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IN MEMORIAM  
ATHANASIOS PAPAGEORGHIOU  

1931-2022

Athanasios Papageorghiou’s studies in Athens and his graduate work in Paris, next to 
André Grabar και Paul Lemerle, equipped him with the scholarly breadth and skills in the 
study of Byzantine History and Art. He was appointed Ephor of Ancient Monuments in 
1962 at the Department of Antiquities of the newly established Republic of Cyprus. He 
worked with dedication and persistence to conserve and promote the monuments of Cy-
prus, while he focused with great care on the study of the Byzantine Heritage of the island. 
His contribution to the study and preservation of the Cultural Heritage of Cyprus is a valu-
able addition to Cypriot and Byzantine studies. Indicatively, we mention the excavation of 
basilicas, the restoration of collapsed parts of monuments, the conservation of Byzantine 
churches, and the restoration and uncovering of wall paintings on numerous sites. Athana-
sios Papageorghiou published over one hundred articles and studies on the history, archae-
ology, and art of Cyprus.

He played a chief role in the establishment of the Byzantine Museum of the Archbishop 
Makarios III Cultural Foundation in Nicosia and the Byzantine Museum of Paphos. After 
1974, he made major contributions towards informing the international scientific and aca-
demic community about the destruction and looting of Cypriot Cultural Heritage, being the 
result of the Turkish invasion. He participated as an expert in numerous legal battles aiming 
at the return of stolen cultural treasures to Cyprus.

The scientific and scholarly work of Athanasios Papageorghiou can only be described 
as immense and irreplaceable. He stood out for his humility, his direct and uncompromis-
ing character, and importantly his strict adherence to principles and ethical values which 
guided him throughout his life. Moreover, he was generous and always available to help his 
younger peers and students with prudent advice and the depth of his knowledge. Athanasi-
os Papageorghiou will remain ever present through his work, his publications and more im-
portantly through his deep love and sincere concern for his cherished Cyprus.

Athanasios Papageorghiou was one of the founding members of the Byzantinist Society 
of Cyprus (2013) and the Honorary President of the First Annual Conference on Byzantine 
and Medieval Studies (13-15 January 2017). The Fourth International Conference on Byz-
antine and Medieval Studies is dedicated to his memory.
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ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  

1931-2022

Ο Αθανάσιος Παπαγεωργίου φοίτησε στην Αθήνα και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπου-
δές στο Παρίσι, δίπλα στους μεγάλους δασκάλους André Grabar και Paul Lemerle, που του 
έδωσαν τα απαραίτητα επιστημονικά εφόδια για την εξειδίκευσή του στη Βυζαντινή Ιστο-
ρία και Τέχνη. Διορίστηκε ως Έφορος Αρχαίων Μνημείων το 1962 στο Τμήμα Αρχαιοτήτων 
της νεοσύστατης τότε Κυπριακής Δημοκρατίας. Εργάστηκε με συνέπεια και πειθαρχία στο 
μεγαλόπνοο έργο της συντήρησης και προβολής των μνημείων της Κύπρου, ενώ ιδιαίτερη 
ήταν η αγάπη του για τον βυζαντινό πολιτισμό του νησιού. Το έργο του για τη μελέτη και 
την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου αποτελεί πολύτιμο απόθεμα για 
τις κυπριακές και τις βυζαντινές σπουδές. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ανέσκαψε βασιλικές, 
αναστήλωσε κατεστραμμένα τμήματα ναών, συντήρησε βυζαντινούς ναούς και αποκάλυψε 
τοιχογραφίες σε δεκάδες άλλους. Επίσης, δημοσίευσε πάνω από εκατό εργασίες με ποικίλα 
θέματα από την ιστορία και την αρχαιολογία της Κύπρου .

Σημαντικότατη υπήρξε επίσης η συμβολή του Αθανάσιου Παπαγεωργίου στη δημιουρ-
γία τού  Βυζαντινού Μουσείου Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στη Λευκωσία και 
του Βυζαντινού Μουσείου Πάφου. Μετά το 1974, η συμβολή του ήταν καθοριστικής σημα-
σίας για την ενημέρωση της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας σε σχέση με τις πολιτιστι-
κές καταστροφές που υπέστη το νησί, συνεπεία της τουρκικής εισβολής, ενώ παράλληλα 
έλαβε μέρος σε πολλές δικαστικές μάχες του εξωτερικού για επανάκτηση κλεμμένων πολι-
τιστικών θησαυρών. 

Το επιστημονικό έργο του Αθανάσιου Παπαγεωργίου είναι τεράστιο και ανεκτίμητο. 
Αυτό που τον έκανε όμως να ξεχωρίζει ήταν η μεγάλη ταπεινότητά του, ο ευθύς και ακέραι-
ος χαρακτήρας του και κυρίως η αυστηρότητά του στην τήρηση αρχών και αξιών, οι οποίες 
τον καθοδηγούσαν σε όλη του τη ζωή. Ήταν πάντοτε πρόθυμος να βοηθήσει νέους συνα-
δέλφους με τις σοφές συμβουλές του και το βάθος των γνώσεών του. Ο Αθανάσιος Παπα-
γεωργίου αφήνει πίσω του μια ομάδα μαθητών και συνεργατών του, οι οποίοι θα συνεχί-
σουν το έργο του. Ο ίδιος θα παραμείνει ζωντανός μέσα από τα έργα του, τις δημοσιεύσεις 
του και μέσα από την βαθιά αγάπη και την αγωνία του για την Κύπρο.

Ο Αθανάσιος Παπαγεωργίου ήταν ιδρυτικό μέλος της Βυζαντινολογικής Εταιρείας Κύ-
πρου (2013) και ο Επίτιμος Πρόεδρος του Α΄ Ετήσιου Συνεδρίου Βυζαντινών και Μεσαιω-
νικών Σπουδών (13-15 Ιανουαρίου 2017). Το Δ΄ Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών και Μεσαι-
ωνικών Σπουδών (17-19 Μαρτίου 2023) αφιερώνεται στη μνήμη του.
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GREETING BY THE CHAIR  
OF ΤΗΕ BYZANTINIST SOCIETY OF CYPRUS

It is with true joy that I welcome all participants to the Fourth International Conference 
of Byzantine and Medieval Studies organized by the Byzantinist Society of Cyprus (BSC). 
Your presence and participation in our Conference is an honor as well as a helpful reminder 
of our mission towards the growth of Byzantine and Medieval studies in our island. I need 
to admit that for our Society, the organization of one more international Conference, against 
the challenges of the pandemic, is a creative point of reference for the present and the future. 
I also want to highlight that we are particularly happy for your physical presence in Nicosia 
which fills us with optimism and contentment as it confirms the value of personal, direct, 
human and collegiate interaction. 

This year we celebrate ten years since the establishment of the Byzantinist Society of Cy-
prus in 2013. Our Society has achieved to grow and become established within the academ-
ic community, with our members contributing to the promotion of Byzantine and Medie-
val studies, locally and internationally. Our Conferences are the highlight of our activities, 
achieving their aim to enhance research in the study of Byzantine, Medieval and Ottoman 
studies. We are also delighted that our Conferences are a meeting point for young scholars 
and distinguished academics. 

We are truly honored to have Dr. Costas Constantinides, Professor Emeritus of the Uni-
versity of Ioannina as this year’s Honorary President of our Conference. Professor Constan-
tinides is known to all of us for his foremost scholarly contributions to the study of the Byz-
antine and Medieval culture of Cyprus. We also warmly welcome our Keynote Speaker, Dr. 
Asher Ovadiah, Professor Emeritus of Tel Aviv University, a scholar of global repute for his 
work in the study of the Late Antique and Byzantine Mediterranean. This year’s Conference 
is dedicated to the memory of the founding member of our Society Dr. Athanasios Papa-
georghiou, whose work leaves an invaluable legacy for Cypriot and Byzantine Studies and 
the study and protection of the cultural heritage of our island. 

I want to deeply thank all the members of the Scientific and Organizing Committee of 
the Conference. Special thanks go to the Secretary of our Society, Dr. Christina Kakkoura, 
who has been the soul of the organization of the Conference. I also want to thank Dr. An-
dreas Foulias, our previous President for all his help and dedication towards making this 
Conference a success. 

We also extend our great appreciation to our donors and supporters, especially to Med-
ochemie Ltd and Dr. Andreas Pittas for his generous and vital support. Our thanks also go 
to the Holy Archbishopric of Cyprus for continuing to support the work of our Society, the 
Bank of Cyprus Cultural Foundation, the Theological School of the Church of Cyprus, and 
the Municipality of Nicosia for its help and for hosting us at the welcoming Multipurpose 
Municipal Center. 

Nikolas Bakirtzis
The Cyprus Institute
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  
ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω τους συνέδρους του Τετάρτου Διεθνούς Συνεδρίου Βυζα-
ντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών της Βυζαντινολογικής Εταιρείας Κύπρου (Β.Ε.Κ.). Η πα-
ρουσία και η συμμετοχή σας στο Συνέδριό μας αποτελεί τιμή αλλά και πολύτιμη υπενθύμιση 
του οράματός μας για την ανάπτυξη των βυζαντινών και μεσαιωνικών σπουδών στο νησί μας. 
Δεν σας κρύβω ότι για την Εταιρεία μας, η διοργάνωση ενός ακόμα διεθνούς Συνεδρίου, εις 
πείσμα των δυσκολιών της περιόδου της πανδημίας, αποτελεί ένα δημιουργικό σημείο ανα-
φοράς για το παρόν και το μέλλον. Θέλω επίσης να σημειώσω ότι εκτιμούμε ιδιαίτερα τη φυ-
σική σας παρουσία στη Λευκωσία, κάτι που μας γεμίζει αισιοδοξία και ικανοποίηση, εφόσον 
επιβεβαιώνει την αξία της προσωπικής, άμεσης, ανθρώπινης και συναδελφικής επικοινωνίας. 

Η Βυζαντινολογική Εταιρεία Κύπρου συμπληρώνει φέτος δέκα χρόνια λειτουργίας από 
την ίδρυσή της το 2013. Η Εταιρεία μας έχει πετύχει να αναπτυχθεί αλλά και να καθιερωθεί 
στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, με τα μέλη μας να ηγούνται και να συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη των βυζαντινών και μεσαιωνικών σπουδών, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επί-
πεδο. Όπως ανέφερα, τα διεθνή Συνέδριά μας αποτελούν σημείο αναφοράς αλλά και το επι-
στέγασμα των δραστηριοτήτων μας, εφόσον πετύχαμε τον στόχο η Κύπρος να αναδειχθεί σε 
σημείο συνάντησης και ανταλλαγής ιδεών και νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων, στο ευρύ-
τερο πλαίσιο των βυζαντινών, μεσαιωνικών και οθωμανικών σπουδών. Επίσης, είμαστε ιδιαί-
τερα χαρούμενοι που έχουμε καταφέρει στα Συνέδριά μας να συμμετέχουν τόσο νέοι ερευνη-
τές όσο και έμπειροι και καταξιωμένοι μελετητές.

Έχουμε την τιμή να προεδρεύει φέτος του Συνεδρίου μας ο Ομότιμος Καθηγητής του Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων Δρ Κώστας Κωνσταντινίδης, γνωστός σε όλους για το ακαδημαϊκό του 
έργο και για τη συμβολή του στη μελέτη του βυζαντινού και μεσαιωνικού πολιτισμού της Κύ-
πρου. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε επίσης τον κεντρικό ομιλητή μας Δρ Asher Ovadiah, 
Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου του Tel Aviv, αναγνωρισμένο διεθνώς μελετητή της 
Μεσογείου κατά την Ύστερη Αρχαιότητα και τη Βυζαντινή περίοδο. Το φετινό Συνέδριο είναι 
αφιερωμένο στη μνήμη του ιδρυτικού μέλους της Εταιρείας μας Δρος Αθανάσιου Παπαγεωρ-
γίου, το έργο του οποίου αποτελεί πολύτιμο απόθεμα για τις κυπριακές και βυζαντινές σπουδές 
και για τη μελέτη και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού μας. 

Ευχαριστώ θερμά τα μέλη της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρί-
ου, με ιδιαίτερες ευχαριστίες στη Γραμματέα της Εταιρείας μας, Δρα Χριστίνα Κάκκουρα, η 
οποία υπήρξε κυριολεκτικά η ψυχή της διοργάνωσης του Συνεδρίου. Ευχαριστίες απευθύνω 
και στον Δρα Ανδρέα Φούλια, τέως Πρόεδρο της Εταιρείας μας, για όλη τη βοήθεια και τον 
χρόνο που έχει αφιερώσει για την επιτυχία του Συνεδρίου μας. 

Μεγάλες ευχαριστίες επίσης οφείλονται στους χορηγούς μας και ιδιαίτερα την Εταιρεία 
Medochemie Ltd και τον Δρα Ανδρέα Πίττα για τη γενναιόδωρη και πολύτιμη στήριξή του. 
Ευχαριστίες οφείλουμε επίσης στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου για την υποστήριξη του έρ-
γου της Β.Ε.Κ, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, τη Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας 
Κύπρου αλλά και τον Δήμο Λευκωσίας για την υποστήριξη και τη θερμή φιλοξενία του Συνε-
δρίου μας στο Πολυδύναμο Κέντρο του Δήμου. 

Νικόλας Μπακιρτζής
Ινστιτούτο Κύπρου 
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ΕΛΛΗΝΙΚH ΠΑΙΔΕΙΑ:  
ΑΠO ΤΗ ΣYΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΦΙΛIΩΣΗ  

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ  
ΜΕ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Κώστας Ν. Κωνσταντινίδης / Costas N. Constantinides
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  

Επίτιμος Πρόεδρος Δ΄ Διεθνούς Συνεδρίου  
Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών

Professor Emeritus University of Ioannina 
Fourth International Conference on Byzantine and  

Medieval Studies Honorary President

Στὴν ἀνακοίνωση ἐξετάζεται ἡ κωδικοποίηση τῆς συσσωρευμένης γνώσης τοῦ ἀρχαίου 
ἑλληνικοῦ κόσμου, ὅπως κατεγράφη στὴν ἐπικὴ καὶ τὴ λυρικὴ ποίηση, τὴν ἀττικὴ ρητορεία, τὴ 
φιλοσοφία καὶ τὶς μαθηματικὲς ἐπιστῆμες, ἡ ὁποία ἔλαβε χώραν στὴν Ἑλληνιστικὴ Ἀνατολὴ 
καὶ ὁδηγησε στὴν καλλιέργεια τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος καὶ τὴν ἀνάπτυξη τῶν γραμμάτων 
καὶ τῶν βιβλιοθηκῶν, μὲ σημαντικότερη ἐκείνη τῆς Ἀλεξανδρείας. Αὐτὴ ἡ ἑλληνικὴ 
παιδεία διεδόθη μέσω τῆς ἑλληνιστικῆς κοινῆς, κατέκτησε τὸν Ρωμαϊκὸ κόσμο καὶ ἔγινε 
οἰκουμενική. Ἀπετέλεσε συγχρόνως τὸ ὄργανο τῆς διάδοσης στὴ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία 
μίας νέας ὑπερεθνικῆς θρησκείας, τοῦ χριστιανισμοῦ. Ὁ αὐτοκράτωρ Ἰουλιανός, μέτοχος 
καὶ λάτρης τῆς ἑλληνικῆς παιδείας, ἐπεχείρησε μὲ διάταγμά του τὸ 362 νὰ ἀποκλείσει τοὺς 
χριστιανοὺς ἀπὸ τὴ διδασκαλία τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων, θέτοντάς τους ἔτσι ἐκτὸς 
τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας καὶ τὴ νέα θρησκεία στὸ περιθώριο τῆς κοινωνίας. Ἀναφέρονται 
ἀντιδράσεις χριστιανῶν διδασκάλων καὶ μάλιστα τῶν Ἀπολλιναρίων, πατρὸς καὶ υἱοῦ, 
οἱ ὁποῖοι μετέφρασαν τὸν ψαλτῆρα σὲ δακτυλικὸ ἑξάμετρο γιὰ σκοποὺς διδασκαλίας. 
Ἀκόμη ὁ λόγιος ἐπίσκοπος Λήδρας Τριφύλλιος προχώρησε στὴ σύνθεση τοῦ Βίου τοῦ 
πνευματικοῦ του πατρός, Σπυρίδωνος Τριμιθοῦντος, σὲ ἰαμβικὸ τρίμετρο στίχο. Παρότι τὸ 
διάταγμα ἀνεκλήθη ἀπὸ τὸν διάδοχο τοῦ Ἰουλιανοῦ τὸ 363, ἔντονη ὑπῆρξε ἡ ἀντίδραση 
τῶν μεγάλων πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι ὑπῆρξαν μέτοχοι τῆς ἑλληνικῆς παιδείας. Ὁ 
Μ. Βασίλειος μὲ τὸν λόγο του «πρὸς τοὺς νέους ὅπως ἂν ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων», 
ἐπέβαλε τὴ συμφιλίωση τῆς νέας θρησκείας μὲ τὸ ἀρχαῖο ἑλληνικὸ πνεῦμα καὶ καθόρισε τὴ 
διδακτέα ὕλη στὰ σχολεῖα τῆς ἐκχριστιανισμένης Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας. Ἡ ἑλληνικὴ 
παιδεία κυριαρχεῖ στὸ Πανδιδακτήριο τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ποὺ ἵδρυσε ὁ Θεοδόσιος 
Β΄ τὸ 425. Ἕνα αἰῶνα ἀργότερα, τὸ 529, ὁ αὐτοκράτωρ Ἰουστινιανὸς θὰ νομοθετήσει 
ἐναντίον τῶν ἐθνικῶν διδασκάλων, ὁδηγώντας στὸ προσωρινὸ κλείσιμο καὶ ἐν συνεχεία 
στὴν παρακμὴ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τῶν Ἀθηνῶν. Στοὺς αἰῶνες ποὺ ἀκολούθησαν, 
μὲ μικρὲς μόνο καινοτομίες, ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα, παιδεία καὶ διανόηση κυριάρχησαν 
στὴ Βυζαντινὴ αὐτοκρατορία, ἐμπλούτισαν τὴ χριστιανικὴ θεολογία καὶ ὁδήγησαν στὴ 
διάσωση τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γραμματείας καὶ τὴ μεταλαμπάδευσή της στὴ Δύση ὅταν ἡ 
Κωνσταντινούπολη ἔπαψε νὰ εἶναι ἡ ἕδρα ἑνὸς χριστιανοῦ αὐτοκράτορα.
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THE IMAGES OF THE EARLY BYZANTINE CHURCH  
AND ITS ARCHITECTURAL ELEMENTS  

IN THE MIRROR OF PATRISTIC LITERARY SOURCES

Asher Ovadiah
Professor Emeritus Tel Aviv University, Israel 

Fourth International Conference on Byzantine  
and Medieval Studies Keynote Speaker

Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Tel Aviv 
Κεντρικός Ομιλητής Δ΄ Διεθνούς Συνεδρίου  

Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών

The present lecture engages with the rich and varied symbolic and allegorical images of 
the Early Christian church and its architectural elements, as described by the Church Fa-
thers in the patristic literary sources from the 2nd to the 6th century CE. The church is pre-
sented as both a spiritual entity and an actual edifice: 1. ship; 2. anchor; 3. arches; 4. ceiling 
and dome; 5. pillars/columns; 6. betrothed in paradise; 7. bride (uxor) and virgin (virgo); 8. 
mother devoted to her children; 9. equation of Christ to a bridegroom with the Church as 
His bride; 10. Holy Spirit (Spiritus Sanctus); 11. God’s plantation and its chosen vineyard; 
12. transept; 13. cross; 14. ambon (ἄμβων) or pulpitum; 15. apse and the arch leading to it; 
16. three entrances in the façade, leading to the prayer hall – the Holy Trinity: Father, Son 
and Holy Spirit.

Christian thought perceives the Church as a manifestation of the hierarchical order of 
the Kingdom of Heaven. Various theological doctrines have also viewed the actual church 
building and its architectural components as the substantiation of the idea of divinity. 
Hence, from the 2nd century CE onwards, churches were perceived by certain Church Fa-
thers as expressing a symbolic/allegorical significance reflecting or representing an abstract 
idea alongside that of their physical existence.

In three patristic literary sources, the church is perceived and allegorized as a ship (the 
Ship of God or Christ), a phenomenon embodied in a unique discovery of a 6th-century 
CE ship-like church in the north-western Negev, Israel. This perception or philosophical 
essence of the Church/church is reinforced by a 6th-century CE Syriac text, describing the 
Cathedral of Edessa – present-day Urfa in south-east Asia Minor. The text provides sym-
bols and allegorical images drawn from the heavenly sphere to adorn various parts of the 
church building.

According to the Constitutiones Apostolicae, written in Syria about 380 CE, the church is 
perceived as the Ship of God. It should be noted that this idea had already been expressed 
in the writings of Tertullian (ca. 155-ca. 240 CE). Furthermore, Ambrose of Milan (339-397 
CE) allegorically viewed the foundation of the Church as the faith and the church (building) 
as a ship. Augustine (354-430 CE) also refers allegorically to the church as a ship.  More-
over, the anchor-like monolithic stone, found in the early Byzantine church on Mount Ber-
enike, near Tiberias, strengthens the allegorical image of the Early Christian church build-
ing as a ship. It should be noted that the anchor in Early Christianity symbolized hope and 
expectation.
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Ambrose describes the Church symbolically, as a heavenly and utopian entity, that is, as 
the invisible City of God, identified also with the Kingdom of God; additionally, as a sinless 
entity, encompassing sinners, who within the Church are thus without stain. He also em-
phasizes the symbolic/allegorical significance of the Church, as if betrothed in paradise. He 
also likens the Church allegorically to both bride (uxor) and virgin (virgo). Moreover, he de-
scribes the Church as a mother devoted to her children: namely, the believers/worshippers.

Cyprian (ca. 200-258 CE) had already equated Christ to a bridegroom, with the Church 
as His bride, and from whom children should be spiritually born; while Tertullian had ear-
lier referred symbolically to the Holy Spirit (Spiritus Sanctus) as that which had built up the 
Church (Ecclesia). Interestingly, this idea receives a broader symbolic significance in Am-
brose’s writings, who perceives the Holy Spirit as a supreme spiritual power, establishing the 
unity in the Church.

According to the Constitutiones Apostolicae, the Church is allegorically perceived as 
God’s plantation and its chosen vineyard.

Throughout the Early Byzantine period, Christian architects continued to add elements 
to the church that were foreign to Roman architecture, and which fulfilled special functions 
in the Christian ritual. One of these components also found in Holy Land church archi-
tecture, is the transept, one of the prime inventions of early ecclesiastical architecture and 
which attests to the originality and innovativeness of the Byzantine architects, who attempt-
ed to give a symbolic significance to the building by emphasizing the cruciform shape. The 
reason for the construction of the transept and its use is unclear, but it can be assumed that 
its purpose as an architectural feature was to create a symbolic cruciform effect and thus 
draw attention to the cross itself; while from a functional point of view, a greater number of 
worshippers would thereby be able to approach the altar more closely.

Indeed, the cross was already regarded by the Church Fathers both as an apotropaic sign 
against the powers of demons and as a symbol and allegory.

Cyprian claims similarly that the sign of the cross indicates salvation for all those who 
mark it upon their forehead. Lactantius (ca. 250-ca. 325 CE) also comments what efficacy 
the power of the cross can be gained. How this sign is a fear to the demons, … as the extend-
ed oath of Christ, they should flee from the bodies which they besieged.

Ioannes Chrysostomos, Patriarch of Constantinople in the 5th century CE, contends 
that the four points of the cross signify the crucified God across all the countries, and al-
ways including the ends. In other words, the cross can be symbolically compared with the 
four cardinal points of the horizon.

It can be assumed that the cross-like form of the transept in the basilica church expressed 
not only architectural-functional aspects but also symbolic, allegorical and apotropaic no-
tions, employed for religious-spiritual purposes.

The ambon (ἄμβων or pulpitum) allegorically signifying the peak of a mountain or the 
brow of a hill, is an integral part of the furnishing of the church.

The arch leading to the apse can be regarded as a transference to the church of the impe-
rial triumphal arch, but which now represents Christ’s conquest of death.

An examination of Early Christian literary sources confirms that the three entrances in 
the façade of the building symbolize the Holy Trinity – Father, Son and Holy Spirit.
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Finally, using rich and varied imagery, the Early Christian patristic literary sources de-
scribed and emphasized the symbolic and allegorical significance of the church building 
and its architectural elements. Undoubtedly, the purpose of the Church Fathers was clear 
and tendentious: to instill the Christian faith within broad circles of the population in the 
Late Antique world, as well as to strengthen and enhance the new faith in the hearts of the 
believers and worshippers, to support and encourage the growth, development and dissem-
ination of the new religion.
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Η ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  
ΤΗΣ ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Παναγιώτα Ανδρέου
Πανεπιστήμιο Frederick

Αντικείμενο μελέτης της παρούσας πρότασης αποτελεί η περίοδος της Eνετοκρατί-
ας στην Κύπρο και τα οικιστικά αρχιτεκτονήματα της περιόδου, τα οποία αναλύονται από 
μορφολογική και κατασκευαστική άποψη. 

