάδας που αντιστέκεται, 

Της Ελλάδας που επιµένει�» 
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