Η έννοια της κατανόησης ενός ιστορικού κτίσματος είναι καθοριστική, λόγω της μονα-
δικότητάς του, και απαραίτητη για τον μελετητή, ώστε να προτείνει ενέργειες επέμβασης 
που να μην επιφέρουν καταστροφικά αποτελέσματα για τις σημαντικές και συχνά μοναδι-
κές αυτές κατασκευές.

Η οικιστική αρχιτεκτονική κληρονομιά της Κύπρου κατά την εποχή της Ενετοκρατίας 
(1489-1571) με την οποία ασχολείται η παρούσα έρευνα, ωθεί στη μελέτη των προηγού-
μενων περιόδων, της Βυζαντινής εποχής (325-1191), της Φραγκοκρατίας (1192-1489), και 
επεκτείνεται μέχρι και την οθωμανική κατάκτηση του 1571. Στόχος της είναι η ανάλυση και 
μελέτη των οικιστικών κτιρίων και η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την εξέλιξη, τη 
μεταφορά και ανταλλαγή γνώσης και τεχνικών πάνω στο κτιριακό απόθεμα της Κύπρου. 

Η οικιστική αρχιτεκτονική στην Κύπρο κατά την Ενετοκρατία είναι ελάχιστα γνωστή. 
Στο νησί της Κύπρου τα δείγματα που σώθηκαν είναι λιγοστά και ταυτόχρονα έχουν αλλοι-
ωθεί αρκετά κατά τους αιώνες. Ωστόσο, αποτελούν τη μαρτυρία της ενετικής κυριαρχίας με 
στοιχεία μοναδικά, τα οποία είτε μεταφέρθηκαν αυτούσια από τη μητρόπολη είτε μεταφρά-
στηκαν με έναν τοπικό χαρακτήρα. Η παρατήρηση αυτή οδήγησε στην παρούσα έρευνα, 
που δεν έχει στόχο να καταγράψει όλα τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, αλλά να αναγνωρίσει 
τα τεχνικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά που ορίζουν τις οικίες της συγκεκριμένης επο-
χής. Παρόλη τη σπουδαία και μοναδική πολιτιστική κληρονομιά που αντιπροσωπεύουν τα 
υπάρχοντα κτίσματα στην Κύπρο, ίσως η προσοχή και μελέτη που τους δίνεται σήμερα να 
μην είναι επαρκής, ώστε να διατηρεί τη μνήμη και την τεκμηρίωση της ιστορίας του κυπρι-
ακού λαού. Παράλληλα, υπάρχει δυσκολία στη διάκριση ανάμεσα στον τοπικό, στον ενετι-
κό και αργότερα οθωμανικό χαρακτήρα. Πέραν του ότι δεν διασώζονται εξαιρετικά δείγμα-
τα, η χρονολόγησή τους είναι δύσκολη, ενώ οι μεταγενέστερες μετατροπές δυσχεραίνουν 
ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Επομένως, το μικρό κτιριακό απόθεμα της Κύπρου, ωθεί στην επέκταση της έρευνας πέ-
ρα από τα γεωγραφικά όρια του νησιού και στη σύγκριση με τα ανάλογα κτίσματα της ίδιας 
περιόδου στην ελληνική Μεσόγειο, η οποία βρισκόταν υπό ενετική κυριαρχία για μεγαλύ-
τερο χρονικό διάστημα και τα κτιριακά αποθέματά της είναι πολύ περισσότερα. Η ανά-
λυση, λοιπόν, των υφιστάμενων διαθέσιμων κατασκευών οδηγεί στην εξαγωγή συμπερα-
σμάτων που τυγχάνουν αξιολόγησης για το εάν εμπίπτουν χρονολογικά στη συγκεκριμένη 
περίοδο, εάν έχουν μεταφέρει στοιχεία των προηγούμενων αιώνων, εάν μετέφεραν τεχνικές 
της μητρόπολης Βενετίας και εάν σεβάστηκαν τον τοπικό χαρακτήρα και ιδιομορφίες με τις 
τεχνικές δόμησης που χρησιμοποίησαν για τις ανάγκες ανέγερσής τους. 
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:  
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ  

ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΓΕΙΑΣ.  
10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ  

(ΔΗΜΟΤΙΚΟ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΛΥΚΕΙΟ)»

Χρήστος Αργυρού και Λεόνη Μεννογιάτη – Αργυρού
Ελληνική Αρχαιολογική Αποστολή Αγίου Γεωργίου Πέγειας

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Άγιος Γεώργιος Πέγειας. 10 Εκπαιδευτικά Τετρά-
δια (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο)» ετοιμάστηκε από το Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, το 
Τμήμα Αρχαιοτήτων και την Ελληνική Αρχαιολογική Αποστολή, με στόχο την εκπαιδευτι-
κή αξιοποίηση του αρχαιολογικού χώρου του Αγίου Γεωργίου Πέγειας που βρίσκεται στο 
ακρωτήριο Δρέπανον στην Πάφο, ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν πτυχές του υλικού πο-
λιτισμού της Πρωτοβυζαντινής περιόδου και να εξοικειωθούν με εκπαιδευτικές εκδρομές 
και επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους.

Έχει τη μορφή κασετίνας η οποία περιέχει τα δέκα εκπαιδευτικά τετράδια, Εγχειρίδιο 
του Εκπαιδευτικού και τον Οδηγό του αρχαιολογικού χώρου Αγίου Γεωργίου Πέγειας. 

Τα 10 Εκπαιδευτικά Τετράδια διασυνδέονται με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών 
της Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης και συμβάλλουν στην επίτευξη των δεικτών επιτυχίας και επάρκειας συγκεκρι-
μένων ενοτήτων από γνωστικά αντικείμενα, όπως η Ιστορία, τα Μαθηματικά, οι Φυσικές 
Επιστήμες, η Βιολογία, οι Εικαστικές και οι Γραφικές Τέχνες. Οι δραστηριότητες που ανα-
πτύσσονται προσεγγίζουν διαθεματικά τα μνημεία και το φυσικό περιβάλλον του Αγίου Γε-
ωργίου Πέγειας.

Τα 10 Εκπαιδευτικά Τετράδια καλύπτουν 6 διαφορετικές θεματικές (Εισαγωγή στον αρ-
χαιολογικό χώρο και τον ιστορικό χρόνο, Βασιλική Α΄, ψηφιδωτός διάκοσμος, μαρμάρινοι 
κίονες και γλυπτός διάκοσμος, καθημερινή ζωή: λουτρώνας και πανδοχείο, φυσικό περι-
βάλλον ακρωτηρίου Δρέπανον).

Οι δραστηριότητες των Τετραδίων υπηρετούν ποικίλους παιδαγωγικούς στόχους: συμ-
βάλλουν στην ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας των μαθητών, συντεί-
νουν στη γλωσσική τους καλλιέργεια και οδηγούν στην απόκτηση κι εμπέδωση, μέσα από 
τη δυνατότητα της βιωματικής προσέγγισης που προσφέρει ο αρχαιολογικός χώρος, ιστο-
ρικών, αρχαιολογικών, μαθηματικών, φυσιογνωστικών και άλλων γνώσεων. 

Επιπλέον, οι μαθητές αναπτύσσουν σημαντικές δεξιότητες, όπως η τοποθέτηση μνημεί-
ων και αρχαιολογικών ευρημάτων στον ιστορικό χρόνο, ο προσανατολισμός, η ανάγνωση 
αρχιτεκτονικών κατόψεων τοπογραφικών σχεδίων, η παρατήρηση, η περιγραφή, η ανάλυ-
ση και σύνθεση οπτικών και λεκτικών πληροφοριών, η ερμηνεία της λειτουργίας των εκ-
κλησιαστικών και κοσμικών κτηρίων του αρχαιολογικού χώρου και της χρήσης των αρχαι-
ολογικών ευρημάτων κ.άλ. 

Οι δραστηριότητες χαρακτηρίζονται πολλές φορές από ένα παιγνιώδες ύφος, το οποίο 
ενισχύεται από τη γραφιστική επιμέλεια των τετραδίων. Ο διάλογος των κειμένων με ση-
μαντικό αριθμό ποικίλων εικονιστικών στοιχείων, όπως φωτογραφίες, τοπογραφικά σχέδια, 
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κατόψεις, σκίτσα, πίνακες και άλλα γραφιστικά οπτικά στοιχεία, συντελεί στην πολυτροπι-
κότητα των Τετραδίων. Όλα αυτά τα εικονιστικά στοιχεία διακοσμούν τις σελίδες, λειτουρ-
γούν επεξηγηματικά, αλλά κυρίως έχουν αυτονομία και λειτουργικό ρόλο στην επαφή του 
μαθητή με τον αρχαιολογικό χώρο. Η πολυτροπικότητα των Τετραδίων ενισχύεται με την 
ένταξη στις σελίδες τους καλλιτεχνικών έργων των εικαστικών και εκπαιδευτικών Ρήνου 
Στεφανή και Suzan Vargas. 

Οι πολύχρωμες σελίδες, γεμάτες δημιουργικές δραστηριότητες καθιστούν τα τετράδια 
ελκυστικά για τους μαθητές και συμβάλλουν στους στόχους της εκπαιδευτικής επίσκεψης 
στον αρχαιολογικό χώρο που είναι η επαφή με τις αρχαιότητες και η σύνδεση με το ιστορι-
κό παρελθόν, η χαρά της ανακάλυψης, της μάθησης και η έκφραση δημιουργικότητας και 
φαντασίας.
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FRESCOES FROM AN UNKNOWN GROUP OF CHURCHES  
IN MEDIEVAL BULGARIA

Ioanna Arvanitidou 
Center for Slavo-Byzantine Studies “Prof. Ivan Dujčev”

In southwestern Bulgaria there is a group of small churches following the same archi-
tectural type. These nine small churches belong to the group of barrel-vaulted single-nave 
churches with lateral choirs. The group shares common typological, morphological and 
constructional characteristics and were decorated –in full or in parts– with inlaid decora-
tion either immediately after their construction or a few years later. 

On the basis of the available evidence, it can be safely asserted that all of them were fres-
coed. This is evident either from parts of the decoration that have survived or from the sub-
strates of the frescoes that remained on the walls after the decoration was destroyed. Almost 
all of the frescoes are accompanied by inscriptions in Old Slavonic or Greek language.

The aim of the ongoing research, which began in April 2022, is to record the remains 
of the frescoes of each church, establish a theoretical framework, reconstruct the church-
es’ iconographic program and conduct a comparative study of the iconographic programs 
of the churches, seeking iconographic models and influences in well-known artistic schools 
of the period.

The construction and decoration of the churches should have been a decision by the cen-
tral ecclesiastical administration, as all the churches are located in nearby villages and were 
built between the end of the 15th and the middle of the 16th century. At the end of the 15th 
c. AD, the archbishops of Ohrid, Peć and Tarnovo were abolished and all the bishoprics un-
der their jurisdiction were transferred to the Ecumenical Patriarchate of Constantinople. 
This change could have been the trigger for the Patriarchate of Constantinople to begin an 
effort to restore the troubled climate and the administrative instability of the Church that 
had existed in previous years. 

In this context, these churches were built on a small scale so as not to provoke the reac-
tion of the non-Christian conquerors. The results of the research on the frescoes will be of 
great interest, as it is expected to reveal how the organizing authority handled the decora-
tion of the churches. Whether they applied a common iconographic program or the decora-
tion was done for each church individually.
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SOME REMARKS ON THE LIVES AND CAREERS  
OF CONSTANTINE AKROPOLITES  

AND HIS FAMILY MEMBERS

Davide Avogaro
Università degli Studi di Padova

Constantine Akropolites (1254/1255-1321/1324) was undoubtedly a major personality 
of the early Palaeologan period. He was the eldest son of the famous historian George Ak-
ropolites; held prestigious posts in the imperial administration throughout his life, during 
the reign of Andronicus II Palaiologos, with whom he also had kinship relations; and played 
a leading role in the lively network of intellectual, spiritual, marital, and epistolary relations 
that bound members of the aristocracy and the educated class of his time. He was the au-
thor of a wide and varied literary output, which counts 78 preserved works, including an 
epistolary of 196 letters and especially 29 hagiographic works (mainly encomia), the largest 
hagiographic corpus of the entire Late Byzantine age. Despite his preeminent social position 
and rich output, Akropolites remains a figure who is in some respects still poorly known: 24 
of his works (approximately one-third of the total) are still unpublished, and many aspects 
of his personality and authorial profile have not yet been properly investigated. 

Given this picture, the present paper aims to take a decisive step toward a better under-
standing of Akropolites by investigating his and his closest family members’ lives and ca-
reers. It takes as its starting point the observation that the still landmark contributions that 
address these issues – Nicol (1965), Constantinides (1982) and Romano (1991) – now ap-
pear dated and incomplete, because they are based on a deficient knowledge of the works of 
Akropolites and other coeval authors, above all his father George and Maximos Planoudes, 
who constitute the main sources for reconstructing the prosopography of this family be-
tween the 13th and 14th centuries. Combining the acquisitions of more recent contributions 
and data from all sources (including those hitherto neglected), the paper fully challenges 
many currently accepted statements and argues new hypotheses around some problematic 
points in the lives of Akropolites and his family members: for example, the dating of Akro-
polites’ birth, marriage and appointment as megas logothetes; the dating of his parents’ mar-
riage and the birth of his six children; the identity of his grandchildren.

Secondly, starting with a palaeographic and content analysis of the epigram preserved in 
ms. Laur. S. Marco 303, f. Iv and published by Heisenberg in the second volume of George 
Akropolites’ works, the paper proposes to attribute it rather to his son Constantine and as-
sesses the consequences of this new attribution on the reconstruction of George’s career and 
the network of contacts of the Akropolites family in Asia Minor.
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μύθων τε ῥητήρ ἔργων τε πρηκτήρ:  
ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΙΔΑΝΙΚΟΥ ΗΡΩΑ  

ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ

Μαρία Βαρελά 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο Δούκας γράφει ένα εκτενές ιστορικό έργο με χρονικά όρια από κτίσεως κόσμου έως 
το έτος 1463. Εστιάζει ιδιαίτερα στις τελευταίες δεκαετίες πριν την Άλωση. Δεν αρκείται 
στη στείρα εξιστόρηση γεγονότων, αλλά διανθίζει το κείμενό του με ρητορικά στοιχεία. Το 
πιο αντιπροσωπευτικό είναι οι δημηγορίες σημαντικών ανδρών της εποχής (ενδεικτικά: 
Ιωάννης Στ΄ Καντακουζηνός, Λουκάς Νοταράς, Βαγιαζήτ Α΄). Ο Δούκας έχει ως πρότυπο 
τον Θουκυδίδη, τον πρώτο που ενσωμάτωσε οργανικά δημηγορίες στο ιστορικό του έργο. 
Ιδανική για τους ιστοριογράφους θα ήταν η ακριβής καταγραφή μακροσκελών και σύνθε-
των λόγων που άκουσαν οι ίδιοι ή που πληροφορήθηκαν από τρίτα πρόσωπα. Εφόσον δεν 
υπήρχαν τα τεχνικά μέσα, προσπάθησαν να προσεγγίσουν –όσο το δυνατό– τον πρωτό-
τυπο λόγο και να καλύψουν τα όποια κενά με προσήλωση στα δέοντα. Μέσω των δημη-
γοριών ο Δούκας συνθέτει το πορτρέτο των δρώντων προσώπων, καθώς μπορούν να χα-
ρακτηριστούν για τις πράξεις τους (αφήγηση), τη διάνοια και το ήθος τους (λόγοι). Τους 
παρουσιάζει ως δεινούς ομιλητές και λεπτολόγους. Άλλοι είναι λακωνικοί, άλλοι συναι-
σθηματικοί και άλλοι τραχείς. Όλοι χειρίζονται τη γλώσσα με άνεση, είναι έτοιμοι να αγο-
ρεύσουν μπροστά σε κοινό, να πείσουν για τις απόψεις τους και να σχολιάσουν τη σύγχρο-
νή τους πραγματικότητα. Είναι καλά πληροφορημένοι για το παρελθόν και το παρόν, έχουν 
στρατηγική και προσαρμόζονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες πολιτικές και διπλωματικές 
συνθήκες. Εκτός από την ιδιότητα του πολεμιστή, στρατηγού ή αρχηγού κράτους εμφανί-
ζονται ως ρήτορες με γνώσεις και ισχυρή επιχειρηματολογία. Παράλληλα, η δράση τους 
στον πόλεμο και στο διπλωματικό στερέωμα είναι σπουδαία και περιγράφεται διεξοδικά 
στο αφηγηματικό μέρος του έργου. Είναι άνδρες με σθένος, ορμητικότητα και πληθωρική 
προσωπικότητα. Αυτό αποδεικνύεται από τα λόγια και τα έργα τους. Καλούνται να πάρουν 
σοβαρές αποφάσεις, να διαπραγματευτούν, να προστατεύσουν την πατρίδα τους και να εμ-
ψυχώσουν το στράτευμά τους. Ο συνδυασμός των δύο ιδιοτήτων, της ρητορικής δεινότη-
τας και των ανδραγαθημάτων, τους αναγάγει σε ιδανικούς ήρωες που ανταποκρίνονται 
στο ομηρικό ιδεώδες. Η σκιαγράφηση του ιδανικού ήρωα γίνεται εύστοχα από τον Δούκα, 
καθώς είναι ικανός τόσο στην αφηγηματική εξιστόρηση όσο και στη σύνθεση ευθέων λό-
γων. Έτσι, καθρεπτίζεται και ο ιδανικός συγγραφέας που έχει τη γνώση και τη δεξιοτεχνία 
να συνθέσει ένα απαιτητικό αφηγηματικό κείμενο με ιστορική ύλη, να ενσωματώσει σε αυ-
τό ρητορικά στοιχεία και να παραδώσει ένα τελικό κείμενο με πολυδιάστατο χαρακτήρα.
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“TRANSLATED” ON THE WALL:  
MURAL VITA ICONS IN CHURCH DECORATION  

OF SOUTHERN ITALY AND CYPRUS  
(XIII-XIV CENTURIES) 

Irene Caracciolo
Sapienza Università di Roma

This paper addresses the group of Southern Italian vita icons as exemplars of cultural hy-
bridization and as a source of information for the phenomenon of Eastern vita icons.

The sequential depiction of episodes from the lives of the saints boasts a very ancient tra-
dition and has been witnessed since the early Christian period. However, it is only from the 
late twelfth century onward, coinciding with the intensification of cultural exchanges fos-
tered by the Crusades, that vita icons became a proper phenomenon. These panels wide-
spread in Greece, Cyprus and the Holy Land usually portrayed a saint framed by a cycle of 
stories inspired by their life and miracles. Although numerous scholars have devoted their 
attention to the vita icons (Weitzmann 1984; Maguire 1996; Patterson Ševčenko 1992, 1999; 
Papamastocharsis 2007) our knowledge of the function assumed by the vita icons within the 
sacred space, as well as their perception by the viewers, is still poor and fragmentary. 

An undervalued source of information for the Eastern panels is represented by their 
translation onto walls in certain Southern Italian church decorations from the late thir-
teenth century onwards (Riccardi 2013) and in late medieval Cyprus paintings (Bacci 2009). 
Churches such as Santo Sepolcro in Barletta (Apulia) and San Donato al Pantano in Ninea 
(Calabria), or cave crypts such as Santa Maria dei Miracoli in Andria, Santa Maria degli 
Amalfitani in Monopoli (Apulia), and Santa Lucia in Melfi (Basilicata) have preserved re-
markable examples of transpositions of the vita icon model to a different artistic medium 
(Safran 2014; Riccardi 2013, 2021). Although it is necessary to carefully assess the degree of 
dependence of these Italian churches on Eastern artistic culture and religious practices, the 
position of these paintings in the sacred space can still provide significant insights for the 
study of vita icons. Particularly, the paper aims to analyze the position in the sacred space, 
the layout and selection of episodes and patronage in relation to Cypriot mural vita icons 
and Eastern vita icons on panel.
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AN ARGUMENTATION ON THE SO-CALLED  
SILENCE OF THE BYZANTINES  
ON CYPRUS’ TREATY PERIOD

Berke Çetinkaya
Boğaziçi University

Cyprus’ distinct political status dates back to a treaty signed by Emperor Justinian II and 
Caliph Abd-al Malik in 686-8. The island retained its special status until the Byzantines re-
hegemonized Cyprus in 965. In the historiography of this period produced by the Constan-
tinople-centered elite, other frontier regions such as Crete and northern Syria received most 
of the attention, but Cyprus was largely ignored. In modern times, historians began applying 
new terms such as “middle ground” or “multiple hegemonies’’ to the so-called treaty period 
to understand better the power struggle between the Byzantine Empire and the Caliphate in 
Cyprus; they also pointed out the problem of the “scarcity” of written sources for the study 
of this period in the island’s history. However, despite the growing number of studies on the 
island’s treaty period in recent decades, no effort has been made by Byzantinists to explain 
the possible reasons for this lack of interest. The analysis of the geographical discourse of the 
Byzantine literati on the Islamic frontier, especially in Crete and northern Syria, and their 
motives while composing their works could make an important contribution to a possible 
explanation of the lack of interest of the Byzantines in Cyprus.

This paper aims to provide a meaningful explanation for the scarcity of treaty period 
sources and to lay the groundwork for further discussion of the Byzantine geographical per-
ception of the Islamic frontier in the tenth century by focusing on the following two points. 
First, the political and economic motives of the literati based in Constantinople and their 
ideological agenda in writing historical narratives about the Islamic frontier will be dis-
cussed. This part will show how the demilitarization of the island, which rendered Cyprus 
a relatively peaceful and non-threatening border region for the rest of the Byzantine terri-
tories, led to the island’s neglect since, in Constantinople-centered narratives, the periphery 
could only find a place to the extent that it concerned the center. The second part will try to 
show how the same particular status of the island transformed Cyprus into a frontier region 
that was no longer a functional geographical entity, especially in the context of tenth-cen-
tury military expansion; Constantinople-based intellectuals and elites probably considered 
the rehegemonization of the island as an event “not worthy” of mention in their panegyric 
works, since the campaign was modest compared to Cretan or Syrian expeditions.
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ICONS IN THE MAKING: MATERIAL, TECHNICAL  
AND ARTISTIC TRANSFERS IN THE MEDITERRANEAN AREA  

AT THE END OF THE MEDIEVAL PERIOD

Léa Checri and Sigrid Mirabaud
Institut National d’Histoire de l’Art - Paris

The exchanges between East and West at the end of the Medieval period are no longer in 
question. Although the fall of Constantinople is often presented as one of the triggers of the 
Italian Renaissance, it quickly becomes apparent, in the field of art at least, that the interac-
tions of the Greek East with the medieval West are older and more complex. 

The Byzantine influence in the 12th-14th centuries has been extensively studied and ma-
ny studies are devoted to detecting in the artistic productions of this period a sharing of 
iconographic and stylistic codes whose point of comparison is the degree of fidelity or devi-
ation from the models that are considered resolutely Byzantine. But however valuable it may 
be, the purely comparative approach can have serious limitations – as witnessed by the ma-
ny historiographical disputes concerning “unclassifiable” works whose attribution and lo-
cation remain uncertain to this day. The Madonna Kahn and Mellon (Washington, Nation-
al Gallery of Art) and the Madonna di sotto gli organi (Pisa, Duomo) are the best examples.

This paper will attempt to illustrate the artistic interactions in the Mediterranean ar-
ea from a new approach. Through the presentation of a new corpus of sources that are still 
too often ignored (i.e. the analytical, material and technical data relating to painted icons), 
we will attempt to show how the study of the processes of making icons in different regions 
of the Mediterranean area (from the 12th to the beginning of the 16th century) allow us 
to highlight common trends and practices, shared by artists from one side of the Mediter-
ranean to the other, from Italy to the Near East and from Byzantium to Ethiopia, passing 
through Crete, Cyprus, or Sinai.

The utilization of this corpus of analytical data allows us to highlight the techniques or 
materials used. Scientific imagery, in-situ analysis or analysis of samples provide valuable 
information that gives new clues about the history of the painting, its place of manufacture, 
the origin of the techniques used, or its journey from its creation to the present day (includ-
ing restorations and alterations).

This material study also makes it possible to trace the probable route of transmission or 
even filiation of techniques, choices of pigments, or materials. This is particularly the case 
when the manner of painting or the application of a pigment requires a particular techni-
cality, suggesting a direct transfer of knowledge between Byzantine, Italian, Cretan, Cypriot 
or Near Eastern artists. On the other hand, certain painting techniques seem to appear ex-
clusively in certain regions and correspond to an innovation specifically related to certain 
cultures of the Mediterranean area. The contribution of material analyses on these medie-
val icons allows us to create a cluster of concordant clues that confirm or invalidate a cer-
tain number of hypotheses that have been formulated until now. They make it possible to re-
trace with greater certainty the regional trends and the routes of artistic transfers that were 
assumed to exist. 
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THE TWO SITES WITHIN THE “WHOLE”:  
ATTEMPTING TO TRACE AND COMBINE  

THE DISTINCT HISTORIES OF TWO SOUNDINGS  
WITHIN THE MEDIEVAL MONASTERY OF AYIA NAPA

Polina Christofi
Department of Antiquities Cyprus

Archaeological research within the Monastery of Ayia Napa was initiated in 2019, main-
ly focusing on three different areas of interest: (1) the area west of the present Monastery’s 
auxiliary rooms, (2) the north-east corner of the monastic complex next to the “Venetian” 
domestic unit, and (3) west of the 14th-century church. The present paper, with the use of 
a multidisciplinary approach, aims to draw a much more complete picture of the latter two 
areas/soundings and to suggest a working theoretical model for their study. The need for 
such a specific approach occurred because the two soundings under discussion, at least at 
first glance, appear to be completely different and unrelated, both in terms of material cul-
ture as well as chronology. 

This presentation will describe, for the first time, new available data suggesting that the 
2019 excavation has recovered the oldest archaeological phases of the Monastery’s history. 
With the use of the archaeological material and the historical sources, I will try to establish 
the period that initiated the flourishing of the subterranean church into a thriving monastic 
complex that still survives today. The location of these finds is also intriguing when the later 
architectural phases of the “Venetian” period are taken into consideration. How and why did 
the Venetian counterparts treat the older structures in “such” a way? Is there evidence sug-
gesting that their architects had ulterior motives in their interaction with the older phases? 
These are only some of the questions I will try to acknowledge. 

Moving to the other sounding under study, on the west of the 14th-century church, I will 
present the recently published anthropological data of the burials found in the light of their 
contextual significance for the history of the Monument. My aim is to address a number of 
theoretical questions that I will attempt to answer by establishing the identity of the people 
interred. Were they locals or monks? How and why were their skeletal remains buried in 
that specific area? The main question I will try to tackle, with the use of the burial evidence, 
is the establishment of a terminus for the local belief systems. Special reference will be made 
to the modern belief that wants infertile women to conceive with the help of the icon of the 
Virgin Mary of the Ayia Napa Monastery, as well as to medieval accounts describing the ho-
liness of the local icon. 

These two excavated areas provide evidence of the earliest and the latest use of the Mon-
astery. Their functions and the material record recovered are totally different and at first 
glance uncorrelated. The challenge is to address these two parts of the “whole” as testi-
monies for the historical development of the Monastery and to prove how their unique 
character is the moving force that established the grandeur of the Monastery of Ayia Napa 
throughout the ages. 
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SECULAR EDUCATION IN GREEK-SPEAKING BYZANTINE 
ITALY IN THE 9TH - 11TH CENTURIES

Minqi Chu
Sorbonne University

Secular education at the centre of the Byzantine empire during the 9th-11th centu-
ries (namely the Macedonian Renaissance) has been widely discussed by scholars. Howev-
er, the state of the educational system in the peripheral regions of the empire, such as the 
Greek-speaking areas of Byzantine Italy, remains to be examined. This paper will concen-
trate on secular education in the Greek-speaking areas of Byzantine Italy in the 9th - 11th 
centuries, before the Norman conquest. 

Local hagiographies record that their saints received merely an elementary education 
(i.e. reading and writing the Greek alphabet), particularly through the study of the Psalms. 
No information about instructions at the secondary level is to be found in these hagiogra-
phies. However, local Greek manuscripts attest to the presence of secondary education in 
this marginal province. 

In the 10th and 11th centuries, a certain number of grammar textbooks were produced 
in this region. Monac. gr. 310, Leid. Voss. gr. Q.76, Crypt. Z.α.III, and Vat. gr. Pii II 47 were 
copied and used intensively in the monasteries of St. Neilos. Paris. suppl. gr. 920 and Mes-
san. S. Salv.156 contain grammatical fragments/epitomes of (ps-)Herodian. Fragments of 
a grammar codex comprising the Prolegomena et scholia written by George Choeroboscos 
were discovered in the Biblioteca Diocesana di Acerenza. In addition, texts of lower level 
preserved in some Italo-Greek palimpsests, such as Vat. reg. Pii II 35, include grammatical 
treatises.

As for local manuscripts of rhetorical textbooks, the situation is more complicated. Mes-
san. S. Salv. 118, comprising ancient commentaries on the works of (ps-)Hermogenes, had 
been preserved in the monastery of S. Salvatore before entering the Biblioteca Regionale 
Universitaria ‘Giacomo Longo’. Its transcription had been attributed to 11th-century south-
ern Italy. However, this attribution has been rejected by S. Lucà. If Lucà’s hypothesis is cor-
rect, it is more likely that this rhetorical manuscript arrived in Sicily during the period of 
the Norman conquest, after the foundation of this monastery in the 12th century by St. Bar-
tholomew of Simeri under the patronage of Roger II. Moreover, R. Romano identified Nei-
los of Rossano as the author of a commentary on Hermogenes’ De statibus transmitted in 
Paris. suppl. gr. 670 by a 10th-century monk-scholar named Neilos. However, this identifi-
cation remains doubtful. Thus, the manuscript Paris. gr. 3032 transcribed in the 10th cen-
tury would stand as the only witness to the local production and circulation of rhetorical 
textbooks.

In terms of more advanced types of training, even though the Dialecticae of John Dama-
scene and the Supplementum ad dialecticam brevem (perhaps attributed to the same author) 
were transcribed on fols. 31r-32r of Vat. gr. 1257 in Calabria at the end of the 10th century, 
allow us to imagine a local interest in logic and philosophy, but it is still not sufficient to en-
visage the instruction of this discipline in the Byzantine period.
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This paper will analyse these manuscripts-textbooks through palaeographic, codicologi-
cal and textual approaches and then attempt to draw some conclusions concerning the sec-
ular educational system followed on the western border of the Byzantine empire in the 9th-
11th centuries.
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GLASS SUPPLY AND CONSUMPTION  
IN EARLY BYZANTINE CYPRUS

Peter Cosyns
Universiteit Gent, Belgium

What started in 2014 as an FWO-funded postdoctoral study of “Glass production and 
consumption in Cyprus in the Late Antique period (4th-7th c. AD)” (project FWO-TM744) 
progressively resulted in establishing archaeological evidence of glass production in various 
Cypriot cities during Late Antiquity. Until recently the incidence of late antique glass work-
shops in Cyprus remained limited to a single reference by Ohnefalsch-Richter (1893) who 
reported vaguely on the possible presence of a glass workshop in Tamassos. 

Completed as well as ongoing research on the archaeological glass from Kouklia, Kouri-
on, Paphos and Polis unexpectedly resulted in various indications confirming the presence 
of local (secondary) glass workshops producing finished products for the local and/or re-
gional market. When compared to recent glass research in the Mediterranean and the East-
ern Mediterranean in particular, glass workshops appear to have been widely embedded in 
the Cypriot urban fabric. Whereas until recently the discussion was whether there was glass 
production in Cyprus in Antiquity, it is clear that at least during the late Roman imperial 
period and the early Byzantine period all major cities hosted one or more secondary glass 
workshops. 

Based on the established data from optical and chemical analyses the glass supply can be 
considered coming from the Levant and Egypt as the entire Mediterranean was predomi-
nantly supplied from the SE-Mediterranean. The data of Ayios Kononas in the Akamas re-
vealed the presence of glass import from NW-Anatolia. Archaeometric research on the Polis 
material is planned to better understand the presence of Aegean glass production supply-
ing NW-Cyprus. This NW-Anatolian glass import has not been attested in the cities on the 
South-coast of Cyprus.

Because of the combined presence of locally produced glass and imported finished prod-
ucts aside from the raw glass supply to the Cypriot secondary workshops, the major chal-
lenge is to differentiate imported finished products from locally produced material made 
with imported raw glass. A multidisciplinary assessment of the idiosyncratic and ubiquitous 
stemmed goblets and hollow stemmed lamps is required to define the fingerprint of differ-
ent local secondary glass workshops in Cyprus and/or the characteristics of Cypriot glass as-
semblages to differentiate local Cypriot productions from imported material.

All in all, the production, distribution, and consumption of glass in late antique Cyprus 
display dynamic and intense economic activities on an interwoven local, regional, and in-
terregional scale vividly interacting with the Eastern Mediterranean during the 5th-7th cen-
turies AD. Notwithstanding a changing society traditionally defined as being in decline, the 
Cypriot consumers’ market appears to have been strong and vibrant during Late Antiquity.
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“THE SMALLEST OF THE LARGE  
MEDITERRANEAN ISLANDS”:  

CYPRUS IN SYRIAC GEOGRAPHICAL TEXTS AND MAPS

Olivier Defaux
Orient & Méditerranée, CNRS

Cyprus is a well-known island for Greek-speaking geographers such as Strabo, Ptole-
my or Dionysius Periegetes, whose works were actively read during Late Antiquity and the 
Byzantine period. From the 6th century onwards, however, emerged a Syriac geographical 
literature that dealt with the Greco-Roman heritage while developing an original scientific 
production. The influence of Arabic scholars starting from the 8th century made the Syriac 
geographical and cartographical corpus a unique scientific documentation, which remains 
nevertheless poorly studied. The mentions of the island Cyprus in the geographical Syriac 
corpus have not been systematically studied so far. 

This paper aims thus to reassess the way Cyprus is depicted by Syriac geographers and 
map-makers that range from the 6th to the 14th century. Cyprus was essentially presented 
in three aspects. First, as the theory of climates develops in Greek and Syriac literature in the 
wake of Claudius Ptolemy’s works, Cyprus is described as part of the fourth climate. An un-
edited text from Severus Sebokht (7th century), contained in MS. Paris BnF syr. 346, pres-
ents a letter addressed to a Syriac community in Cyprus with a brief yet original geograph-
ical presentation of the Eastern Mediterranean, shaped by this theory of climates. Severus’ 
presentation echoes other later sources, such as Barhebraeus (13th century), which develop 
descriptions of the fourth climate, in which Cyprus is located, with considerations of its in-
habitants and their customs. 

Cyprus is also known in Syriac sources as part of the five big Mediterranean islands, to-
gether with Sicily, Corsica, Sardinia, and Crete. Cyprus is, however, usually referred to as the 
smallest one, although it is, in reality, larger than Corsica and Crete. The paper will look at 
the origin and history of this geographical piece of information in Syriac sources and com-
pare it with medieval Greek and Arabic texts on Cyprus and the Mediterranean islands. 

Syriac maps have not been properly edited or even thoroughly studied yet. The paper 
will consider four world maps in Syriac manuscripts dating from the early and late 14th cen-
tury. These maps, certainly based on earlier models, show a unique cartographical strate-
gy that combines the traditional climate theory, the drawing of landmasses, and the writing 
down of the toponyms in typical half-circled shaped maps. The place of the island Cyprus 
and the Eastern Mediterranean on these maps will be analyzed and compared with Greek 
and Arabic maps from similar periods.
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ΟΙ ΔΡΑΓΟΜΑΝΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ  
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μαρία Δημητρίου 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Στόχο και θεματικό άξονα της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί ο ρόλος που επιτέλε-
σε ο θεσμός του δραγομάνου κατά την περίοδο της Οθωμανοκρατίας στην Κύπρο και την 
εμπλοκή του στο πολιτικό και οικονομικό πλέγμα αξιών της περιόδου. Ήδη από τον ΙΗ΄ 
αιώνα και στο πλαίσιο της αποκέντρωσης, η διοίκηση και η φορολογία της νήσου είχαν 
ανατεθεί σε ένα σώμα που είχε συγκροτηθεί με επικεφαλής της κεντρικής εξουσίας τον 
muhassil και αμφότερα σε ντόπιους οθωμανούς αξιωματούχους και εκπροσώπους της Εκ-
κλησίας, καθώς επίσης και στον δραγομάνο του σεραγιού.

Ωστόσο, η οικονομική κρίση που έπληξε την Οθωμανική αυτοκρατορία ήδη από τα τέ-
λη του ΙΣΤ΄ αιώνα επέφερε ανακατατάξεις και μεταβολές στο υπάρχον φορολογικό σύστη-
μα και κατ’ επέκταση στο οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο. Έτσι οι έκτακτες φορολογικές 
εισφορές (avariz-i divaniyye) μετατράπηκαν σε τακτικές, γεγονός που προκάλεσε σφοδρές 
αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις. Η αδυναμία, ωστόσο, του καδή της εκάστοτε περιοχής 
να καταγράψει τους υπόχρεους των φόρων και να κατανείμει τον φόρο που τους αντιστοι-
χούσε και η ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης της οθωμανικής πολεμικής μηχανής κατά τη δι-
άρκεια του οθωμανο-βενετικού πολέμου (1683-1699) οδήγησε στην επιβολή νέων φόρων, 
η είσπραξη των οποίων, με διαταγή του σουλτάνου, ανατέθηκε στον καδή και στους προε-
στούς (ayan). Εκείνοι με τη σειρά τους συνέτασσαν ειδικά κατάστιχα (tavzi defter), τα οποία 
αφορούσαν στη συγκέντρωση των φόρων, είτε για την εξυπηρέτηση των αναγκών της πό-
λης ή της περιοχής (villayet harci, masraf-I villayet), είτε για να καλύψουν τις ανάγκες των 
πολεμικών επιχειρήσεων (imdad-I seferiyy). Την αρμοδιότητα και την ευθύνη για τον τρόπο 
υπολογισμού του συγκεκριμένου φόρου σε κάθε σαντζάκι και του καταμερισμού του στους 
υπηκόους έφερε όχι μόνο ο καδής αλλά και οι προεστοί, καθώς επίσης και οι διοικητικοί 
υπάλληλοι. Στην περίπτωση της Κύπρου σημαντική ήταν η στάση που τήρησε ο δραγομά-
νος, ο οποίος αν και ήταν υπεύθυνος για τις διπλωματικές σχέσεις της Πύλης με τις δυτικο-
ευρωπαϊκές παροικίες, ήταν επιπλέον επιφορτισμένος (από τον ΙΖ΄ αιώνα), όχι μόνο με τη 
συγκέντρωση των κατ’ αποκοπή φόρων, αλλά και τη μίσθωσή τους.
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ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΓΙΑ  
«ΤΟ ΕΝ ΧΩΝΑΙΣ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ»,  

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΙΝΑΪΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ 552

Εμμανουήλ Δουνδουλάκης
Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εισήγησης παρουσιάζονται ανέκδοτα υμνογραφικά που 
αφορούν στην εορτή του «εν Χώναις θαύματος του Αρχιστρατήγου Μιχαήλ» (6 Σεπτεμβρί-
ου), σύμφωνα με τον Σιναϊτικό κώδικα 552, του 12ου αιώνα. Τα ως άνω υμνογραφικά είναι 
διαφορετικά από εκείνα που καταχωρίζονται στην έντυπη ακολουθία του Μηναίου, αλλά 
και αναπληρώνουν τα κενά του εντύπου.

Ειδικότερα, με τη μεταγραφή του κειμένου επιχειρείται συγκριτική μελέτη με επίσης 
ανέκδοτα υμνογραφικά άλλου κώδικα και πιθανές διαφορές μεταξύ τους, προκειμένου να 
ετοιμαστεί στο άμεσο μέλλον κριτική (διπλωματική) έκδοση, η οποία θα περιλαμβάνει τους 
δύο κώδικες. 

Σε ένα πρώτο επίπεδο ανάγνωσης των τροπαρίων, εξετάζονται τα μουσικά πρότυπα και 
η ρυθμοτονία τους, πιθανές αποκλίσεις σε σχέση με τους ήχους των ύμνων, ενώ αποτιμάται 
η ευστοχία του υμνογράφου να αποδώσει μελικά τα τροπάρια.

Ένα δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης διερευνά τις γλωσσικές ιδιαιτερότητες και τα υφολογι-
κά στοιχεία, καθώς και τα ρητορικά σχήματα που συμβάλλουν στη ρυθμικότητα και ζωντά-
νια των ύμνων. Εγκράτεια σε επίπεδο ρητορικών σχημάτων από μέρους του υμνογράφου, 
θα πρέπει να αιτιολογηθεί. Στο αυτό επίπεδο κωδικοποιείται επίσης η ορολογία που αξιο-
ποιεί ο υμνογράφος για να αποδώσει τα νοήματα όσων επιθυμεί. 

Κύρια αγιογραφικά, πατερικά, λειτουργικά κ.ά. χωρία συλλέγονται σε ένα τρίτο επίπε-
δο. Βάσει αυτών, καταδεικνύεται η ικανότητα του υμνογράφου, αλλά και ο βαθμός εξοικεί-
ωσής του με τα κείμενα της Εκκλησίας. 

Σε ένα τέταρτο επίπεδο ανάλυσης, επιχειρείται μια διακειμενική θεώρηση και σύγκριση 
μεταξύ υμνογραφικού και αγιολογικού κειμένου, δηλαδή του περιεχομένου της εορτής. Ει-
δικότερα, εξετάζεται η νοηματική σχέση και η λεκτική εξάρτηση των δύο, όπως επίσης εάν 
προκύπτουν δεδομένα που καταδεικνύουν συγκεκριμένο αγιολογικό κείμενο (προγενέστε-
ρο ή σύγχρονό τους), ως διαπλαστική πηγή των υμνογραφικών. 

Άλλα πιθανά θεολογικά στοιχεία, επιμέρους πτυχές της ορθοδόξου θεολογίας που απο-
τυπώνονται στα τροπάρια, είναι διαφωτιστικά ως προς τη στοχοθεσία του συντάκτη, τον 
διδακτικό ή ηθοπλαστικό χαρακτήρα τους. 

Ως σύνοψη των παραπάνω υπογραμμίζονται τέλος όλα εκείνα τα δεδομένα που ανα-
δεικνύουν την πρωτοτυπία των ύμνων, αλλά και τη συνεισφορά της παρούσας εισήγησης 
στο επιστητό. 
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Η ΜΕΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Ανέστης Ζήδρος 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Η εισήγηση πραγματεύεται τη μετρική των ασματικών κανόνων κατά τη σύνθεσή τους 
από τους πιο επιφανείς κανονογράφους. Αποτυπώνονται οι αρχές που ακολουθήθηκαν, 
όσον αφορά στη δόμησή τους και τη μετρική σχέση από την οποία διέπονται οι διάφοροι 
ειρμοί των ήχων με τα αντίστοιχα τροπάριά τους. Έχοντας ως βάση την έντυπη έκδοση του 
Ειρμολογίου του Ευστρατιάδη και συγκρίνοντας διάφορους ειρμούς διαφορετικών ήχων 
στο σύνολο του ενιαυτού με τα αντίστοιχα τροπάρια από την έντυπη έκδοση των Μηναί-
ων της Ρώμης, πραγματοποιείται μετρική σύγκριση ως προς τους κανόνες της ομοτονίας 
και της ισοσυλλαβίας. Πιο συγκεκριμένα γίνεται μετρική ανάλυση ανά στίχο δεκατεσσά-
ρων κανόνων διαφόρων ήχων (συνολικά 112 ειρμών) και δύο ακόμα μεμονωμένων ειρμών. 
Επιλέγονται τυχαία πέντε κανόνες του α΄ ήχου, δύο του β΄ ήχου, τρεις του δ΄ ήχου, ένας 
του πλαγίου πρώτου ήχου, ένας του πλαγίου δευτέρου ήχου, ένας ειρμός του βαρέως ήχου, 
δύο κανόνες του πλαγίου τετάρτου ήχου και ένας ακόμα ειρμός του ίδιου ήχου. Τα τροπά-
ρια αναλύονται ανά ειρμό και στίχο (όπου χρειάζεται αλλάζει μερικώς ή και πλήρως ο χωρι-
σμός των στίχων του Ειρμολογίου του Ευστρατιάδη ή και των Μηναίων Ρώμης) και οι μετρι-
κές μορφές καταγράφονται πάντα σε σχέση με τους ειρμούς τους. Οι αρχές της ομοτονίας 
και της ισοσυλλαβίας αποτελούν τη βάση της δημιουργίας των κανόνων και δημιουργούν 
άρρηκτα στερεά σχέση μεταξύ των ειρμών των κανόνων και των τροπαρίων που τους ακο-
λουθούν. Καταγράφονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν.

Φαίνεται μάλιστα πως αυτοί οι κανόνες μετρικής περιλαμβάνονταν στο πνεύμα της ρυ-
θµοτονικής κατασκευής των ασματικών κανόνων επιβεβαιώνοντας την κατασκευή αυτή. 
Οι ποιητές τηρούσαν την ομοτονία και την ισοσυλλαβία, είχαν όμως και κάποια σχετική 
ελευθερία σε ζητήματα όπως η προσθήκη ή η αγνόηση τόνου λέξης, καθώς επίσης και σε 
κάποια ζητήματα προσθήκης συλλαβών. Ειδικά στους αρχικούς τόνους ενός στίχου, τους 
δευτερεύοντες, η παράλειψη είναι συχνή σε αντίθεση με την ύπαρξη τέτοιων φαινομένων 
στον τελευταίο τόνο του στίχου, τον κύριο, που σπάνια αλλάζει θέση. Σε μικρό βαθμό επί-
σης παρατηρείται η συνήθεια της προσθήκης ή αφαίρεσης συλλαβών, αν εξαιρέσουμε τις 
περιπτώσεις που αφορούν το τέλος του στίχου. Δεν είναι άλλωστε παράδοξη η υπόθεση 
που σε κάποιους ειρμούς φαίνεται να είναι ίδια για όλους, οι ποιητές να γνώριζαν διαφορε-
τικά τον ειρμό και συνεπώς οι όποιες αποκλίσεις να οφείλονται σε αυτό το γεγονός.



41

A TREFOIL PATTERN IN THE DEËSIS MOSAIC PANEL  
IN HAGIA SOPHIA IN CONSTANTINOPLE  

AS A REFERENCE TO THE GREAT ROMAN PAST

Magdalena Garnczarska
Jagiellonian University in Cracow

The Deësis mosaic panel in the south gallery of Hagia Sophia Church in Constantino-
ple features high artistic quality, especially the soft and delicate facial modelling obtained 
thanks to the application of very fine tesserae. Nevertheless, the most distinctive is a gold 
background with a trefoil pattern. There are aesthetic reasons for applying an imbrication 
motive because such an arrangement of mosaic cubes breaks the monotony of a plain gold 
background. It also provides rich visual effects related to reflected light. However, I believe 
that the patterned background is meaningful: it could be interpreted as an element relevant 
to the former great past of the Roman Empire. In short, as a subtle symbol of Romanitas. 

Emperor Michael VIII Palaiologos is usually associated with this mosaic. After recap-
turing Constantinople, his reconstruction program concerned the material fabric of the city 
that the Crusaders heavily destroyed. In this context, repairing the Hagia Sophia Church 
was particularly important. The execution of this panel, presumably just after the recapture 
of the capital, had to be a powerful visual message. Through this act, the emperor pointed 
to the return of the rightful users of the church. He also emphasised the continuation of the 
imperial foundations in the Hagia Sophia.

A crucial detail, however, is the patterned background itself. It is an artistic quote taken 
from mosaic floors of the Later Roman Empire. This motive of overlapping semi-circular el-
ements appears, for example, in the mosaic with Achilles on Skyros in a villa in La Olmeda 
(late 4th century), in the mosaic panel with a rabbit and another with a lion attacking a bull 
from Syria (400-600; now in the J. Paul Getty Museum), in the mosaics in the villa of the 
Amazons in Edessa (5th or 6th century), in the mosaic with a hunting scene in the triklinos 
in Apamea (mid 5th or early 6th century) and in the mosaic with Adam and Eve (northern 
Syria, end of the 5th or the beginning of the 6th century; now in The Cleveland Museum of 
Art). Most of these examples come from the eastern part of the Empire. 

Nonetheless, the most significant and dazzling example is the Mosaic Peristyle of the 
Great Palace of Constantinople. Researchers date it very differently: from Justinian to Her-
aclius, but probably ca. 700, the mosaics were covered with slabs of Proconnesian marble. 
Hence, Michael VIII could not see this mosaic floor, although he spent some time in the 
Great Palace. There could be a kind of artistic memory of this pattern, which Byzantine art-
ists revived during the reign of Michael VIII. Nikephoros Gregoras even explicitly wrote 
that this emperor’s renovations were intended to underline ties with the Empire from before 
the Fourth Crusade. They were to indicate the continuity of the Empire, also in terms of cul-
ture. Therefore, the Deësis panel, because of its background, reminded of the cultural unity 
with the earliest period of the Byzantine Empire.
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POLITICAL AND PHILOSOPHICAL IDEAS  
IN LATE BYZANTINE THOUGHT

Antonia Gkremi-Liadi
Katholieke Universiteit Leuven

The aim of this paper is to stress the evolution of political ideas in the philosophy of late 
byzantine scholars. Focusing on the works of Michael Psellos (1018-1078) and Nicephoros 
Blemmydes (1197-1272), I intend to limn the portrait of the philosopher-king as a combi-
nation of the Greco-Roman imperial status and Christian virtue. The scholars of the late 
years of the Byzantine Empire had a two-fold aspiration: to preserve the Ancient Greek and 
Roman ideal of the virtuous and influential emperor and to strengthen the feeling of Chris-
tian fraternity under the veil of the divine-right kingship, eligible to regain the imperial glo-
ry of the past. The final aim of this paper is to present the work Regia Statua of Nicephoros 
Blemmydes.

In the Regia Statua (Βασιλικός Ἀνδριάς), Blemmydes advises his student and future em-
peror, Theodoros II Laskaris. The discussion here focuses on the originality of his ideas and 
his primary sources, to show how mirrors of princes have been formed through the centu-
ries in the history of ideas. Moreover, persuasion is approached from two perspectives: the 
pedagogical one, since it is a text addressed by the teacher to his student; and the rhetorical 
one, since the exhaustive sequence of paradigms is traced as a locus communis back to An-
cient and Roman times, drawing its power from history (being historical paradigms) and 
the authority of great men. Furthermore, this work is discussed as an ethical treatise (λόγος 
ἠθικός) – the primary aim of its author –, through the scope of the existence of ethics as a 
philosophical field in Byzantium. What is the position of ethos (ἔθος) and logos (λόγος) in 
Byzantine thought and what was the target group of these treatises? Was Blemmydes’ tu-
toring effective after all? The conclusion of this paper will derive from historical evidence.
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MOSAIC FLOORS OF THE MONASTERY  
IN SEDE NAHUM, ISRAEL

Lihi Habas
Hebrew University of Jerusalem, Israel

The monastery in Sede Nahum is dated between fourth to sixth centuries CE. Sever-
al stages of extensions and reconstructions can be discerned. Some rooms are paved with 
polychrome mosaic floors, part of the repertoire of common patterns throughout the Holy 
Land in the Byzantine period. In the courtyard is a medallion with Solomon’s knot. A frame 
of undulating ivy branches decorates room 8. In the chapel are vine scrolls populated with 
animals, birds, aquatic birds, a mongoose fighting a snake, and a grape-picker, surround-
ed by geometric and vegetal frames. Both the chapel’s liturgical space and room 2 are dec-
orated with geometric networks. In the hall is a laurel wreath, with fruits among the leaves, 
and a Solomon’s knot within, surrounded by a geometric frame. Crosses appear in some of 
the rooms. Some of the mosaics have decorative meaning, and some also have Christian 
symbolic meanings. In the Muslim period (seventh-ninth centuries CE) the monastery was 
abandoned.
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ANOTHER MOSAIC OF ORPHEUS IN AKAKI, CYPRUS

Fryni Hadjichristofi
Department of Antiquities, Cyprus 

The excavation carried out since 2013 at a place called Pigadia, north of the village of 
Akaki, 30 km west of Nicosia, has brought to light the remains of a building that develops 
around a large basin. The floors of some rooms in the building are decorated with mosaics, 
the most impressive of which is the mosaic that covers the portico that runs along the south 
side of the cistern. The main subject of this mosaic is a circus scene. The excavation carried 
out to the south of this portico brought to light rooms belonging to the residential part of 
the building.

In the middle dominates the reception room of the building, the triclinium, which is 
covered with a mosaic. The central space of the mosaic is bordered on its three sides with a 
wide band decorated with a geometric pattern. This is the part of the room where the tric-
linia were placed. The central space has two panels framed with a guilloche and separated 
from each other by a laurel wreath. The upper panel is occupied by a representation of Or-
pheus and the animals.

Seated Orpheus holds a lyre in his left hand while his raised right hand holds the plec-
trum. Unfortunately, most of his body and clothing are destroyed. Judging by the few rem-
nants of his clothing, we must deduce that it must have been particularly rich. It is made of 
glass tesserae. Around Orpheus are gathered the animals charmed by his music. The lower 
panel is decorated with a scene that is difficult to read. Nevertheless, we can distinguish that 
it is a Nilotic scene.
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LATIN POLEMICS AGAINST THE GREEKS  
IN THE CRUSADER PRINCIPALITY OF ANTIOCH  

(12TH CENTURY)

Jack Hanrahan-Shirley
Macquarie University, Sydney 

As noted by Bernard Hamilton in his book The Latin Church in the Crusader States 
(1980) the Latin Church in the Frankish states of Syria and the Holy Land has received lim-
ited interest from multiple generations of ecclesiastical historians. This paper will endeavour 
to partially rectify this imbalance by drawing attention to the polemical dialogue between 
the Latin and Byzantine churches during the 12th century in the Crusader Principality of 
Antioch. To this direction, I analyse the surviving correspondence, dated to the 1170s, be-
tween the Pisan theologian Hugh Etherianus and the then Latin Patriarch of Antioch Aim-
ery of Limoges concerning Hugh’s polemical work De Haeresibus quas Graeci in Latinos de-
volvunt, sive quod Spiritus Sanctus ex utroque, Patre scilicet et Filio procedat (On the Heresies 
that separate the Greeks from the Latins, or that the Holy Spirit proceeds from both, that 
is to say, the Father and the Son). The work is often referred to simply as Contra Graecos 
(Against the Greeks) and was written to support the Latin acceptance of the Filioque against 
attacks by non-Latin theologians. The Contra Graecos is also seen as a systematic defence, 
perhaps even the first one, of the Filioque by a Latin theologian. The study of the epistles 
exchanged between Hugh Etherianus and Patriarch Aimery will allow me to examine how 
Latin intellectuals and ecclesiastics of the 12th century sought to engage polemically with 
their Byzantine theological opponents within the Crusader States. Furthermore, in my view, 
Contra Graecos contains important, albeit little studied so far, clues about the tropes used by 
Latin theologians to construe the Byzantine Church as heretical.
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LINGUISTIC REGISTERS IN BYZANTINE GREEK 

Martin Hinterberger
University of Cyprus

It is well known that Byzantine texts, especially literary texts, are written in a broad vari-
ety of linguistic registers. For the categorisation of these various linguistic forms, frequent-
ly a tripartite model is used by modern scholars (high, middle, low or also atticistic, koine, 
vernacular). This model only insufficiently does justice to both the linguistic reality and 
Byzantine terminology. Byzantine authors themselves only rarely comment on the linguis-
tic form of their texts. When they do so, they usually distinguish a higher, literary register 
from a lower, non-literary register. To the first one they refer as ἑλληνικὰ “classicizing or lit-
erary Greek”, for the latter various terms are in use. It is the aim of the proposed paper to ex-
plore the circumstances under which Byzantine authors comment on the language they use 
as well as to analyse the various terms used for the denomination of a lower linguistic regis-
ter. In particular, terms such as συνήθεια/συνήθης, ἰδιωτικὸς λόγος, κοινὴ φράσις and their 
exact meaning will be in the focus of the investigation. They appear in a wide range of texts 
such as historiography, epistolography or hagiography.
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THEY ARE HUMANS AFTER ALL:  
A GLIMPSE AT SOME SPECIFIC GROUNDS FOR A DIVORCE IN 

THE DIOCESE OF THE ARCHBISHOPRIC OF OHRID  
CA. 1230s

Yanko Hristov
South-West University “Neofit Rilski” - Blagoevgrad, Bulgaria

The challenges of studying certain details of the everyday life of medieval society are nu-
merous and diverse. This feature, as noted repeatedly, is mainly due to the well known limits 
of the available primary sources. However, when it comes to the southwestern parts of the 
Balkan Peninsula in the first half of the 13th century, it is of essential importance to empha-
size that some of the obstacles and restraints are not observed while focusing on the aspects 
of family ties, adulterous relations, legitimate and illegitimate heirs, etc. This is due to the 
access to various sentences, court records and other legal documents, preserved in the col-
lection known as Ponemata diaphora. Even a cursory glance at its texts allows one to notice 
that in the field of family legal issues the hierarchs of the Archbishopric of Ohrid were able 
to take advantage of the rich and profound Byzantine legislative tradition.
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ΟΠΛΟΚΑΤΟΧΗ, ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ, ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ  
ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ  

ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΚΡΗΤΗ

Διώνη Θεοδωράκη 
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Αντικείμενο της εισήγησης αυτής αποτελεί η οπλοφορία, οπλοχρησία και κουλτούρα των 
όπλων γενικότερα στη βενετοκρατούμενη Κρήτη. Έρευνα ειδικά για το θέμα αυτό δεν έχει 
λάβει χώρα ως τώρα. Η υπάρχουσα έρευνα είναι κυρίως κοινωνιολογικής φύσεως, κι έτσι επι-
κεντρώνεται κατά βάση στη σημερινή εποχή· ακόμη, ενώ υπάρχουν κάποιες μελέτες για το 
φαινόμενο ως είχε την πρώιμη νεότερη περίοδο, σε άλλες χώρες της Ευρώπης, δεν έχει όμως 
ως τώρα γραφεί μια εξειδικευμένη μονογραφία για το θέμα, όχι μόνο για τη βενετοκρατούμε-
νη Κρήτη, αλλά και για τον λατινοκρατούμενο Ελληνισμό γενικότερα. Η εισήγηση αυτή, λοι-
πόν, αποτελεί μια πρώτη εξέταση αυτού του ζητήματος, το οποίο θα μελετηθεί πολύ πιο ενδε-
λεχώς στην επερχόμενη διδακτορική μου διατριβή, που αποσκοπεί ακριβώς στο να καλύψει 
αυτό το κενό στην έρευνα.

Στην εισήγηση αυτή εξετάζω τις συνήθειες του πληθυσμού της Κρήτης κατά την περίοδο 
της Βενετοκρατίας όσον αφορά την οπλοφορία, την κατοχή όπλων και τη χρήση τους, τους 
παράγοντες που επηρέαζαν τις συνήθειες αυτές· επίσης τη στάση των βενετικών αρχών απέ-
ναντι στο φαινόμενο αυτό, καθώς και τις διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες και φαινόμε-
να που σχετίζονται με αυτά, δηλαδή την κουλτούρα των όπλων στο νησί. Πρώτα εξετάζεται 
η νομοθεσία που ίσχυε στη βενετοκρατούμενη Κρήτη με στόχο τον έλεγχο της οπλοκατοχής, 
οπλοφορίας και οπλοχρησίας στο νησί, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αυτή εφαρμοζόταν. 
Σκιαγραφούνται έπειτα τα είδη όπλων που ήταν σε χρήση την περίοδο αυτή, καθώς και πώς 
αυτά χρησιμοποιούνταν από μέλη διαφορετικών κοινωνικών ή εθνοτικών ομάδων.

Παρουσιάζεται ακόμη η κοινωνική πτυχή του φαινομένου της οπλοφορίας, οπλοκατοχής 
και οπλοχρησίας. Θα δείξω από ποιους παράγοντες πήγαζε και σε ποιο βαθμό ήταν εξαπλω-
μένο το φαινόμενο αυτό, πώς αντανακλάτο στην κοινωνική ζωή του τόπου, δηλαδή τις κοι-
νωνικές δραστηριότητες, κοινωνικά φαινόμενα και άλλες εκδηλώσεις και απεικονίσεις αυτής 
της κουλτούρας των όπλων, καθώς και πώς το κράτος επεδίωξε να αξιοποιήσει την κουλτού-
ρα των όπλων στο νησί προς όφελός του. Επίσης μελετώ την κυκλοφορία των όπλων στο νη-
σί. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται οι διάφοροι τρόποι με τους οποίους ο ευρύς πληθυσμός 
μπορούσε να αποκτήσει όπλα, η κατασκευή όπλων στο ίδιο το νησί, καθώς και οι τεχνίτες που 
κατασκεύαζαν όπλα και η θέση τους στην τοπική κοινωνία. Παρουσιάζεται ακόμη η έλευση 
της νέας τεχνολογίας των πυροβόλων όπλων στο νησί και η διαδικασία υιοθέτησής της από 
τον γενικό πληθυσμό.

Δεν θα παραλείψω περαιτέρω να εξετάσω πώς επηρεάζονταν οι σχετικοί με την οπλο-
φορία και οπλοχρησία κανόνες, καθώς και η κυκλοφορία και διαθεσιμότητα των όπλων στο 
νησί, από έκτακτα περιστατικά όπως πολέμους και εξεγέρσεις. Τέλος θα προχωρήσω σε μία 
σύγκριση της κατάστασης στην Κρήτη με την αντίστοιχη σε άλλες ελληνικές περιοχές υπό 
βενετική κατοχή και τη μητρόπολη Βενετία, ώστε να διαπιστώσω κατά πόσον οι συνήθει-
ες στην Κρήτη αποτελούσαν κανόνα ή εξαίρεση σε σχέση με το τι συνέβαινε αλλού την ίδια 
εποχή.
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HADJIMICHAEL,  
THE EXTRAORDINARY 18TH CENTURY CYPRIOT

Stelios Irakleous
Independent researcher

Hadjimichael is one of the most important and productive hagiographers of the late 18th 
and early 19th century. Until now very little is known about his life and activities. Evidence 
suggests that he learned the art of painting around middle age as an apprentice of Michael 
Thettlalos, while he was working in Cyprus. We also know that some of his children were 
involved in some major events in Cyprus’ history and that important people, like Ierony-
mos Myriantheas, originate from his bloodline. Most information comes from scarce traces 
found here and there; for example, a note on a painting, a name in a codex and so on. Other 
than these his life remains a mystery.

About a year ago a notebook written by Hadjimichael was discovered by a distant relative 
of his, Panayiotis Michael, in their village Kaminaria. After the owner of the notebook was 
identified and the several entries started to attain meaning, it became evident that Hadjimi-
chael was much more than a hagiographer. From the entries in the notebook, we see that he 
worked as a painter, carpenter, bookbinder, and merchant, that he served for a time period 
as a tax collector, and was multilingual. Other than that, the notebook offers information 
on his paintings, known and unknown, their cost and commissioners. It provides informa-
tion on everyday life and trade, and on some major events in Cyprus’ history. Furthermore, 
several pages written in Karamanlidika and a lead pointing to the monastery of Ayios Ioan-
nis Lampadistis in Kalopanayiotis suggest a connection to Turkish-speaking Orthodox pil-
grims from Asia Minor.

The study of the notebook is far from completion. Its length, multiplicity and quantity 
of information require thorough research; therefore this presentation will be confined to as-
pects of this ongoing project concerning unknown facets of Hadjimichael’s life and activi-
ties.
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TO ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ 
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΙΤΙΟΥ 18

Αρχιμ. Γρηγόριος Α. Ιωαννίδης
Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου

«Τακτικὸν σὺν Θεῷ ἁγίῳ περιέχον ἀνελλιπῇ τὴν εἴδησιν τῆς ἀρχιερωσύνης», με αυτό 
τον τίτλο επιγράφεται στο φ. 1α η πρώτη διάταξη «εἰς ἐγκαίνια ναοῦ» του σημερινού κώδι-
κα της Ιεράς Μητροπόλεως Κιτίου 18. Πρόκειται για αρχιερατικό ευχολόγιο της επισκοπής 
«Καρπασέων καὶ Ἀμμοχώστου», όπως σημειώνεται στο φ. 26α.

Ο κώδικας φέρει σήμερα 150 φύλλα και έχει διαστάσεις 210Χ150 χιλιοστά. Σε μια πρό-
σφατη μελέτη μας γύρω από τον κώδικα καταδείξαμε τον γραφέα του, που δεν είναι άλ-
λος από τον γνωστό βιβλιογράφο της Μονής Ανδρείων, Αμβρόσιο, και τη χρονική περίο-
δο συγγραφής του, τη δεκαετία του 1540. Τέλος, αναδείξαμε το βιβλιογραφικό κέντρο της 
Μονής Ανδρείων και τη σημασία του στην αντιγραφή λειτουργικών χειρογράφων και μά-
λιστα ευχολογίων στο νησί.

Ως συνέχεια της προαναφερθείσας εργασίας, προχωρούμε με την παρούσα ανακοίνωση 
στη μελέτη του πλούσιου λειτουργικού περιεχόμενο του ευχολογίου Κιτίου 18. Το ευχολό-
γιο φέρει 31 διατάξεις, οι οποίες στο μεγαλύτερο μέρος τους κατατάσονται σε τρεις μεγά-
λες λειτουργικές θεματικές ενότητες:

1. Διατάξεις σε σχέση με το οικοδόμημα του Ναού και τα ιερά σκεύη (φφ. 1α-71β).
2. Διατάξεις χειροθεσιών και χειροτονιών (φφ. 71β-128β).
3. Δύο Διατάξεις για τη Μεγάλη Πέμπτη (φφ. 128β-131β).
Συγκρίνοντας το ευχολόγιο Κιτίου 18 με τα άλλα 22 μέχρι σήμερα γνωστά κυπριακά ευ-

χολόγια, μπορούμε να το εντάξουμε στην ομάδα των πέντε αρχιερατικών ευχολογίων του 
16ου αιώνα που καλύπτουν εκκλησιαστικά σχεδόν όλες τις επαρχίες του νησιού.

Η ιστορική συγκριτική μελέτη των τριών μεγάλων λειτουργικών θεματικών ενοτήτων 
του Κιτίου 18, σκοπό έχει να παρουσιάσει και να αναδείξει την λειτουργική ζωή στην επι-
σκοπή Καρπασίας και Αμμοχώστου, αλλά συνάμα να καταδείξει την «κομβική» σχέση της 
Εκκλησίας της Κύπρου με τα μεγάλα λειτουργικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, των Ιε-
ροσολύμων, της Αλεξάνδρειας και της Αντιόχειας.
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ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΟΡΤΟΥ 

Δέσποινα Ιωάννου Βασιλείου
Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας 

Οι εικόνες, ως άλλη γλώσσα της Θεολογίας, αντανακλούν την ομορφιά του παραδεί-
σου και τη δημιουργική παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Η αγιογραφία, είναι μια ζωγραφι-
κή θεολογία, η οποία περιγράφει τον καινούργιο κόσμο που έφερε ο Χριστός και φανερώ-
νει την προσδοκία του εσχατολογικού κάλλους, όχι μόνο της ανθρώπινης φύσης αλλά και 
ολόκληρου του κόσμου. Η ορθόδοξη αγιογραφική τέχνη μεταφέρει στους πιστούς πέραν 
της Θεολογίας και μηνύματα ευαισθησίας, αγάπης, σεβασμού και αρμονικής συνύπαρξης με 
το περιβάλλον. Ο κόσμος ως «καλόν λίαν» δημιούργημα του Θεού, ανήκει σε μια ατέρμονη 
λειτουργική ενότητα με ρόλο ευχαριστιακό και δοξολογικό. Οι εικόνες είναι τα εχέγγυα της 
μελλοντικής νίκης, μέσα από τις οποίες αποδεικνύεται η λύτρωση που έφερε ο Χριστός για 
να επικρατήσει σε όλη τη δημιουργία και να εξαλείψει τις συνέπειες της πτώσης. 

Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να εντοπιστούν μέσα από τις εικόνες του Δωδε-
καόρτου τα φυσικά στοιχεία και φαινόμενα και ο ρόλος τους στο σωτηριολογικό έργο του 
Θεανθρώπου. Προκειμένου να αναδειχθούν αυτές οι σχέσεις θα αξιοποιηθούν τοιχογρα-
φίες από βυζαντινές εκκλησίες της Κύπρου. Θα εξεταστεί μέσα από τις εικόνες το γεγονός 
ότι όλες οι μορφές της ύλης μετέχουν στην ενέργεια του Θεού με διαφορετικό τρόπο. Ταυ-
τόχρονα θα μελετηθεί η αντίδραση των φυσικών στοιχείων και φαινομένων και ο ρόλος 
τους στα γεγονότα της ζωής του Χριστού και της Θεοτόκου. Οι φυσικοί νόμοι και τα φυ-
σικά στοιχεία, το υγρό και το στερεό, η φωτιά και ο αέρας, το φως και το σκοτάδι, η νεφέ-
λη και τα αστέρια, ο ήλιος και το φεγγάρι, ο χώρος και ο χρόνος, τα ουράνια, τα επίγεια και 
τα καταχθόνια σπεύδουν να υμνήσουν, να δοξολογήσουν, να υπηρετήσουν, ενίοτε να κα-
ταρριφθούν και άλλοτε να αποκτήσουν υπερφυσικές ιδιότητες. Όλη η κτίση αγιάζεται με 
την έλευση του δημιουργού της και υπηρετεί το σωτηριολογικό έργο του Θεού, ενώ συμπά-
σχει και χαίρεται για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο Θεός επεμβαίνει, αγιάζει και κινεί δια 
του Αγίου Πνεύματος τα φυσικά φαινόμενα και στοιχεία, ώστε δια της ύλης ο άνθρωπος να 
ανατραφεί και να μετέχει στον αγιασμό. 
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WALL PAINTINGS IN CHAMBERS AND CHAPELS  
OF BYZANTINE CITY WALLS:  

THE CASE OF THE MEVLEVIHANE/RHEGION GATE  
IN CONSTANTINOPLE

Ivana Jevtic
Koç University

In the current restoration of the Istanbul land walls, the Istanbul Metropolitan Munici-
pality (IBB) cleaned and cleared the Mevlevihane/Rhegion and Siliviri/Pege Gates. The in-
terventions prompted visitors, myself included, to come and explore these sections of the 
Constantinopolitan walls. The amount and diversity of inscriptions, combined with the 
use of varied spoliated fragments on and around the Mevlevihane/Rhegion Gate caught 
my attention. I was also struck by its two rectangular gateway towers, made of large stone 
blocks, whose monumentality and scale recall the Golden Gate. It is rarely mentioned that 
the upper chamber of the northern gateway tower was decorated with frescoes representing 
saints, dated to later Byzantine centuries. The frescoes were last seen in the 1930s and Fritz 
Krischen authored their hypothetical drawing (Fritz Krischen, Die Landmauer von Kon-
stantinopel, vol. I, [Berlin, 1938], pl. 10). His drawing represents the sole visual evidence of 
their existence because the frescoes disappeared in later extensive repairs of the tower. To-
day the chamber is cleaned and accessible; though deprived of its vaulted roof, it even hosts 
a temporary photographic exhibition. A comparison with Krischen’s drawing shows that 
the loopholes (two on the western façade and three on the flanks of the tower) and the piers 
(once painted with the figures of saints but now holding exhibition items) are the remnants 
of the original Byzantine structure. They allow to imagine how the interior of the chamber 
looked like, lit by narrow strips of light coming from the loopholes that played a part in the 
experience of that space and its fresco paintings. The chamber offers commanding views of 
the walls, and the areas outside of the walls, impressive to present-day visitors as they must 
have been for its earlier users. 

Although exterior appearance is central to the study of city walls and fortifications, my 
paper tackles the problem of their interior spaces, i.e. the chambers and chapels, and wall 
paintings. By merging the scarce evidence from the Mevlevihane/Rhegion gateway tower 
and other known examples across the Byzantine world, my aim is two-folded. On the one 
hand, I will raise a question about the methodological and conceptual framework that such 
material requires. I will discuss, on the other hand, the functions and users of these cham-
bers, the role of painted decoration and highlight their importance for more integrative 
studies of the city walls. 
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SAINT LUDMILA OF BOHEMIA  
AS A WESTERN AND EASTERN SAINT

Václav Ježek
Prešov University

The present contribution assesses the role of Saint Ludmila of Bohemia in the context 
of religious and cultural politics of medieval Bohemia. Saint Ludmila became a popular 
saint in the Eastern Byzantine Slavic cultural sphere, but she was also a popular saint in the 
Western Latin cultural sphere. This contribution assesses the various sources we have that 
illustrate her life and influence. We attempt to find the basic elements and reasons for her 
sainthood and popularity in the various traditions. After summarising these reasons and el-
ements we attempt to establish a bridge between the “West” and “East” based on common 
elements and reasons for sainthood. The story and example of saint Ludmila can be used in 
other contexts where there was a confluence of Western and Eastern elements in certain pe-
riods or contexts, for example in Cyprus. As we demonstrate, there are differences in em-
phasis in relation to Saint Ludmila in the various sources testifying to a differing theological 
and cultural tradition. One of the key issues that we identify relates to piety and “power-
lessness”. Further, we encounter other problematic issues related to the life of Saint Ludmila 
which have a bearing on the success or unsuccess of the Christianisation of medieval Bohe-
mia and Moravia. There is a strong dynamic in the life of Saint Ludmila which is related to 
the struggle against pagan religion and traditions. The interesting feature of the life of Saint 
Ludmila is the apparent powerlessness of this woman, which is emphasised and juxtaposed 
with her triumphant victory over evil and moral decay. In her powerlessness and piety, Saint 
Ludmila overcomes adversity and, regardless of her other misfortunes, is portrayed in some 
sources as a victorious female saint. We explore the role of education, the concept of piety 
and powerlessness in the various sources relating to Saint Ludmila and compare them with 
some other female Byzantine and Western female saints. We pay attention to the origin of 
Saint Ludmila, her changing political alliances or the recently proposed notion of her polit-
ical relations to Regensburg. Saint Ludmila is an example where there is a unique combina-
tion of politics, conversion, paganism and Christianity, which in the end determine the rea-
sons for her popularity in various traditions. We also give attention to her relationships with 
rival female powerful figures and the dynamics which relate to this.
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“PATHS TO THE CROSS. THE HOLY CROSS IN CYPRUS.  
PATHS, HISTORY, TRADITION, VENERATION”.  

A DIGITAL EXHIBITION

Christina Kakkoura
“Saint Epiphanios” Cultural Academy –  

Institute of Studies, Research and Culture, Cyprus

The exhibition titled “Paths to the Cross. The Holy Cross in Cyprus. Paths, history, tradi-
tion, veneration” was prepared and presented by the “Saint Epiphanios” Cultural Academy – 
Institute of Studies, Research and Culture, in collaboration with the Holy Bishopric of Con-
stantia and Ammochostos, in Spring 2022, within the framework of the Sixth International 
Conference on the Hagiography of Cyprus, held in May 2022 by the two organizations at-
tempting through its papers to examine the “Veneration of the Holy Cross in Cyprus”.

The exhibition was held in two forms, as a physical one presented at the church of Agia 
Anna in Paralimni (March-May 2022), and as a bilingual – in Greek and English – digi-
tal exhibition permanently presented through the website cypruscrosspath.com. The digi-
tal exhibition, following the practices of digital storytelling, has as a starting point the writ-
ten travel accounts of visits to Cyprus and to places linked to the Holy Cross of the Russian 
18th-century orthodox monk and traveller Vasilij Gregorovich Barskij, allowing its visitor, 
through the use of an interactive map pointing to ten locations described by Barskij, to free-
ly follow a “path” and discover aspects of the veneration of the Holy Cross in Cyprus. This 
exploration of the veneration and presence of the Holy Cross in Cyprus – in history, theol-
ogy, tradition, folk culture, art, archaeology, and church architecture – is done through Bar-
skij’s narrative together with the use of multimedia tools, for example, photographs, videos, 
360º virtual tours, the presentation of primary sources and research articles in the form of 
digital books, as well as relics and artefacts. With the use of the same means, yet in a sepa-
rate section of the digital exhibition, another narrative is developed, allowing the visitor to 
come in contact with the aspect of the veneration of the Holy Cross in the occupied, since 
1974, part of Famagusta and the “path” of Cypriot refugees and their relics.

The paper aims to address issues regarding the reasoning for the creation of two comple-
mentary exhibitions, resulting mainly due to the complexity of the interdisciplinary exam-
ination of the veneration of the Holy Cross in Cyprus. In addition, we will discuss user in-
teractivity, the use of the digital exhibition as an educational tool, and its possible use as an 
exemplar for examining themes involving various fields and spanning from the Byzantine 
period until today.
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Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ  
ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Αναστάσιος Κανταράς 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το επίγραμμα, ως μέσο έκφρασης ιδεών και συναισθημάτων, χρησιμοποιήθηκε από τους 
βυζαντινούς ποιητές μεταξύ άλλων προκειμένου να δηλωθεί η αποτροπαϊκή δύναμη του 
συμβόλου του σταυρού. Αυτή την αποτροπαϊκή λειτουργία του σταυρού τη συναντούμε 
καθ’ όλη τη διάρκεια της βυζαντινής ιστορίας, η οποία αποτυπώνεται με τρόπο ξεκάθαρο 
και σαφή στους στίχους της επιγραμματικής ποίησης. Πρόκειται μάλιστα για στίχους που 
μπορούμε να τους συναντήσουμε εγχάρακτους είτε σε ιερά αντικείμενα, όπως σε σταυρο-
θήκες, είτε σε μικρά αντικείμενα, εξαιρετικά δείγματα της βυζαντινής μικροτεχνίας, όπως 
για παράδειγμα σε εγκόλπια. Επίσης χαρακτηριστικοί είναι οι ανάλογοι στίχοι που συνα-
ντούμε σε βυζαντινά χειρόγραφα, αλλά, τέλος, σε εικόνες και νωπογραφίες βυζαντινών εκ-
κλησιών. Ωστόσο μελετώντας κανείς αυτούς τους στίχους με αποτροπαϊκό περιεχόμενο 
μπορεί να παρατηρήσει μια ποικιλία στη μορφή που το κακό κάθε φορά είναι σε θέση να 
πάρει. Η παρούσα εισήγηση, μέσα από ορισμένα αντιπροσωπευτικά παραδείγματα, θα προ-
σπαθήσει να σταχυολογήσει τις βασικές μορφές του κακού (ορατού ή/και αοράτου), τους 
κυρίαρχους τρόπους έκφρασής του, τη θέση και τη σημασία του μέσα στα επιγράμματα, κα-
θώς ακόμη να ανιχνεύσει τους επιδιωκόμενους στόχους των επιγραμματοποιών, διατυπώ-
νοντας, τέλος, μερικά βασικά συμπεράσματα.
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ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΓΑ (1819)  
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ GIOVANNI BERCHET  

ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ FRANCESCO HAYEZ

Λαμπρινή Καραγιάννη 
Υπουργείο Παιδείας: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση Λακωνίας

Τη Μεγάλη Παρασκευή, στις 15 Απριλίου του 1819, οι κάτοικοι της Πάργας εξαναγκά-
στηκαν να γίνουν πρόσφυγες και να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους παίρνοντας μαζί τους 
λιγοστά πράγματα και τα οστά των νεκρών προγόνων τους, καθώς η Αγγλία είχε παραχω-
ρήσει την πόλη τους στον Αλί Πασά λαμβάνοντας το ποσό των 156.000 λιρών. Η στάση 
των Άγγλων προκάλεσε την αντίδραση της κοινής γνώμης στην Ευρώπη, καθώς η σκληρή 
αντιμετώπιση των κατακτητών ερχόταν σε αντίθεση με κάθε έννοια ανθρωπισμού. 

Ο Berchet με το ποίημά του οι πρόσφυγες της Πάργας (1821), μας μεταφέρει τις σκλη-
ρές εικόνες της φυγής των κατοίκων που ξαφνικά βρέθηκαν διωκόμενοι και η πόλη τους 
παραδίδεται έρημη στον Tούρκο δυνάστη. Ο ποιητής μέσα από ένα σκληρό κείμενο μας 
μεταφέρει την εικόνα της εξορίας. Ο πόνος και ο τραγικός αποχωρισμός από τους προγό-
νους, τη γενέθλια γη και τα υλικά αγαθά αντανακλάται στη διαμάχη των χριστιανών και 
των μουσουλμάνων που διεκδικούν την πολιτική εξουσία. Ο ποιητής μέσα από ένα τραγικό 
ιστορικό γεγονός υμνεί την πατρίδα και κρατάει ζωντανό το μίσος για κάθε δυνάστη, για 
κάθε κατακτητή. Η Πάργα γίνεται ένα σύμβολο για τον καταπιεσμένο άνθρωπο, που κα-
λείται να μείνει πιστός στις αξίες και τα πιστεύω του με κάθε κόστος. Η μνήμη παραμένει 
δυνατή και οι εικόνες που έχει για τη γενέθλια γη ο κατατρεγμένος πολίτης της Πάργας θα 
τον συντροφεύσουν ώσπου να βρει το δίκιο του και να επιστρέψει στην πατρίδα του μαζί με 
τα λιγοστά κειμήλια που διασώθηκαν από την καταστροφή.

Η επίδραση που είχε στην ιταλική κοινωνία το ποίημα του Berchet είναι εμφανής, καθώς 
ένα χρόνο μετά, ο ιταλός ζωγράφος Francesco Hayez απομονώνει τους στίχους 216-218 και 
μεταφέρει με τη δύναμη της εικόνας τον πόνο του αποχωρισμού και την δυστυχία της προ-
σφυγιάς. Θέλοντας να δείξει τον βαθμό της συναισθηματικής του εμπλοκής, πίσω από την 
τραγική μορφή του ορθόδοξου ιερέα, ζωγραφίζει τη δική του εικόνα. 

Αναλύοντας αυτά τα δύο έργα που προέρχονται από διαφορετικές μορφές τέχνης, την 
ποίηση και τη ζωγραφική γεννάται το ερώτημα κατά πόσο μπορεί να διαχωριστεί η τέχνη 
από την κοινωνία και την πολιτική. Η προσφυγιά των κατοίκων της Πάργας προκάλεσε την 
κατακραυγή των Eυρωπαίων, παράλληλα όμως τους δημιούργησε ερωτήματα για το δικό 
τους μέλλον και τους ώθησε να διεκδικήσουν το δίκιο τους και την ελευθερία τους από κά-
θε δυνάστη, με κάθε πρόσφορο μέσο. 
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THOMAS EXPURGATUS:  
Ο ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ Β΄ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΑΡΤΗΡΙΟΥ

Αθανάσιος Κερεφίδης 
Πανεπιστήμιο Αμβούργου

Διαπιστώνεται ότι στο 5ο περί ψυχής κείμενό του (με βάση πάντα την έκδοση των L. 
Petit, Χ.Α. Sidéridés και M. Jugie) ο Γεννάδιος Β΄ Σχολάριος αναπαράγει χωρίο της Summa 
contra Gentiles (κεφάλαιο IV,91: “Quod animae statim post separationem a corpore poenam 
vel praemium consequuntur” / «Ὅτι αἱ ψυχαὶ χωρισθεῖσαι τοῦ σώματος αὐτίκα ἢ ἀμοιβῆς ἢ 
δίκης τυγχάνουσιν»), κατά λέξη σχεδόν και χωρίς να γνωστοποιεί την πηγή του. Στην επι-
τομική του μορφή το χωρίο φέρει προσθήκη του Σχολαρίου («Περὶ δὲ τῶν κωλυμάτων τού-
των καὶ τῶν καθάρσεων τῆς ποιότητος, οὐ δεῖ διϊσχυρίζεσθαι, ἄλλων ἄλλα λεγόντων εἶ-
ναι»).

Ένα πλήρες αντίγραφο της Summa contra Gentiles (στη μετάφραση του Δημητρίου Κυ-
δώνη) αποκτά ο Σχολάριος ήδη από το 1432 (Taurinensis Gr. 23). Το ίδιο έτος απέκτησε 
αντίγραφα και της Summa theologiae, Ia Pars (Vatopedinus 254 και 255). Επιτομές σ’ έναν 
κώδικα (Parisinus 1273) των δυο Summae (Summa contra Gentiles και Summa theologiae, 
Ia Pars) θα κάνει μετά την Άλωση. Και καθώς δεν αρκούν για να εξηγήσουν το 5ο – και τε-
λευταίο – περί ψυχής κείμενό του (αν και δεν αποκλείεται να το έβαλαν 5ο κατά σειρά οι 
εκδότες μόνο για λόγους θεματικούς), μάλλον έπονται χρονικά και των πέντε. Όπως εικά-
ζεται, όταν απέκτησε τις επιτομές ο Σχολάριος, δεν είχε πρόσβαση πια και στις πλήρεις μορ-
φές των Summae.

Τέλος, καταδεικνύεται ότι, πέραν της θεωρίας (που προσγράφει – αόριστα – στους Λα-
τίνους, αν και μέσω Θωμά την αντλεί), παραθέτει και αγιογραφικό έρεισμά της, στην κυδώ-
νεια, μάλιστα, εκδοχή του. Παραθέτει, συγκεκριμένα, το Ησ. 35,8 («καὶ οὐ μὴ παρέλθῃ ἐκεῖ 
ἀκάθαρτος»), αναπαράγοντας τη μετάφραση του Κυδώνη: «καὶ ἀκάθαρτος οὐ διελεύσεται 
δι’ αὐτῆς» – και μην αποκαθιστώντας το πρωτότυπο της ελληνικής Γραφής είτε από μνήμης 
είτε κατόπιν αντιβολής –, με τον εμπρόθετο προσδιορισμό «δι’ αὐτῆς» ν’ απηχεί ολοφάνερα 
τη Βουλγάτα: “non transibit per eam pollutus”. Τέτοιου τύπου παραλλαγές στη μορφή των 
χωρίων είναι δείκτες για έμμεσή τους προέλευση.
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WHAT’S IN AN INSCRIPTION? SNAPSHOTS OF PERSONAL 
HISTORIES IN 13TH-CENTURY NAXOS 

Theodora Konstantellou
National and Kapostrian University of Athens

Recent research has successfully shown that even when the written sources are silent ma-
ny aspects of late Byzantine / Medieval rural life can be reconstructed through an interdisci-
plinary analysis of the extant archaeological material. Dedicatory inscriptions are especially 
important in this research due to the wealth of information they provide on a variety of is-
sues, such as political allegiances, social status, gender, literacy, and the devotional prefer-
ences of the individuals who lived in the rural landscape.

In this paper, I will explore the votive inscriptions that are to be found in a small rural 
church on the island of Naxos, the church of the Panagia at Giallous. This church is situat-
ed on a hilltop in the South-West of the island, a semi-mountainous and relatively isolated 
part of Naxos. It was built and painted with frescoes in 1288/9 according to the surviving in-
scription, and probably served the religious needs of a small rural community, functioning 
simultaneously as a place of burial and remembrance for its deceased members. 

The patronage of the painted decoration was collective, but instead of the lengthy dedica-
tory inscription that usually lists the names of all those donors who participate in the spon-
sorship, six separate inscriptions appear here in various positions within the mural decora-
tion. The inscriptions are short, and all of them begin with the word Deesis and contain the 
first and second name of the suppliants. However, the placement of these inscriptions is far 
from random, rather it reflects, as I will show, social hierarchies and the individuals’ tenden-
cy to choose namesake saints and/or saints who were probably related to their place of ori-
gin and personal histories. 

I have chosen to discuss for this occasion an inscription that stands out and names a 
certain couple, that of Michael and Leontious Riakita. Their inscription is painted next to 
St Michael of Miletus and Osios Leontios the Younger, saints not known to us from other 
sources, who are depicted in the cylindrical part of the apse. The second inscription, written 
in smaller letters than the others, is located in the band that separates the semi-dome from 
the cylindre of the apse, gives voice to a single woman, who identifies herself as the daughter 
of her mother (Kale tis Chionou). I will discuss this example of matronymic, something that 
appears rarely in texts or inscriptions. Furthermore, the location of this specific inscription 
calls for an in-depth scrutiny as it is placed in a zone outside or between the space in which 
the sacred figures are depicted.
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ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ· ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑΣΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 
ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΙΚΟ CORPUS ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΑΛΑΚΗ

Δημήτριος Κότσαρης
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ο Ευθύμιος Μαλάκης υπήρξε επιφανής λόγιος του 12ου αιώνα και μητροπολίτης Νέων 
Πατρών (Υπάτης), πιθανόν μέχρι και τον θάνατό του (περ. 1115-1203/4). Για την οικογενει-
ακή κατάσταση του Ευθυμίου ελάχιστες είναι οι διαθέσιμες πληροφορίες, με αυτές να πε-
ριορίζονται στο ότι τόπος καταγωγής του ήταν η Θήβα και πως είχε συγγενικούς δεσμούς 
με την οικογένεια των Τορνίκηδων. Όσον αφορά στο σωζόμενο συγγραφικό του έργο, αυ-
τό αποτελείται από τρεις εγκωμιαστικούς λόγους, με αποδέκτη τον αυτοκράτορα Μανου-
ήλ Α΄ Κομνηνό, τρεις επικήδειους, για τον Ευστάθιο Θεσσαλονίκης, τον Αλέξιο Κομνηνό 
(Κοντοστέφανο) και τον Νικόλαο Αγιοθεοδωρίτη αντίστοιχα, εννέα προλόγους (ὑπομνή-
στρια) ποικίλων υποθέσεων, πιθανώς για λόγους που επρόκειτο να γράψει στο μέλλον, δύο 
επιγράμματα και μια συλλογή τριάντα πέντε επιστολών προς επιφανή πρόσωπα της επο-
χής. 

Στο πλαίσιο της εισήγησής μας, θα επικεντρωθούμε στις επιστολές του Ευθύμιου Μα-
λάκη και στην αξιολόγησή τους ως φορέα διατήρησης και έκφρασης της προγενέστερης 
κλασικής λογοτεχνικής παράδοσης (ιστορικής, μυθολογικής), ως προς το περιεχόμενο, τα 
μοτίβα και τη γλωσσική έκφραση. Πρόθεσή μας είναι να εξετάσουμε, πώς ένας λόγιος της 
βυζαντινής περιφέρειας, που ζει μακριά από το πνευματικό κέντρο της αυτοκρατορίας, επι-
κοινωνεί και συνομιλεί με αξιωματούχους της κοσμικής και εκκλησιαστικής εξουσίας. Ταυ-
τόχρονα, στόχος θα είναι να αξιολογηθεί, έστω και έμμεσα, η εκπαίδευση που είχε λάβει, 
ο τρόπος που αυτή αποτυπώνεται στις επιστολές του, όχι πάντα λογοτεχνικού περιεχομέ-
νου, και κατά πόσο αυτή εναρμονίστηκε με τις νόρμες της βυζαντινής επιστολογραφικής 
παράδοσης.
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CHRISTIAN BURIALS IN LATE ANTIQUE ALEXANDRIA.  
AN ARCHAEOLOGY OF MOMENTS

Athanasios Koutoupas and Nikolas Bakirtzis
The Cyprus Institute

The emergence of Christianity as an important source of political, economic, religious, 
and social authority in the ancient Mediterranean contributed in a significant way to the 
transformation from the Ancient to the Byzantine world. The process of this transition did 
not follow the same path everywhere. Alexandria is one of the most unique areas for the 
study of the transition to the new reality, and burials in Alexandria are a place where we can 
visualize this transition. Burials present archeologists with highly ritualized and meaning-
ful moments in the experience of life and death in past societies. At the same time, the per-
sonal aspects of funerary ritual offer insight into religious practices and identity of individ-
uals. However, such moments are frequently obscured in the earliest Christian necropolis 
because of an extended period of use, frequent grave disturbance, and often partial excava-
tions. Moments of past action can reveal important dimensions of their social context, espe-
cially in moments of religious change such as what occurred in Alexandria during the tran-
sition from paganism to Christianity. 

In the beginning, beliefs and practices of the early Christians appear to be blended be-
tween pagan practices and Christian rites. Christians and pagans continued to be buried in 
the same places until the fourth century AD and beyond, which makes it difficult to identi-
fy the features of a typical Christian burial. In shared burial places, the tombs of pagans and 
Christians slightly differed from each other, and particularly in the case of funerary offer-
ings, some tombs are examples of a mixture of pagan and Christian beliefs (offerings of am-
ulets, lamps, and ankh symbol). Pagan practices such as mummification, characteristic of 
the Egyptian funerary rite, were the only known way for the preservation of corpses from 
decay, and was compatible with the new religion’s interpretation of the afterlife. Christian 
burials have been found in the eastern cemetery at Hadra, in the western cemetery at Gab-
bari, and southwest of the city at Kom el-Shoqafa, yet despite their wide geographic distri-
bution, comparatively few Christian tombs have been identified in Alexandria. The reason 
for the discrepancy between the relatively large early Christian population and the relatively 
small number of surviving tombs remains unclear.

Examining the Christian burials in late antique Alexandria, we explore how the estab-
lishment and usage of these necropolis provide an opportunity to study how the new reli-
gion was realized in the Alexandrian society. Vital element in this discussion is the syncre-
tistic tradition of the city, and the ways the population during the Greaco-Roman period 
made use of Egyptian and Hellenistic elements for the burial.
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ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 
ΤΗΣ ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ: ΕΝΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Φλώρα Κρητικού
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διασταυρώνοντας τα δεδομένα που παρέχουν τα μουσικά χειρόγραφα, που γράφτηκαν 
στην Κύπρο κατά τον 15ο και 16ο αιώνα, με εκείνα από τα αρχεία που μαρτυρούν τις θρη-
σκευτικές πρακτικές στο νησί κατά την ίδια περίοδο, το κυπριακό λειτουργικό μέλος μπο-
ρεί να προσεγγιστεί με διεπιστημονικό τρόπο με στόχο την ανάπτυξη μιας κριτικής προ-
σέγγισης των «θρησκευτικών ταυτοτήτων» στην Κύπρο και τη μελέτη των πολιτισμικών 
διασυνδέσεων που τις στηρίζουν. Πράγματι, η εμφάνιση στο κυπριακό λειτουργικό ρεπερ-
τόριο του 15ου και 16ου αιώνα μουσικών συνθέσεων που δεν μπορούν να αποδοθούν στην 
«κοινή» βυζαντινή παράδοση – οι οποίες μπορεί να παραπέμπουν σε αρχαϊκές, λατινικές 
(π.χ. φράγκικες ή ενετικές) ή άγνωστες πρακτικές – μας καλεί να υπερβούμε ιστοριογραφι-
κά μοντέλα που βασίζονται σε στατικές αναπαραστάσεις ταυτότητας (καθολική/ορθόδοξη, 
ελληνική/λατινική κ.λπ.) και να υιοθετήσουμε μια άλλη προοπτική, ικανή να αναδείξει τη 
δυναμική των συνδέσεων, που εμψυχώνουν τις διαφορετικές θρησκευτικές πρακτικές που 
παρατηρούνται στο νησί αλλά και στην κυπριακή διασπορά, καθώς και τη διάδοση και την 
υποδοχή του ρεπερτορίου στον μεσογειακό «ελληνικό θρησκευτικό χώρο». 

Πράγματι, το κυπριακό λειτουργικό ρεπερτόριο που παρήχθη κατά τον 15ο και 16ο αι-
ώνα, πάντα γραμμένο στα ελληνικά και σημειωμένο σύμφωνα με το βυζαντινό σύστημα, 
διακρίνεται από τη συνύπαρξη δύο βασικών κατηγοριών συνθέσεων: η πρώτη αντιστοι-
χεί στην «κλασική» βυζαντινή παράδοση, ενώ η δεύτερη διακρίνεται σαφώς από την προ-
ηγούμενη και ενδεχομένως αντανακλά τις τοπικές λειτουργικές συνήθειες. Οι κυπριακές 
αυτές συνθέσεις, που μεταδίδονται από πολυάριθμα χειρόγραφα διάσπαρτα σε όλο τον κό-
σμο, παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες που, μετά από μια προκαταρκτική μελέτη, μαρτυρούν 
μια πρωτοφανή κατάσταση όσον αφορά στα λειτουργικά και παρα-λειτουργικά κείμενα, 
στη μορφολογία και τις συνθετικές πρακτικές, την σημειογραφία και την τροπικότητα. Η 
μελέτη της λειτουργικής μουσικής προσφέρει παράλληλα τη δυνατότητα κατανόησης της 
θρησκευτικής πρακτικής που οι άλλες πηγές δυσκολεύονται να τεκμηριώσουν. 

Το λειτουργικό μέλος της Κύπρου, πάντα εντός του σχετικού θρησκευτικού, λειτουργι-
κού αλλά και κοινωνικού πλαισίου, μελετάται στο πλαίσιο ενός διεπιστημονικού προγράμ-
ματος που διεξάγεται με τη συνεργασία βυζαντινολόγων και ιστορικών μουσικολόγων, 
ιστορικών, θεολόγων, λειτουργιολόγων και επιστημόνων της Πληροφορικής και χρηματο-
δοτείται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Σκοπός της ανακοίνωσης είναι να παρουσιάσει τα 
δεδομένα του ερευνητικού προγράμματος, καθώς και τα κυπριακά μουσικά χειρόγραφα του 
15ου και 16ου αιώνα, στα οποία καταγράφεται η ιδιαίτερη μουσική κυπριακή παράδοση και 
στα οποία βασίζεται αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα.
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Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΕ ΤΟ AΓΙΟ ΜΑΝΔΗΛΙΟ  
ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΜΙΑ ΑΡΧΕΤΥΠΗ ΣΚΗΝΗ  

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΜΑΝΔΗΛΙΟΥ

Χαρά Κωνσταντινίδη
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Μόλις πρόσφατα και κλείνοντος του έτους 2019 κυκλοφόρησαν οι Θρησκευτικές ει-
κόνες της Κύπρου από το Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης στη Λευκωσία. Σε τρεις πολυ-
σέλιδους τόμους καταγράφηκαν με τη γενική επιμέλεια του Χαράλαμπου Μπακιρτζή 2004 
θρησκευτικές εικόνες, που χρονολογούνται από τον 12ο αιώνα μέχρι το 1986 και συντηρή-
θηκαν με χορηγία του Ιδρύματος. 

Μερικά από τα κειμήλια αυτά φέρουν παράσταση μοναδικής εικονογραφίας, που δεν 
έχει εντοπισθεί εκτός Κύπρου. 

Πρόκειται για εικόνες μικρών διαστάσεων που προέρχονται από τη σειρά του Δωδε-
καόρτου στο άνω τμήμα του εικονοστασίου. Εντοπίσθηκαν διάσπαρτες στους ναούς Αγί-
ας Μαρίνας Οδού (17ος αι.), Τιμίου Σταυρού Λευκάρων (1749 ή 1761), Αγίου Γεωργίου στα 
Καμινάρια (1803), Αγίου Γεωργίου Μανδριών Λάρνακας (1806), Τιμίου Σταυρού Πεδουλά 
(1843), Αγίου Θεοδώρου Λεμύθου (19ος αι.), Παναγίας Χρυσελεούσας Έμπας (19ος αι.), 
Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας Λεμεσού (19ος αι.), Τιμίου Σταυρού Ασκά (1852). 

Οι εικόνες φέρουν τις επιγραφές Η Κυριακή της Ορθοδοξίας ή Η Αναστήλωσις των αγί-
ων εικόνων. 

Στα έργα εικονίζεται ο εορτασμός της Αναστηλώσεως των εικόνων, που τελείται με λι-
τανεία την πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τη λεγομένη Κυριακή της Ορθο-
δοξίας, σύμφωνα με το Εορτολόγιο του Τριωδίου. Η σκηνή διαδραματίζεται στο εσωτερικό 
εκκλησίας. Προεξάρχουν τα τρία ιστορικά πρόσωπα, που βρίσκονταν στην εξουσία κατά το 
επίσημο τέλος της Εικονομαχίας την Κυριακή 11 Μαρτίου 843: Η συναυτοκράτειρα Θεο-
δώρα, ο ανήλικος γιος της αυτοκράτορας Μιχαήλ Γ΄ (843-867) και ο πατριάρχης Μεθόδι-
ος Α΄ (843-847) που κρατούν εικόνες ακολουθούμενοι από πλήθος κληρικών, αξιωματού-
χων και πιστών. 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον μού προκάλεσαν έξι από αυτές τις εικόνες. Στο κεντρικό ση-
μείο της παράστασης και μεταξύ των πρωταγωνιστικών μορφών δεσπόζει το Άγιο Μανδή-
λιο, το ιερότερο κειμήλιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι απλωμένο σε πολυτελή θρόνο 
στην εικόνα της Λεμεσού, σε τράπεζα καλυμμένη με πολυτελή ποδέα στις εικόνες του Πε-
δουλά και του Ασκά, και πάνω από τα κλειστά βημόθυρα στις εικόνες των Λευκάρων και 
των Μανδριών. 

Πώς μπορεί να ερμηνευθεί η καταφανής εικονογραφική διαφοροποίηση στις κυπριακές 
μεταβυζαντινές εικόνες με την προβολή του Μανδηλίου στο κέντρο της σύνθεσης και όχι 
την εικόνα της Θεοτόκου Οδηγήτριας, όπως στις γνωστές παραστάσεις του συγκεκριμένου 
εικονογραφικού θέματος;

Σύμφωνα με τις γραπτές πηγές, το Mανδήλιο ετιμάτο από τους κατοίκους της Έδεσσας 
με εντυπωσιακό τελετουργικό την πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Μετά 
την άφιξη του Μανδηλίου το 944 στην Κωνσταντινούπολη, η χρονική σύμπτωση των δύο 
εορτασμών και λιτανειών την ίδια ημέρα και το συναφές περιεχόμενο της λατρείας – ανα-
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στήλωσις των εικόνων και άγιο Μανδήλιο ως αχειροποίητη εικόνα – έδωσε την έμπνευση 
για τον σχεδιασμό παράστασης, στην οποία θα εικονιζόταν ο συγκερασμός των δύο τελε-
τουργιών προς τιμήν των εικόνων και προς τιμήν του Μανδηλίου στην Κωνσταντινούπολη.

Η επετειακή εικονιστική σύνθεση θα είχε ενταχθεί στον ευρύτερο εικονογραφικό κύκλο 
με αφηγηματικές σκηνές, στον οποίο αποτυπωνόταν η ιστορία του Μανδηλίου.

Η διερεύνηση της συγκεκριμένης παράστασης στις κυπριακές εικόνες εμπλουτίζει τις 
γνώσεις μας σε θέματα βυζαντινής εικονογραφίας και συμβάλλει στην αναζήτηση χαμένων 
βυζαντινών εικονογραφικών κύκλων, που σχετίζονται με ιστορικές επετείους και λιτανείες 
ιερών λειψάνων στην Κωνσταντινούπολη. 
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Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΑΓΙΣΣΑ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΙΚΩΝ 
ΕΡΩΤΙΚΩΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Αναστασία Κωφίδου 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Η μαγεία ήταν αναπόσπαστο μέρος της πραγματικότητας της βυζαντινής κοινωνίας. 
Ανταποκρίθηκε σε βασικά ζητήματα της καθημερινότητας των Βυζαντινών, στις ανησυχίες, 
τους φόβους και τους άγνωστους κινδύνους κάθε είδους, επειδή τους καθησύχαζε και τους 
πρόσφερε ένα απτό μέσο για να αποκτήσουν κάποιον έλεγχο στη ζωή τους, σε έναν κόσμο 
όπου κυριαρχούσε η αβεβαιότητα και η δεισιδαιμονία. Οι γυναίκες, συγκεκριμένα, πρω-
ταγωνιστούν σε αρκετά επεισόδια μαγείας στη βυζαντινή γραμματεία. Η υποδεέστερη θέ-
ση τους στην κοινωνία δεν τους παρείχε πολλές δυνατότητες να αλλάξουν την πορεία των 
πραγμάτων και έτσι η μαγεία θα πρέπει να ήταν μια από τις ελάχιστες προσφερόμενες λύ-
σεις, η οποία ξεπερνούσε την απάθεια και την προσευχή που κήρυσσε η Εκκλησία. 

Το θέμα της παρούσας εργασίας επικεντρώνεται στις γυναίκες που κατέφευγαν στη 
χρήση μαγικών και μαντικών τεχνικών και θα επιχειρηθεί να αποδοθεί το πρότυπο της «τυ-
πικής» βυζαντινής μάγισσας. Βασική πηγή θα αποτελέσουν τα ιπποτικά μυθιστορήματα της 
Παλαιολόγειας περιόδου, τα οποία αν και αποτελούν αποκυήματα της φαντασίας των συγ-
γραφέων, αποτυπώνουν το πνεύμα και τις αντιλήψεις της εποχής για τη γυναίκα και τη θέ-
ση της στην πατριαρχική βυζαντινή κοινωνία. Έμφαση θα δοθεί κυρίως σε δύο από αυτά τα 
έργα, Αφήγησις Λιβίστρου και Ροδάμνης και Το κατά Καλλίμαχον και Χρυσορρόην Ερωτι-
κόν Διήγημα, μέσα από τα οποία θα αποτυπωθούν τα χαρακτηριστικά που αυτές οι γυναί-
κες-μάγισσες φέρουν και η αιτία που αυτά τους αποδίδονται. Επίσης, θα διαφανούν τα κύ-
ρια γνωρίσματα που τις διαχωρίζουν πλήρως από το πρότυπο της ευσεβούς και αδύναμης 
Βυζαντινής, με αποτέλεσμα την περιθωριοποίηση και την εξόντωσή τους. Επιπρόσθετα, η 
τυπολογία της μάγισσας των βυζαντινών ιπποτικών μυθιστορημάτων θα μελετηθεί σε σχέ-
ση με περιστατικά μαγείας και μαντείας που παραδίδονται από την εποχή των Πατέρων της 
Εκκλησίας μέχρι την Παλαιολόγεια περίοδο και στα οποία πρωταγωνιστούν γυναίκες. Σε 
αυτή τη σύγκριση θα αναφερθούμε και σε μαγικές συνταγές και ιεροτελεστίες που περιγρά-
φονται σε εγχειρίδια μαγείας της υστερο- και μεταβυζαντινής περιόδου. Ιδιαίτερη αναφο-
ρά, τέλος, θα γίνει στις μαγικές τεχνικές και τα μέσα που δημιουργούν οι μάγισσες των μυ-
θιστορημάτων, όπως μαγεμένα μήλα, δαιμονικά άλογα και δαχτυλίδια με μαγικές ιδιότητες, 
ενώ θα επιχειρηθεί και παράλληλη εξέταση τους με αντίστοιχα παραδείγματα σε άλλες βυ-
ζαντινές πηγές και δυτικά μυθιστορήματα. 
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ICON PAINTER, SAINT MAKER:  
VISUALIZING THE ARTIST IN A MEDIEVAL VITA ICON  

OF ST. JOHN LAMPADISTIS

Nicolette Vollero Levy and Svetlana Gasanova
The Cyprus Institute

Makers of vita icons in the medieval Mediterranean served multiple roles: they were pi-
ous participants of the cult of the saint they painted; educators perpetuating visual didactics 
for worshippers modeling sainthood and Christianity; and hagiographers, documenting the 
story of saints in pictorial forms. A medieval vita icon of St. John Lampadistis from Kalop-
anagiotis suggests that in the case of this local Cypriot saint, the icon painter was an active 
agent in the hagiographic narrative. The study of the icon with the use of advanced techni-
cal methods, especially Infrared Reflectography (IRR), support the icon painter’s identifi-
cation in several narrative scenes visualizing Lampadistis’ path to sainthood. The insertion 
of the image of the artist into the hagiographic narrative of the vita icon provides intrigu-
ing insights into the role of the icon painter in the establishment of the cult of St. John Lam-
padistis. 

After an interrogation of the integrated interdisciplinary methodology utilized in the 
study of the vita icon, this presentation will then examine the figure of the artist seen in the 
multiple hagiographic scenes surrounding St. John Lampadistis as identified by the IRR im-
ages. I will then consider contemporary examples of artistic portraits in Byzantine iconogra-
phy, especially that of St. Luke painting the Virgin, and further explore the idea of the artist 
and his role as an authentic witness to the divine. Ultimately, this presentation seeks to of-
fer an example of innovative interdisciplinary research that fully integrates art historical and 
technical analysis for the field of Byzantine Studies, while also further probing our concep-
tion of the icon painter and the artist in medieval Cyprus and the broader Byzantine world.
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ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΕΞΗΓΗΤΕΣ  
ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Ιωάννης Λιάκος 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η τρίτη περίοδος σημειογραφίας της ψαλτικής τέχνης ορίζεται χρονικά από το 1670 μέ-
χρι το 1814 και χαρακτηρίζεται ως η εξηγητική περίοδος της σημειογραφίας. Είναι τότε που 
αρκετοί δάσκαλοι της Ψαλτικής, ξεκινώντας από τον Μπαλάσιο ιερέα, καταγράφουν τις βυ-
ζαντινές και μεταβυζαντινές συνθέσεις σε μια αναλυτικότερη καταγραφή από την προϋπάρ-
χουσα. Μια πλειάδα εξηγητών, περί τους εξήντα, καταγράφονται στους μουσικούς κώδικες 
να σημειώνονται ως εξηγητές της μιας ή της άλλης συνθέσεως. Κυριότερος εξηγητής του 
ΙΗ΄ αιώνα αναφέρεται ο Πέτρος ο Πελοποννήσιος και Λαμπαδάριος.

Όλη αυτή η προσπάθεια, χρονικά φτάνει μέχρι και τις αρχές του ΙΘ΄ αιώνα, οπότε εισά-
γεται η λεγόμενη Νέα Μέθοδος σημειογραφίας, όπου ό,τι ακούγεται καταγράφεται σημει-
ογραφικά. Στο χρονικό αυτό μεταίχμιο μεταξύ των εξηγητών αναφέρονται και Κύπριοι με-
λουργοί, οι οποίοι μαθήτευσαν στην Κωνσταντινούπολη και αλλού και επιδίδονται στην 
εξηγητική προσπάθεια.

Σκοπός της παρούσης εισηγήσεως είναι να καταγραφούν τα πρόσωπα αυτά, όπως και 
το εξηγητικό τους έργο. 
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Ο ΒΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΙΦΝΙΔΙΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ  
ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ Ή ΑΠΕΙΛΕΣ  

ΣΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ

Aλέξανδρος Λιαρμακόπουλος 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Η ευχαριστία και δοξολογία του πιστού προς τον Θεό πλέκεται στους στίχους της βυζα-
ντινής υμνογραφίας με την ικεσία και παράκληση για προστασία του λιποσθενούς ανθρω-
πίνου γένους, όχι μόνον από των πονηρών δυνάμεων αλλά και από των καταστροφικών 
απειλών της φύσεως, η οποία ενίοτε συντρίβει ακάθεκτα τα έργα και την ζωή του ανθρώ-
που, χωρίς ο ίδιος να μπορεί να προβάλει αντίσταση απέναντι σε αυτούς τους ασύμμετρους 
προς τις ισχνές δυνάμεις του κινδύνους.

Σκοπός της παρούσης έρευνας είναι ο εντοπισμός περιπτώσεων τέτοιων αιφνιδίων θα-
νάτων οφειλομένων σε φυσικές καταστροφές μέσα στα υμνογραφικά κείμενα, όπως π.χ. η 
κατάπνιξη από νερά, η θανάτωση από σεισμό, από πυρκαϊά, από κεραυνό, από παγετό ή 
χαλαζόπτωση, από πλημμύρες ομβρίων υδάτων, ακόμη και από κύμα θαλασσίου σεισμού 
(tsunami), καθώς και η, όχι σπάνια, απώλεια ανθρώπινης ζωής από πτώση κτίσματος. Συ-
μπληρωματικά προς την υμνογραφία, στοιχεία μπορούν να αντληθούν από ευχολογιακά 
κείμενα, στα οποία αντικατοπτρίζονται τέτοια απειλητικά φαινόμενα και οι εξ αυτών βίαι-
οι θάνατοι ανθρώπων. Χρήσιμη δε κρίνεται και η παράλληλη εξέταση των σχετικών διατά-
ξεων του βυζαντινού δικαίου, όπου διαφαίνεται η μέριμνα της πολιτείας για την αποτρο-
πή όσο το δυνατόν περισσότερων τέτοιων δυσμενών συνεπειών μέσα από την πρόληψη και 
την καταστολή. Ιδιαιτέρως πολύτιμες πληροφορίες αρύονται ωστόσο από την υμνογραφι-
κή παραγωγή της ιουστινιάνειας εποχής, κατά την οποίαν ο Ρωμανός ο Μελωδός, ως αυτό-
πτης μάρτυς, απαθανατίζει στους στίχους των κοντακίων του αληθινές καταστροφές, που 
έπληξαν κυρίως την Κωνσταντινούπολη αφήνοντας πίσω τους σωρούς ερειπίων και νε-
κρών. Σημειωτέον δε ότι ορισμένα από αυτά τα φαινόμενα δεν καταγράφονται σε άλλα τεκ-
μήρια πλην των στίχων του Ρωμανού, που συμπληρώνει έτσι την εικόνα των φυσικών κα-
ταστροφών της εποχής του Ιουστινιανού, τον οποίο παρουσιάζει κατόπιν να σπεύδει προς 
επούλωση των πληγών της τρωθείσης αυτοκρατορίας, ώστε να επιβεβαιώσει την ιδιότητά 
του ως ανακαινιστού της Νέας Ρώμης, της αναγεννώμενης από τις στάκτες της (renovatio).

Για τη βυζαντινή λοιπόν εποχή άκρως αξιόλογη πηγή περιγραφής τρόπων βιαίων θανά-
των με αυτουργό τα στοιχεία τής φύσεως αποτελούν τα κείμενα της υμνογραφίας, η οποία 
άλλοτε μεν γενικά και αόριστα, άλλοτε δε ειδικά και συγκεκριμένα, αποτυπώνει στους στί-
χους της φυσικές απειλές και καταστροφές με αποτέλεσμα την αιφνίδια απώλεια ζωών, ενώ 
συγχρόνως υψώνει για κατάπαυση του κακού τη φωνή της δεήσεως του αδύναμου ανθρώ-
που προς τον παντοδύναμο Θεό ως τον μόνο φιλάνθρωπο ρυθμιστή των απειλητικών δυ-
νάμεων της φύσεως.
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THE VERSATILE DEACONS OF BYZANTINE CYPRUS

Richard Maguire
University of East Anglia

A striking feature of the imagery of Communion of the Apostles, of which there are some 
fourteen examples in Cypriot churches, is the appearance of two Christs. One Christ distrib-
uting the bread (metadosis) and a second Christ distributing the wine (metalepsis). The im-
agery of the Communion of the Apostles appears exclusively on the walls of the central apse 
raising questions about the relationship between a fictive mural liturgy and the actual litur-
gy performed in the sanctuary.

Crucial to that relationship is the role of the deacon as the liturgy’s most versatile un-
derstudy. In part, that versatility lay in the nature of the diaconate in fourth- to sixth-cen-
tury Cyprus epitomized by Sozomen’s and Theodore Lector’s concerns at a lack of defini-
tion between the roles of clerics and bishops. However, the analogy between deacons and 
angels is well established. At their ordination deacons received an ecclesiastical fan, the ear-
liest of which carried angel imagery. Narses (c.399-c.502) described “deacons... hovering 
and brandishing fans in likeness of the watchers”, i.e. the angels. He also identified deacons 
moving “between the sacred and the profane bearing messages like angels’”. In addition to 
their shared commission as watchers and messengers, angels and deacons were incorpore-
al. For Theodore of Mopsuestia (c.350-c.428) “the deacons... represent the invisible hosts of 
the ministry”.

This paper explores the many dramatis personae invested in diaconate identity in the 
context of the complex interplay between the choreography of the liturgy, the sacred space 
in which it was performed, its décor, its props and its furnishings. It will be argued that, 
amongst their many personae, deacons were the Cherubim over the Ark of the Old Testa-
ment. However, they appear most prominently in events from the life of Christ. They were 
the guardians of the Theotokos’ womb; the disciples at the Last Supper; Christ’s co-crucified 
on Golgotha; and Joseph of Arimathea and Nicodemus at the Sepulchre. Moreover, as stan-
dard bearers they announced the victory of the Resurrection and as distributors of the met-
alepsis and the metadosis their roles approached that of Christ himself.
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ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΨΗΦΙΔΩΤΑ ΔΑΠΕΔΑ  
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΓΕΙΑΣ

Πέλλη Μάστορα
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης  

Ελληνική Αρχαιολογική Αποστολή Αγίου Γεωργίου Πέγειας

Από την περιγραφή των ψηφιδωτών δαπέδων στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας και τη συγκρι-
τική μελέτη τους με σχέδια και φωτογραφίες στο αρχείο του Τμήματος Αρχαιοτήτων, αλλά 
και με ψηφιδωτά εντός και εκτός Κύπρου προέκυψαν στοιχεία που επιτρέπουν την πληρέ-
στερη κατανόηση της αρχαιολογικής και καλλιτεχνικής αξίας τους. Η ανακοίνωση επικε-
ντρώνεται: α) στον σχολιασμό αρχαίων επεμβάσεων επισκευής και ανακατασκευής των ψη-
φιδωτών στο κεντρικό κλίτος της βασιλικής συμπεριλαμβανομένου του ιερού βήματος και 
στον λουτρώνα, και β) στην ερμηνευτική προσέγγιση του ψηφιδωτού στο αίθριό της.

Παλαιότερες παρατηρήσεις μας για τις επεμβάσεις που υπέστησαν τα ψηφιδωτά δάπε-
δα στη βασιλική εμπλουτίστηκαν με νεώτερα κατασκευαστικά και τεχνοτροπικά στοιχεία 
που επιβεβαιώνουν τη διάκρισή τους σε τρεις τουλάχιστον περιόδους. Συγκεκριμένα, οι 
επιδιορθώσεις της πρώτης περιόδου σχετίζονται με την ανακατασκευή ή την επέκταση του 
ψηφιδωτού δαπέδου στον παρακείμενο λουτρώνα καθώς και με επεμβάσεις στα ψηφιδωτά 
της Παναγίας Χρυσοπολίτισσας στην Πάφο. Σε δεύτερη περίοδο ανήκουν επιδιορθώσεις 
οι οποίες επαναλαμβάνουν με απλουστευμένο τρόπο γεωμετρικά και εικονιστικά θέματα 
του αρχικού διακόσμου, και παρουσιάζουν ομοιότητες με τα ψηφιδωτά της βασιλικής Κο-
λυμπίων καθώς και με επιδιορθωμένα τμήματα των ψηφιδωτών της γνωστής ως «Μεγάλης 
βασιλικής» (οικόπεδο Χατζηανδρέου) στη Ρόδο. Τέλος, οι επεμβάσεις ανακατασκευής της 
τρίτης περιόδου παρουσιάζουν εντυπωσιακή ομοιότητα με ανακατασκευασμένα τμήματα 
των ψηφιδωτών στη «Μεγάλη βασιλική» της Ρόδου, γεγονός που κεντρίζει το ενδιαφέρον 
δεδομένης της σχέσης του παλαιοχριστιανικού οικισμού στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας με τη 
Ρόδο ως σταθμών της θαλάσσιας διαδρομής του επισιτισμού της Κωνσταντινούπολης από 
την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. 

Καθοριστικής σημασίας για την ερμηνευτική προσέγγιση του ψηφιδωτού διακόσμου 
στο αίθριο της βασιλικής του Αγίου Γεωργίου, το κεντρικό θέμα του οποίου συνίσταται σε 
τέσσερις πίνακες με παραστάσεις άγριων ζώων, υπήρξαν παλαιές φωτογραφίες στο αρχείο 
του Τμήματος Αρχαιοτήτων, οι οποίες τεκμηριώνουν την κατάσταση διατήρησης των ψηφι-
δωτών κατά τις εργασίες συντήρησης των ετών 1971-1973. Στη φωτογραφία διακρίνονται 
οι κατεστραμμένοι σήμερα οφθαλμοί του κάπρου και του ταύρου αποδοσμένοι με εμφανώς 
ανθρωπομορφικά χαρακτηριστικά, γεγονός που ενισχύει την κατανόηση της αποτροπαϊ-
κής σημασίας της παράστασης και τον συσχετισμό της με τη διδασκαλία των κατηχουμέ-
νων στο αίθριο των παλαιοχριστιανικών βασιλικών.
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Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  
ΤΩΝ ΤΑΦΙΚΩΝ ΕΘΙΜΩΝ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ  
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ  

ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

Ευγενία Μαυρομμάτη
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Μελετώντας τη στοιχειολατρία στα λαϊκά διαβατήρια έθιμα της γέννησης και του θανάτου 
κατά τους Μεσοβυζαντινούς και Υστεροβυζαντινούς χρόνους για τη διδακτορική μου διατρι-
βή, μελετώ και την ιεροποίηση της γης, που είναι αυτή που γεννά αλλά και δέχεται στα σπλά-
χνα της τα παιδιά της μετά τον θάνατο. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται ειδική αναφορά στον ρόλο της 
γυναίκας-μάνας στη συνομιλία της με τη Μάνα-γη. Σε αυτή τη σχέση λοιπόν αναφέρεται η πα-
ρούσα εισήγηση και συγκεκριμένα στη βοήθεια της γυναίκας στη µετάβαση του θανόντος στην 
επόμενη φάση, αλλά και τη διαµεσολάβησή της προς τη μαύρη γη-µάνα, για μια αναγεννητική 
συμφωνία ζητώντας την εύνοιά της.

Σχετικά με την τυποποιηµένη προαναφερθείσα θρηνητική μαγικο-θρησκευτική συµπεριφο-
ρά και κυρίως τη γονιµική εθιμική τελετουργία, στην οποία η γυναίκα όχι απλώς µετέχει έχο-
ντας τον πρώτο ρόλο, αλλά ουσιαστικά τη δημιουργεί, παρατηρούμε πως αυτή περιλαμβάνει 
πρώτα τη συμβολική εικόνα και τον συμβολικό ήχο (μαύρο ένδυμα, κραυγές, λυγμοί, αποκάλυ-
ψη της κεφαλής και λύσιµο-τράβηγµα µαλλιών, ξέσκισµα των ρούχων και χτυπήµατα του στέρ-
νου), ένα θέαμα ιστορικά εγγεγραµμένο στη µακρότατη διάρκεια του ελλαδικού χώρου, που 
ενώ προκαλούσε την αντίδραση της επίσηµης θρησκευτικής εξουσίας, συνέχισε παρά ταύτα να 
υπάρχει κατά τους Βυζαντινούς χρόνους. Επίσης περιέχει αυτή η τελετουργία το προφορικό κεί-
µενο, δηλαδή το µοιρολόι, ποιητικό και εξίσου θεατρικό στη συμπεριφορά, με επικλήσεις. Μέσα 
από τον ποιητικό λόγο του θρήνου και µε τη βοήθεια των ανάλογων χειρονομιών, δραµατοποι-
είται το τελετουργικό κι έτσι δημιουργείται μια συμβολική παράσταση, όπου τον πρωταγωνι-
στικό ρόλο τον έχει η γυναίκα.

Μελετώντας τα παραπάνω αντλούμε πολλές πληροφορίες για τη νοοτροπία και την κοσμο-
λογική θεώρηση του ευλαβούς λαϊκού ανθρώπου όσον αφορά τον θάνατο αλλά και τη ζωή κα-
τά τους Βυζαντινούς χρόνους. Καλύπτοντας κενά στις γνώσεις του για αυτό που υπάρχει μετά 
τον θάνατο, ανασύροντας από τη δεξαμενή των παραδόσεων και των συμβολισμών του, δια-
μόρφωσε στα έθιμα του θανάτου, την έκφραση µιας αναπόφευκτης και καθιερωμένης σύνθεσης 
προ-χριστιανικών αρχετυπικών αναπαραστάσεων της χθόνιας, µητρικής µαύρης γης στη συνύ-
παρξή τους µε τις χριστιανικές και προσπάθησε να επέµβει ο ίδιος για να φέρει την ισορροπία 
στον πόνο του, µιλώντας για αναγέννηση µετά τον θάνατο και κάνοντας έκκληση για νέα ζωή. 

Αναπόφευκτα, τελικά, ένα ερώτημα ακόμη γεννάται. Όλα τα παραπάνω που αναφέρθηκαν 
στη συμβολική παράσταση της γυναίκας κατά την επιτέλεση των ταφικών εθίμων, είναι προ-χρι-
στιανικά στοιχεία στηριγμένα σε απώτατες πεποιθήσεις με αρχέγονη καταγωγή, οι οποίες ενσω-
ματώθηκαν στην ορθόδοξη θρησκευτική πίστη ή επιβιώνουν με την επίφαση αυτής, ακόμη κι 
αν καταδικάζονται στα πατερικά κείμενα; Πέρα από τα ερωτήματα σχετικά με τις αιτιοκρατικές 
αρχές, ένα ερώτημα ζητά απάντηση, γιατί; Γιατί σε μία εποχή που είναι καθήκον και ταυτότητα 
για τους υπηκόους της αυτοκρατορίας να είναι ευλαβείς χριστιανοί, αυτοί αποφασίζουν να συ-
νεχίσουν να υιοθετούν τα προ-χριστιανικά στοιχεία. 
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EMBELLISHING THE GATE TO THE EARTHLY HEAVEN:  
EARLY CHANCEL SCREENS IN GEORGIA  

AND THEIR PAINTED DECORATION1

Salome Meladze
Tbilisi State University

Research of the construction and the decoration of medieval chancel screens in the east-
ern frontiers of the Byzantine world forms a subject of special study. Painted chancel screens 
created in separate regions of the Byzantine cultural area are of special interest, both icono-
graphically and artistically. The painted chancel screens preserved in Georgia, apart from 
their unusual abundance and the extensive chronology of the time of creation, are distin-
guished by the individuality of their artistic treatment. Nevertheless, they have not been re-
corded and studied.

The completion of this task became the basis of my Doctoral Thesis, within the frame-
work of which, with the support of the Shota Rustaveli National Science Foundation, the re-
cording and the research of the chancel screens in Svaneti, north-west a mountainous part 
of the country, was carried out.

As part of the research, over four dozen painted chancel screens were studied, their 
chronology spanning from the ninth century to the seventeenth century, included. The rep-
ertoire of painted chancel screens is diverse: there are screens decorated with ornaments, as 
well as with individual images of saints and scenes. Particularly interesting are early, ninth- 
tenth-century painted chancel screens the surfaces of which are covered with an ornamen-
tal decoration executed following a certain principle. This is not only the decoration of the 
chancel screen itself, but a part of the overall decoration of the church together with the 
adornment of the separate architectural details on the facades and in the interior of the 
structure forming its overall artistic appearance.

In the present paper, I will discuss the early painted chancel screens preserved in Upper 
Svaneti, in the mountainous region of Georgia. The first layer of decorations of the chancel 
screens in the churches of St. George in Nakipari, the Mother of God in Zhibian, and Sts. 
Cyricus and Julitta in Lagurka (all of the ninth-tenth c.) are formed by the geometric pattern 
engraved on the plaster and accentuated with red, white and black paint. 

The motives used for the adornment of these chancel screens – a cross, a needle orna-
ment, dots, an imitation of the sun made up of radial lines, an image of a bow and arrow – 
at first glance create a feeling of aniconic painting, however, when taking into account the 
overall artistic appearance of the church, it becomes clear that the decoration of the chancel 
screen was part of the system of church decoration at that time. On the other hand, this way 
of decorating the church building was common in all regions of Georgia.

The repertoire of the first layer decorations of the chancel screens in the churches of Na-
kipari, Zhibiani and Lagurka, in its part, is remarkable in the context of the coexistence of 
different religious traditions in Svaneti - in the mountainous region of the country where 
the strong pre-Christian beliefs and representations have survived for centuries until today.

1 This work was supported by the Shota Rustaveli National Science Foundation (SRNSF) [Grant #PhD_F_17_82]
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RELIGIOUS POLICY OF GEORGIAN KINGS  
AND THE ARMENIAN CHURCH IN GEORGIA  

IN THE 12TH-13TH CENTURIES

Lilit Melikyan
Yerevan State University

It is known that since the end of the 6th century, the political-religious-cultural orienta-
tion towards the Byzantine Empire became dominant in Virk (Georgia). Becoming a part 
of the Byzantine world, the country adopted the imperial model of Church-State relations, 
which implied close collaboration between the State and the Church. The Byzantine Empire 
consolidated and united its multi-ethnic population through the church, and in the 12th-
13th centuries, Georgia sought to do the same within the borders of the Georgian kingdom. 
It often happened that the imperial policy towards the Armenians living in Byzantium was 
a signal for taking similar offensive steps against the Armenian Church in the Georgian en-
vironment. In both cases, the same goal was pursued.

To get a full understanding of the religious policy conducted by the Georgian kings, it 
is enough to compare the lives of Armenians and Muslims living in Georgia. King David 
the Builder (1089-1125) in 1122, after conquering Tpghe, declared Islam an immune reli-
gion, and followers of other religions were forbidden to visit Muslim baths and slaughter 
pigs in the areas where Muslims lived. The privileged position of the Muslims was due to 
their long-term dominance and the strength of their positions, both in the Emirate of Tbilisi 
and in most of the cities of Eastern Georgia. In addition, confrontation with powerful Mus-
lim states was not in the plans of the Georgian kings. Economic factors also played a certain 
role. The control of trade routes passing through Georgia belonged to Muslim merchants.

Thus, in the 12th-13th centuries, the equality of religions and denominations was not at 
all typical for Georgia. The royal power sought to secure a hegemonic position for the Geor-
gian Church and granted special privileges to Islam based on its political and economic in-
terests. Moreover, religious tolerance cannot be considered characteristic of the Georgian 
clergy and the broad layers of society.

In 1103 during the church meeting held in Urbnis at the request of Davit Shinarar, coex-
istence was described as a schism, therefore the Armenian Church in Georgia had limited 
rights. It can be stated that the religious-denominational system of the Georgian kingdom 
had the following aspect in the 12th-13th centuries: the dominant and leading Georgian Or-
thodox Church was in the first place, Islam was in the second place, the Armenian Apostolic 
Church was in the third place, and Hinduism was in the fourth place.



73

THE TALE OF APHRODITE AND THE KABAH:  
LOST IN TRANSLATION, OR WILFUL IGNORANCE  

IN MIDDLE BYZANTIUM?

Callan Meynell 
University of Oxford

Determining the extent to which Byzantine intellectuals were aware of the theology and 
doctrines of Islam is a persistent thorn in the side of scholars hoping to make sense of the 
relationship between these two powers, as well as their own internal developments. Com-
pounding the usual issues presented by our limited source base is the complexity of unpick-
ing not just how and when knowledge about the newest branch of the Abrahamic faiths 
filtered through to Byzantium, but also to what extent Islamic doctrines themselves were 
being shaped and redefined within the Caliphate. Neither the Byzantine view of Islam, nor 
the religion itself remained fixed for any great length of time in the first three centuries af-
ter the death of Muhammad.

Yet for all of this apparent dynamism, at least one aspect of the Byzantine view of Islam 
seems to have been established very early on and persisted for a remarkably long time. Sev-
eral texts written in the empire discuss the ‘fact’ that Muslims worshipped the ancient god-
dess Aphrodite/Venus, either in the form of the eponymous planet, or as a stone statue kept 
at a certain cult site “in the desert”: clearly referring in some capacity to the Black Stone of 
the Kabah that forms an important part of Hajj rituals. Beginning in the early eighth centu-
ry, the notion that Islamic worship consisted of honouring a pagan goddess remained a fea-
ture of Byzantine writings about Islam for at least three centuries, despite any mention of it 
having long since vanished from Christian texts written in the Islamic world.

This paper will present a synoptic view of the available evidence for this ‘Aphrodite leg-
end’ about Islam: from Anastasius of Sinai at the end of the seventh century, to Constantine 
VII in the mid-tenth. It will examine possible origins of this story in pre-Islamic practic-
es, its later incorporation by Christian writers in the Islamic world into their view on Mus-
lim worship, then its spread into Byzantine discourse and the strange afterlife it developed 
there. How did this misunderstanding occur and when did it enter into the Byzantine liter-
ary tradition? Why did it persist for so long in the face of all the evidence to the contrary? 
And, moreover, what does this tell us about the fundamental nature of elite Byzantine views 
of Islam and their reception of information from outside the empire? 

More than being an intriguing historical puzzle to solve, involving the incorporation of 
ancient rites into a new faith, mistranslation (linguistic and cultural), and misunderstand-
ing, the ‘Aphrodite legend’ is an important aspect of the cultural interaction between the 
Byzantine and Islamic worlds. It sheds significant light on the nature of elite discussion in 
the empire about the character of the new religion they found themselves confronted by and 
the different approach to ‘living with’ Islam that they adopted compared to their co-religion-
ists in the caliphate.
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ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΟ ΥΠΕΡΦΥΕΣ: ΟΙ ΘΕΟΦΑΝΕΙΕΣ  
ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Δημήτρης Μηνασίδης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η Επιφάνεια του Θεού στον ορατό κόσμο, η λεγόμενη Θεοφάνεια, βρίσκεται στο επί-
κεντρο της χριστιανικής εικονογραφίας. Η εικαστική της διατύπωση συνίσταται στη θρι-
αμβική εμφάνιση του Χριστού και στην εκδήλωση της θείας φύσης ή ενέργειάς του. Η πα-
ράσταση πλαισιώνεται από τους επόπτες του θεοφανειακού γεγονότος, καθώς και από 
διαφοροποιημένα αφηγηματικά στοιχεία, τα οποία ενίοτε προσδιορίζουν την ειδική σημα-
σία της. Η ιστόρηση των Θεοφανειών σε ιδιαίτερα και προβεβλημένα σημεία των χριστια-
νικών ναών αποδεικνύει την αυξημένη σημασία και νοηματοδότηση που αποδίδονταν δια-
χρονικά στις επί γης θριαμβικές εμφανίσεις του Χριστού.

Στην ανακοίνωση θα εξεταστεί ο ορισμός της Θεοφάνειας με παραπομπές σε ευαγγε-
λικά κείμενα και γραπτές πηγές. Θα επισημανθεί ο ιδιαίτερος ρόλος των ανθρώπινων αι-
σθήσεων στην αντίληψη των θριαμβικών εμφανίσεων και απεικονίσεων του Θεού. Στη συ-
νέχεια, θα γίνει αναφορά στις μη ορατές σήμερα και πιθανότατα χαμένες παραστάσεις 
Θεοφανειών του μωσαϊκού διακόσμου της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, ώστε 
να αναδειχθεί η επιρροή τους στη βυζαντινή οικουμένη.

Στο δεύτερο μέρος της ανακοίνωσης θα παρουσιαστούν ενδεικτικές παραστάσεις Θε-
οφανειών από τη Βυζαντινή και Μεσαιωνική περίοδο της Κύπρου. Θα τονιστεί η θέση της 
παράστασης εντός του ναού, στον μνημειακό του διάκοσμο, καθώς επίσης και ο συμβολι-
κός της χαρακτήρας. Παράλληλα, θα δοθεί έμφαση στα συστατικά στοιχεία και σημεία μίας 
Θεοφάνειας, καθώς και στα σύμβολα της εκάστοτε εικονογράφησής της. Η εφαρμογή συν-
δυαστικής έρευνας γραπτών πηγών, μνημειακής τέχνης και μικροτεχνίας παρέχει ένα ιδιαί-
τερο εργαλείο αποτίμησης των Θεοφανειών. 

Η διεπιστημονική προσέγγιση του θέματος της εικονογραφίας της Θεοφάνειας συμ-
βάλλει στη διαμόρφωση παρατηρήσεων και ερμηνευτικών θέσεων για τις θριαμβικές εμφα-
νίσεις του Θεού και των δυσνόητων πολλές φορές συμβόλων τους. Η ανακοίνωση δίνει ένα 
όσο το δυνατό ευρύτερο πλαίσιο για τη διερεύνηση της εικονογραφίας των Θεοφανειών με 
τη διατύπωση νέων ερμηνευτικών προσεγγίσεων.
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THE CITY OF NEA PAPHOS IN LATE ANTIQUITY

Rania Michael
Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana – Vatican/Rome

The paper aims to present the topography of the city of Nea Paphos during Late Antiq-
uity and to highlight the influx of Christianity in the city by evaluating the literary sources, 
such as the Acts of the Apostles and some hagiographical texts on the one hand, and archaeo-
logical evidence on the other, all offering glimpses of the city’s life. The purpose of this paper 
is to present the integration of Christianity within the urban space and the changes made in 
the city with the establishment of the new religion, which replaced the cult of the Paphian 
Aphrodite. Hellenistic and Roman Paphos has been thoroughly studied but research con-
cerning Late Antique Paphos is rather limited; as a result an attempt is being made for col-
lecting and evaluating all available evidence.

According to the archaeological record, places of Christian worship were constructed as 
early as the end of the 4th century following the earthquakes which caused the reformation 
of the urban space. Parallel to the ecclesiastical buildings, we can also identify civil buildings 
of public character and private dwellings that maintain their pagan character until the 5th 
century. A big problem that concerns the city’s topography is the absence of a clearly Chris-
tian necropolis. Another major problem concerns the city’s defensive works. Did the defen-
sive line follow the same line as those of the Hellenistic and Roman periods? This and other 
questions we will be tacked with in this presentation. 
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ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΓΕΡΟΝΗΣΟ: 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 

Όλγα Μπακιρτζή και Πέλλη Μάστορα
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης 

Ελληνική Αρχαιολογική Αποστολή Αγίου Γεωργίου Πέγειας

Η διαχρονική ιερότητα του Γερόνησου (γενικότερα του ακρωτηρίου Δρέπανο) ως ιερού 
τόπου αντανακλάται στην ιδιαιτερότητα της διαμόρφωσης του τοπίου, της γεωλογίας, του 
προσανατολισμού του. Στον ελληνικό χώρο ο συσχετισμός της ιερότητας τόπων με φυσι-
κούς σχηματισμούς είναι γνωστή και αποδεδειγμένη. Οι κάτοικοι του αρχαιοελληνικού κό-
σμου γνώριζαν, καλύτερα από όλους, να επιλέγουν τόπους κατάλληλους για τους ναούς 
τους. Αναζητούσαν στη φύση τα απαραίτητα για έναν ναό στοιχεία –το μεγαλείο, την απο-
μόνωση, το μυστήριο– και ίδρυαν τον ναό ως επίστεψη στο ιερό της φύσης. Τα ιδιαίτερα 
φυσικά χαρακτηριστικά και η αντίληψή τους εξηγούν τη διαχρονικότητα των ιερών τόπων. 
Ο χριστιανισμός δεν απέρριψε αλλά υιοθέτησε τις παγανιστικές δοξασίες ως μερικώς ορ-
θές ιστορίες τοποθετώντας αυτές σε χριστιανικά αποδεκτά πλαίσια. Αυτό συνέβαλε στην 
επιβίωσή τους έως σήμερα και την ένταξή τους στην ορθόδοξη χριστιανική παράδοση.Υπό 
το πρίσμα αυτό επανεξετάζεται ο Γερόνησος ως ιερός τόπος και η σχέση του με τον παλαι-
οχριστιανικό οικισμό του Αγίου Γεωργίου Πέγειας.
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ΔΕΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΓΕΙΑΣ

Χαράλαμπος Μπακιρτζής
Ελληνικἠ Αρχαιολογική Αποστολή Αγίου Γεωργίου Πέγειας

Τα Δέκα Εκπαιδευτικά Τετράδια περιέχουν με τη βοήθεια εικόνων και σχεδίων ερωτή-
σεις και παρακινούν τους μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου σε εκπαιδευτικές δρά-
σεις με θέμα την ιστορία και μνημειακή τοπογραφία του παλαιοχριστιανικού οικισμού του 
Αγίου Γεωργίου στο δυτικό ακρωτήριο της Κύπρου Δρέπανον, την κατανόηση της παλαι-
οχριστιανικής αρχιτεκτονικής, του ρόλου του φωτός και της στατικής λειτουργίας κιόνων 
και κιονοκράνων, την ανάγνωση διακοσμητικών σχημάτων, τη γεωμετρική και θεολογική 
ερμηνεία ψηφιδωτών δαπέδων, την αναπαράσταση του καθημερινού βίου στο ακρωτήριο 
Δρέπανον, και τον πλούτο της χλωρίδας και της πανίδας του τόπου.

Η σύνταξη των Εκπαιδευτικών Τετραδίων έγινε με την εποπτεία του Τμήματος Αρχαι-
οτήτων Κύπρου από παλαιά μέλη της Ελληνικής Αρχαιολογικής Αποστολής το 2021, συ-
μπληρώθηκαν με τη συνεργασία μαθηματικού και βιολόγου της Μέσης Εκπαίδευσης, σχε-
διάστηκαν και εκτυπώθηκαν το 2022 στη Λευκωσία. Τα Τετράδια εμπλουτίζονται με έργα 
ζωγράφων/εκπαιδευτικών που ζουν και εργάζονται στην Πάφο. Τα έργα τους απεικονίζουν 
με εικαστική ελευθερία και έκπληξη χαράς τον Άγιο Γεώργιο Πέγειας, ανθρώπους, σκηνές, 
μύθους και το φυσικό περιβάλλον του.

Τα Δέκα Εκπαιδευτικά Τετράδια έγιναν για να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς στην 
προετοιμασία και πραγματοποίηση επισκέψεων μαθητών στον αρχαιολογικό χώρο του Αγί-
ου Γεωργίου. Ωστόσο, δεν απευθύνονται αποκλειστικά σε δασκάλους και καθηγητές δια-
φόρων ειδικοτήτων αλλά και σε γονείς, σε ομάδες και σε παρέες που, συνδυάζοντας το 
ενδιαφέρον για το παρελθόν και αγάπη για το φυσικό περιβάλλον, ενδιαφέρονται για αξέ-
χαστες εκδρομές.

Τα Εκπαιδευτικά Τετράδια, λόγω του αυθόρμητου κινήτρου της συγγραφής των και της 
πηγαίας έξαρσης των συντακτών τους, του πολύεδρου περιεχομένου, της πληρότητας του 
λόγου και του επεξεργασμένου σχεδιασμού, παρουσιάστηκαν ως έργα εικαστικά στην Γκα-
λερί Τέχνης Γκλόρια στη Λευκωσία (Μάιος 2022) και στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Μάιος–Οκτώβριος 2022), επειδή συνυπάρχουν 
σε αυτά ο Λόγος και το Έργον ως Εικόνα.

Τα Εκπαιδευτικά Τετράδια διατίθενται σε κασετίνα που περιέχει δέκα τετράδια με ερω-
τήσεις και δράσεις για τους μαθητές, εγχειρίδιο εκπαιδευτικού με οδηγίες και απαντήσεις 
σε ερωτήματα που ενδέχεται να τεθούν, και αρχαιολογικό οδηγό του Αγίου Γεωργίου Πέ-
γειας. Η δαπάνη για τη σύνταξη και παραγωγή των Εκπαιδευτικών Τετραδίων κατεβλήθη 
από το Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης στο πλαίσιο του προγράμματός του για την ανάδει-
ξη του αρχαιολογικού χώρου του Αγίου Γεωργίου Πέγειας.



78

TEN EDUCATIONAL NOTEBOOKS  
FOR AGIOS GEORGIOS PEGEIAS

Charalambos Bakirtzis 
Greek Archaeoogical Mission

Ten Educational Notebooks is a systematic and comprehensive educational programme 
of the Greek Archaeological Mission. It is aimed at assisting teachers in the preparation and 
realization of visits by students to the archaeological site of Agios Georgios (Cape Drepanon 
in western Cyprus). Ten Educational Notebooks are addressed also to parents and groups 
which by combining an interest in the past and a love for the natural environment are keen 
on unforgettable excursions.

Ten Educational Notebooks, due to their spontaneous motivation, the resourcefulness of 
their authors, their multi-faceted content, and their sophisticated design, are exhibited in 
2022 in the Gallery Gloria, Nicosia, and the Tellogleion Foundation of Arts of the University 
of Thessaloniki as visual art because the Word and the Work coexist within them as Image. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  
ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑΛΟΥΣΑΣ

Διομήδης Μυριανθεύς
Ανεξάρτητος Ερευνητής

Ο ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην κατεχόμενη από το 1974 κοινότητα Γιαλούσας εί-
ναι ήδη από παλιά γνωστός στην έρευνα. Στη σημερινή του μορφή αποτελείται από δύο, σε 
επαφή ναούς, τον αρχικό βυζαντινό και τον νεότερο του 18ου αιώνα, στα νότια του πρώτου. 
Όπως ίσως είναι αναμενόμενο οι παλαιότεροι μελετητές του ναού εστίασαν στον, αναμφίβο-
λα σημαντικότερο, βυζαντινό ναό. Πρόκειται για ένα σταυροειδή εγγεγραμμένο ναό της πα-
ραλλαγής του απλού τετράστυλου, που επεκτάθηκε στα δυτικά με επίσης σταυροειδούς μορ-
φής νάρθηκα. Τους ερευνητές είχε απασχολήσει η χρονολόγηση του ναού και του νάρθηκα, 
κυρίως μέσω των λίγων μορφολογικών στοιχείων που διαθέτει. Γενικώς ο ναός τοποθετήθη-
κε στο δεύτερο μισό του 11ου ως τις αρχές 12ου αιώνα. Ο νάρθηκας χρονολογήθηκε από ορι-
σμένους ερευνητές στο πρώτο μισό του 12ου αιώνα και από άλλους στον 13ο ή ακόμα και 
στον 14ο αιώνα.

Κατά τις πρόσφατες εργασίες αποκατάστασης (2020-21) διευκρινίστηκαν ορισμένα χα-
ρακτηριστικά που απετέλεσαν σημεία αμφιβολίας. Αποκαλύφθηκε λ.χ. η, σπάνια στην κυ-
πριακή βυζαντινή ναοδομία, διπλή πλίθινη οδοντωτή ταινία στο γείσο της αψίδας του ιε-
ρού. Σε ότι αφορά στον νάρθηκα, όπου υπήρχαν παρερμηνείες, κατά τις εργασίες είχαν 
αποκαλυφθεί τόσο το δυτικό σταυρικό σκέλος όσο και τα δυτικά γωνιακά διαμερίσματα, εκ 
των υστέρων αποφραγμένα, που επιβεβαιώνουν ότι ο νάρθηκας έχει τη μορφή συνεπτυγμέ-
νου σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού. Εν τω μεταξύ επιβεβαιώθηκε ότι το τύμπανο του 
τρούλου του νάρθηκα ήταν εξαρχής τυφλό, χωρίς παράθυρα.

Στα τέλη του 18ου αιώνα, πιθανότατα κατά το έτος 1794, οικοδομήθηκε σε επαφή με 
τον βυζαντινό ναό, δεύτερος μεγαλύτερος ναός στον τύπο του μονόχωρου θολοσκεπούς 
δρομικού ναού. Ο νέος ναός έχει κάλυψη από οξυκόρυφη καμάρα που ενισχύεται με τέσ-
σερα οξυκόρυφα τόξα που φέρονται από φουρούσια ψηλά στο βόρειο και νότιο τοίχο. Οι 
δύο ναοί συνενώθηκαν με τη διάνοιξη τριών τοξωτών ανοιγμάτων κατά μήκος των κοινών 
τοίχων. Ο νέος ναός αποτελεί τυπικό παράδειγμα της ναοδομίας κατά την Οθωμανική πε-
ρίοδο τόσο σε ότι αφορά τα τυπολογικά όσο και τα μορφολογικά και κατασκευαστικά χα-
ρακτηριστικά του. Μεταξύ αυτών, η νότια πλευρά του διαμορφώνεται με σειρά έξι ενισχυ-
τικών παραστάδων που γεφυρώνονται με χαμηλωμένα τόξα, η αψίδα είναι πεντάπλευρη 
εξωτερικά, στοιχείο που απαντάται σε ναούς της εποχής αυτής και μετά και διαθέτει ξύλινο 
γυναικωνίτη σχήματος Π που φέρεται από λίθινο χαμηλωμένο τόξο και ξύλινα φουρούσια.

Κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα προστέθηκε στοά στη νότια πλευρά που αποτε-
λείται από τέσσερις ογκώδεις σύνθετους πεσσούς με ημικίονες που απολήγουν σε διπλά 
τόξα. Η στοά καλύπτεται από τρία σταυροθόλια που φέρουν στα εσωράχιά τους διακο-
σμητικά πινάκια, όπως είναι σύνηθες στην περιοχή της Καρπασίας. Ο τύπος της στοάς με 
σύνθετους πεσσούς, διπλά τόξα και κάλυψη με σταυροθόλια είναι σπάνιος στη ναοδομία 
του 19ου αιώνα, απαντάται εκτός από τον Αρχάγγελο Γιαλούσας, στον Άγιο Γεώργιο στα 
Λιμνιά (του 1862), και στον άγιο Μάμα Μόρφου όπου υπήρχε ίδιου τύπου στοά στα δυτικά 
που κατεδαφίστηκε και αντικαταστάθηκε από άλλη νεότερη κατά το έτος 1907. 
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ICONS WITH MAPS, SACRED LANDSCAPES,  
AND EX-VOTOS: THE GEOGRAPHY OF DEVOTION

Elisabeta Negrău
“George Oprescu” Institute of Art History of the Romanian Academy

In the medieval artistic tradition, landscape depiction was seen more as a collateral vi-
sual construct, primarily used by artists as a medium, a background for a subject. Howev-
er, this did not mean that the landscapes were treated as mere places to inhabit physically. 
They were used strategically to create ambience, emotion, and symbolism within a specif-
ic setting. Geographical relief and urban landscapes were more than just a pleasant physical 
backdrop in the Middle Ages; they were embedded with important symbolic meanings. All 
these led to a reluctance in the areas of Byzantine tradition to adopt the increasingly realis-
tic modes of depiction developed in the West. 

However, by the 17th century, concessions began to be made to more detailed representa-
tions of sites, especially those which were harboring wonderworking relics. Western artistic 
influence produced stylistic changes, but it also brought a shift in scale, adding chorograph-
ic and topographic aspects to the traditional iconographic ones. My presentation examines 
a category of post-Byzantine icons that incorporate maps or feature topographic represen-
tations of identifiable geographic places and monasteries integrated in the sacred iconogra-
phies. I will address in my study a group of Greek icons dating from the 17th to the 19th cen-
turies, depicting patron saints of different sites, monasteries, or islands. Their composition is 
usually divided into two parts, corresponding to the heavenly realm and the earthly world. 

The South-East European territories which were most likely to be exposed to Western 
types of devotional practices were the Greek islands under Venetian domination. Through 
the Venetian presence on their islands, they became familiar with the Italian ex-voto types 
of paintings and iconography. On the other hand, the pilgrimage phenomenon grew in the 
Balkans from the 17th century on, especially that to Jerusalem, but also Sinai, Mount Athos, 
and Meteora. Paper icons began to be printed on Mount Athos and sold to pilgrims who 
brought them to their homelands as souvenirs, so that their models spread over a large ar-
ea, up to Ukraine and Russia. 

The icons with maps and topographic landscapes were a phenomenon characteristic of 
the 17th to the 19th centuries, an interval in which the visual culture became saturated 
with engraved urban views, maps, and painted landscapes, which shaped the view of the 
artists. Moreover, the 18th and 19th centuries were a time in which national solidarities 
began to take form and territorially constructed identities and claims became manifest in 
South-Eastern Europe. This resulted in local saints’ appropriation which was reflected in the 
iconographic practices of the time. 

I will address the topic through three coordinates: the visual culture of the time, the reli-
gious practices, and the territorially constructed identity and territorial claims.
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THE USE OF GYPSUM AND LIME  
IN THE EARLY BYZANTINE ARCHITECTURE  

OF CYPRUS

Doria Nicolaou
In Cyprus, gypsum and lime have been used since the Neolithic period, coinciding with 

the first permanent habitation on the island and constituting primarily plaster coatings. 
Their historical use is mainly a direct consequence of the abundance of such deposits on the 
island and a constructive tradition which began in ancient times. However, specific studies 
and analyses dedicated on this subject are very limited. The aim of this paper is to establish 
new insights related with the wide use of gypsum and lime for the construction and dec-
oration of churches. Thus, the objective is to present the use of these raw materials in the 
wall construction of religious buildings in the island of Cyprus during the late sixth/seventh 
centuries. The purpose is twofold, firstly to shed some light on a little-known moulded ma-
sonry technique based on gypsum or lime mortar discovered in the last years in several ex-
cavations of Late Antique-Early Byzantine ecclesiastical complexes in Cyprus. Besides the 
masonry technique, other moulded artefacts, related with the decoration of the churches 
will be presented, i.e. stucco reliefs with figural and aniconic representations, capitals, cor-
nices, transennae etc.
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EMBODYING ANTIQUITY, ENCAPSULATING FASHION, 
EXUDING SANCTITY: (RE)USES OF ANCIENT STONE  

IN LUSIGNAN AND VENETIAN CYPRUS

Michalis Olympios 
University of Cyprus

Sixteenth-century Cypriot authors, such as Florio Bustron and Stephen of Lusignan, 
drawing on Pliny the Elder and other classical sources, asserted that their island’s geology 
abounded in all sorts of marbles of both finer and lesser quality, besides gypsum, lime, rock 
crystal and various kinds of gemstones; in the tradition of ancient, medieval and early mod-
ern lapidaries, they even attributed medicinal and other thaumaturgical properties to cer-
tain stones, including at least one kind of marble. Nevertheless, virtually all the marble ar-
chitectural members and granite columns still in situ in the (mostly limestone) elevations 
of the ambitious edifices of the Lusignan (1192-1474/89) and Venetian periods (1474/89-
1571) seem to have represented cases of adaptive reuse of imported materials recovered 
from ruinous ancient structures. Apart from the telltale signs of the ex post facto repurpos-
ing of ancient objects, this hypothesis has been confirmed in some instances via technical 
analyses, which have shown the nature and composition of the items in question to be in-
compatible with the island’s geological makeup. In other words, the most distinctive, visu-
ally appealing and hard-to-work stone available to masons in post-classical Cyprus was a fi-
nite resource intimately linked to the glories of a long-gone past, and therefore exceptional, 
precious and intriguing.

This paper will explore some of the ideological, aesthetic and devotional repercussions of 
the growing interest in the visual and material aspects of ancient stonework in late medie-
val / early modern Cyprus, namely at a time when Cypriot ecclesiastical institutions and the 
royal court wished to capitalise on the physical remains of classical and Christian antiqui-
ty for their own ends and, a little later, Venetian officials and local magnates engaged in ‘ar-
chaeological’ excavations at ancient sites, prompted by the burgeoning development of anti-
quarianism all over Renaissance Europe. It will discuss documentary and physical evidence 
for the large-scale quarrying of marble and ‘porphyry’ at the ancient site of Salamis / Con-
stantia and its recycling in restoration and construction work in nearby Famagusta, which 
served to endow the island’s ‘queen city’ with the aura of a venerable past it sorely lacked. 
Furthermore, it will briefly address the reconceptualisation of certain ancient marble and 
granite columns as ‘contact relics’ due to the central role that they assumed in the narratives 
of the Flagellation of Christ and the martyrdom of saints such as Barnabas and Catherine, 
both of whom enjoyed lively cults in the last centuries of Latin rule. Lastly, it will touch on 
two better-documented (and remarkably similar) cases of thoughtful mise-en-scène of an-
cient stonework at Lusignan Bellapais and Venetian Famagusta, which were calibrated to re-
spond to the political and intellectual needs of the present through the creative visual evo-
cation of the past.
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URBAN STRUCTURE, ARCHITECTURE  
AND FUNCTIONS OF CYPRIOT CITIES  

IN THE SEVENTH AND EIGHTH CENTURIES

Panayiotis Panayides
Independent Researcher

The paper examines the built environment of four major cities, Salamis/Constantia, Nea 
Paphos, Amathus, and Kourion in the seventh and eighth centuries. Cities have always re-
flected and been shaped by the ambitions and needs of their inhabitants. Their study can, 
therefore, expose continuities and ruptures between current and past societies. In the sixth 
century, Cypriot cities were in full bloom and continued to evolve into the seventh centu-
ry. Two Arab raids in 649 and 650 or 653 have long been held responsible for the sudden 
collapse of classical urbanism and the Arabs are blamed for destruction even in rural plac-
es, where their presence is questionable. Yet, as will be demonstrated, the fate of the cities 
was affected by gradual and long-term developments that were not precipitated by the raids 
but had already been set in motion earlier and even extended beyond the seventh century.

The discussion will seek to scrutinise the fate of secular and ecclesiastical buildings, pub-
lic or private, based on archaeological material. It will consider new construction but also 
renovations and repairs, as well as the evidence provided by assemblages of artefacts and 
ecofacts. Their consideration will provide a much more detailed picture of the consequenc-
es of the Arab raids and a much fuller picture of occupation in the seventh and eighth cen-
turies. Even if specific buildings burned in the middle of the seventh century, subsequent 
comprehensive communal building activities, continued artisanal and commercial activ-
ities, and large-scale food preparation and consumption underline the continued impor-
tance of urban centres. Ecclesiastical authorities probably were the main power based in 
these larger centres, overseeing public works but also deeply involved in the production of 
goods and processing of agricultural produce. Church compounds in particular show re-
sumed or continued activity throughout the period, while the lack of solid evidence for the 
once presumed Arab desecration of basilicas will also be touched upon.
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Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΡΙΑ  
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΒΕΝΕΤΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ (1570-71).  

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

Χρυσοβαλάντης Παπαδάμου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Ο πόλεμος της Κύπρου και η κατάκτηση του νησιού από τους Οθωμανούς (1571) απο-
τέλεσε μία από τις κορυφαίες στιγμές της μακροχρόνιας βενετοτουρκικής σύγκρουσης. 
Εξαιτίας των γεγονότων που διαδραματίστηκαν τότε ένας απροσδιόριστος αριθμός Κυπρί-
ων, προερχόμενος κατά κύριο λόγο από τα αστικά κέντρα της Λευκωσίας και της Αμμοχώ-
στου, υποχρεώθηκε ή επέλεξε να εγκαταλείψει το νησί και να εγκατασταθεί, είτε στο βενε-
τικό «Κράτος της Θάλασσας» (Stato da Mar) είτε στην ίδια τη Βενετία. Η βενετική διοίκηση 
προσπάθησε με κάθε μέσο να βοηθήσει τους εν λόγω υπηκόους της και γι’ αυτό τον λόγο 
προχώρησε στη λήψη διαφόρων μέτρων. Ένα εξ αυτών ήταν και το διάταγμα του 1578 με 
το οποίο η βενετική Σύγκλητος έδωσε κίνητρα (λ.χ. παραχώρηση γης) σε πενήντα οικογέ-
νειες Κυπρίων να εγκατασταθούν στην Πόλα της Ίστριας. Με την εγκατάστασή τους εκεί 
οι Κύπριοι προσπάθησαν με διάφορους μηχανισμούς να ανασυγκροτήσουν τον βίο τους. 
Από τη μελέτη της πληθυσμιακής αυτής ομάδας εξάγονται σημαντικές πληροφορίες για 
την ένταξη και την κοινωνική εξέλιξη των προσφύγων στο νέο περιβάλλον, τις οικονομικές 
δυσκολίες που αντιμετώπισαν, τις αντιδράσεις των εγχωρίων κ.ά. Θα μελετηθούν περιπτώ-
σεις οικογενειών και μεμονωμένων προσώπων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 
έδρασαν στην Ίστρια από τα τέλη του 16ου έως τα μέσα του 17ου αιώνα.
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Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΜΩΑΜΕΘ  
ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  
ΤΟΥ 9ΟΥ ΚΑΙ 10ΟΥ ΑΙΩΝΑ

Κατερίνα Παπαζαχαρία
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου 

Για τους πιστούς του Ισλάμ, το Κοράνι είναι ο λόγος του Αλλάχ, που αποκαλύφθηκε 
στους ανθρώπους μέσω του απεσταλμένου του. Η βιογραφία του Προφήτη του Ισλάμ, βα-
σίζεται στις πληροφορίες που αρύονται μέσα από το Κοράνι και την προφορική ισλαμική 
παράδοση των χαντίθ. Οι παραδοσιακές ωστόσο βιογραφίες του Μωάμεθ, παρόλο που βα-
σίζονται σε παλαιότερα κείμενα και χρονολόγια, είναι έργα του 9ου αιώνα. 

Πληροφορίες για την κλήση του Μωάμεθ, το κήρυγμά του και την κατάβαση του Κο-
ρανίου στη γη, αντλούνται από τα βυζαντινά ιστοριογραφικά έργα, τους εκκλησιαστικούς 
συγγραφείς, τα αγιολογικά κείμενα, τις βυζαντινές πραγματείες, ποιήματα και λογοτεχνι-
κά κείμενα του 9ου και του 10ου αιώνα, που αποτελεί την εξεταζόμενη περίοδο της παρού-
σας μελέτης. Οι αναφορές των βυζαντινών συγγραφέων της δεύτερης φάσης της βυζαντι-
νής γραμματείας περί Ισλάμ από τις πρώτες δεκαετίες του 9ου αιώνα (Θεοφάνης, Γεώργιος 
Μοναχός, Abū Qurra, Νικήτας Βυζάντιος), επικεντρώνονται στη διδασκαλία του Μωάμεθ 
(στα κείμενα Μουάμεδ, Μουχούμεδ, Μαχουμέτης, Μωάμετ), στα διαδοχικά εξ ουρανού μη-
νύματα, στα ενύπνια, στα οράματα και την αποκάλυψή του, στα σύμβολα της θρησκείας 
του Ισλάμ (ο Μανδύας του Προφήτη) και στους ιερούς προσκυνηματικούς τόπους (η Κάα-
μπα, ο τάφος του Προφήτη). 

Τι γνώριζαν όμως οι βυζαντινοί συγγραφείς του 9ου και του 10ου αιώνα για τις βασι-
κές θεολογικές γραμμές της ισλαμικής πίστης, για τη διάδοσή της, για τη διδασκαλία του 
Μωάμεθ, για τη μουσουλμανική παράδοση και τις βασικές θεολογικές αντιλήψεις και θεμέ-
λια του Ισλάμ; Σύμφωνα με τη βυζαντινή αντίληψη της υπό εξέταση περιόδου, ο Μωάμεθ, 
ο οποίος απέκτησε τον χαρακτήρα του θρησκευτικού ηγέτη της κοινότητας του Ισλάμ και 
αποτελούσε το πρότυπο των πιστών, αναφέρεται με έντονους μειωτικούς χαρακτηρισμούς, 
καθώς είχε εξαπατήσει τα πρόσωπα του περίγυρού του και τους πρώτους οπαδούς του, αρ-
χικά την πρώτη σύζυγό του, την πλούσια χήρα Χαντίτζα, η οποία διέδωσε την «πλάνη» της 
διδασκαλίας του Μωάμεθ μαζί με άλλες γυναίκες. Οι μουσουλμάνοι, όπως και οι χριστια-
νοί που εξισλαμίσθηκαν, αντιμετωπίζονταν ως ψυχές χαμένες, καθώς δεν αντιλαμβάνονταν 
πως η διδασκαλία του Ισλάμ αποτελεί «ἀπάτη» και «ψεῦδος», που οφειλόταν στον ίδιο τον 
Μωάμεθ, που έφθειρε και καταδίκαζε τη σωτηρία της ψυχής τους.
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RECONSTRUCTING A BYZANTINE HERMITAGE  
IN THE DIGITAL AGE:  

THE ENKLEISTRA OF NEOPHYTOS  
WITHIN THE EHEM PROJECT

Maria Paschali
CYENS Centre of Excellence, Nicosia 

Department of Antiquities, Cyprus

The History of Byzantine Art, as all fields of Art History, has been widely challenged by 
the discipline of Digital Humanities. Digital visualisation technologies in particular, such as 
laser scanners, 3D modelling as well as augmented, virtual, and extended reality have rev-
olutionised our engagement with historic sites and artefacts. However, such technologies 
have the potential to undermine historicity, thus dissolving the art historical material into 
mere visual material. 

The ongoing EHEM project (an acronym for “Enhancement of Heritage Experiences: 
The Middle Ages. Digital Layered Models of Architecture and Mural Paintings over Time”) 
seeks to address this issue by going beyond the descriptive limits of digital reproduction. 
In this research project, the visualisations of the medieval building structures augment the 
three primary spatial dimensions (width, height, and depth) with time as the fourth dimen-
sion. Through the collaboration between the CYENS Centre of Excellence and the Universi-
ties of Barcelona, Roma Tre, and Tuscia, this European Union’s Horizon 2020 project (Grant 
Agreements Nos. 699523 and 739578) aims to reconstruct digitally the medieval phases of 
Santa Maria Antiqua (Italy), Sant Quirze de Pedret (Spain), and the Enkleistra of Neophy-
tos (Cyprus).

In this paper, I will focus on the reconstructions of the Cypriot monument of the proj-
ect, the Enkleistra at Tala, near Paphos. This hermitage, cut into the face of a steep cliff, 
was founded by Neophytos in 1159. The documented architecture and adornment of the 
rock-cut complex and the written sources of Neophytos himself provide a rare opportuni-
ty to think about the original appearance of the byzantine hermitage as well as propose its 
transformations to accommodate the needs of the later monastic community and the rap-
id expansion throughout the founder’s lifetime. The visualisations aspire to integrate archi-
tecture, mural paintings, liturgical furnishings and other cult objects of the Enkleistra of 
Neophytos. 

Challenging the way we study the changes of physical space over time, this project com-
bines archival work, meticulous observations of the complex, and research hypotheses with 
photogrammetry, drone imagery, and virtual reality. The project’s outcomes thus extend 
our critical engagement with the Enkleistra by harnessing multidisciplinary methodologies. 
They ultimately become research, teaching, and curating tools in understanding the artistic 
and architectural history of this monument.
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ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗ  
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΚΟΥΚΛΙΑ

Νάσα Παταπίου
Ανεξάρτητη Ερευνήτρια

Ένα μεσαιωνικό μέγαρο δεσπόζει σε λόφο στο χωριό Κούκλια της Πάφου ή Κοβούκλια, 
όπως απαντά στις μεσαιωνικές πηγές, το οποίο αποτελεί διάδοχο οικισμό της Παλαιπάφου και 
συνδέεται άμεσα με την λατρεία της Κύπριδος Αφροδίτης. Η γύρω εύφορη περιοχή ήταν κα-
τά τα μεσαιωνικά χρόνια ένα από τα σημαντικότερα κέντρα καλλιέργειας ζαχαροκαλάμου και 
παραγωγής ζάχαρης. Στο παρελθόν είχε προβληματίσει τόσο ο χώρος ανοικοδόμησής του όσο 
και η χρονολόγηση του μεγάρου, γιατί δεν υπήρχαν επαρκή σχετικά στοιχεία. Πριν ακριβώς 
από τριάντα χρόνια ο Γερμανός αρχαιολόγος Franz Georg Maier διατύπωνε τις δυσκολίες που 
υπήρχαν ώστε να φωτιστεί η ιστορία του εν λόγω μεγάρου το οποίο, ας σημειωθεί, ελλείψει πη-
γών χαρακτηρίστηκε ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα ως βασιλική κατοικία (royal manor) και 
η οικοδόμησή του χρονολογήθηκε τον13ο αιώνα. H εφυαλωμένη μεσαιωνική κεραμική, έγρα-
φε ο Maier, ήταν πολύ σπάνια μεταξύ των ευρημάτων και τα νομίσματα ή άλλα ευρήματα που 
θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη χρονολόγηση ήταν ανύπαρκτα. Το γεγονός αυτό σε συνδυ-
ασμό με την απουσία γραπτών τεκμηρίων τα οποία να αναφέρονται στο βασιλικό μέγαρο ή βα-
σιλική αγρέπαυλη καθιστούσαν αδύνατη μια ακριβή χρονολόγηση του οικοδομήματος και τυ-
χόν κάποιων φάσεών τoυ.

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ζάχαρης στη γειτνιάζουσα θέση Σταυρός φαίνεται ότι ανάγο-
νται στην πρώιμη Φραγκοκρατία και συγκεκριμένα στον 13ο αιώνα, αλλά στις αρχές της βενε-
τικής κυριαρχίας, δηλαδή τέλη 15ου με αρχές 16ου αιώνα, πρέπει να σχετίζονται με τον κτήτορα 
του μεγάρου. Η κατοικία αυτή προσείλκυε εύλογα τους περιηγητές αλλά και τον απλό κόσμο 
με την επιβλητικότητά της και τα έντονα γοτθικά στοιχεία που παραπέμπουν ακόμη και σήμε-
ρα στους Φράγκους βασιλείς. Αναφέρω ότι το 1541 σε ένα προσκυνηματικό ταξίδι έφθασε στην 
Κύπρο ο Jodokus von Meggen, πατρίκιος από τη Λουκέρνη, επισκέφθηκε τα Κούκλια και έχου-
με από τον ίδιο την πρώτη σχετική αναφορά για το μέγαρο. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν, 
πιστεύω, και τις πηγές τις οποίες θα παρουσιάσω στην ανακοίνωσή μου για τη χρονολόγηση 
του μεγάρου και κυρίως της αίθουσας στην ανατολική πτέρυγα με τα γοτθικά στοιχεία. Η επό-
μενη περιγραφή τoυ μεγάρου στα Κούκλια έγινε το 1806 από τον Ισπανό Don Badia y Leiblich, 
που άγνωστο γιατί ταξίδευε με το ψευδώνυμο Ali Bey και ο οποίος το χαρακτήρισε ως αρχαίο 
ανάκτορο αλλά ερειπωμένο. Ο Camille Enlart, επίσης, στο τέλος του 19ου αιώνα χρονολόγη-
σε την αίθουσα στην ανατολική πτέρυγα στον 13ο αιώνα συγκρίνοντάς την με άλλα οικοδομή-
ματα στη Γαλλία με γοτθικά αρχιτεκτονικά στοιχεία. Η νότια πτέρυγα, με βάση τα γραφόμενα 
του Λεοντίου Μαχαιρά, υποστηρίχθηκε ότι ξανακτίστηκε μετά την επιδρομή των Μαμελούκων 
το 1426 στην Κύπρο.

Ωστόσο σήμερα, μετά από πέντε σχεδόν αιώνες, η αρχειακή και εν γένει η έρευνα μας προ-
σέφερε, φρονώ, μια διεξοδική απάντηση τόσο για τη χρονολόγηση της αποκαλούμενης βασιλι-
κής αγρέπαυλης, όσο και για τον κτήτορα, την οικογένεια και το έμβλημά του και πού ακριβώς 
απαντά. Ένα χειρόγραφο του 16ου αιώνα και δύο άλλες πηγές τεκμηριώνουν πλήρως την ιστο-
ρία αυτού του μεγάρου. Το μεσαιωνικό αυτό μέγαρο, όπως καταδεικνύεται από τις πηγές και την 
αρχειακή έρευνα, δεν αποτελούσε βασιλική κατοικία, δεν υπήρξε κέντρο περιφερειακής διοίκη-
σης για επίβλεψη της εκεί καλλιέργειας ζαχαροκαλάμου, ούτε οικοδομήθηκε τον 13ο αιώνα. 
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MEDCYPRUS. THE CHALLENGES OF USING EPIDOC/EFES  
FOR THE CREATION OF A DIGITAL MEDIEVAL  

EPIGRAPHIC CORPUS

Theocharis Petrou, Gabriel Bodard, Maria Xenaki,  
Irene Vagionakis, Maria Parani

University of Cyprus, University of London, Ministry of Culture and Sports (Greece), 
Independent Scholar, University of Cyprus

MedCyprus is the acronym of a research project funded by the University of Cyprus, 
with the title: “A Digital Corpus of Painted Greek Inscriptions from Medieval Cyprus (10th-
13th centuries AD)”. It started in June 2021 and has a duration of two years. It is implement-
ed under the coordination of Associate Professor Maria Parani, by an international team 
comprising Theocharis Petrou, Maria Xenaki, Gabriel Bodard, and Irene Vagionakis. This 
is an innovative and original project, the main goal of which is to create an online research 
tool that will include all the painted Greek inscriptions from the churches of Medieval Cy-
prus from the 10th to the 13th centuries AD. 

Inscriptions are an integral part of the painted decorations of churches and function in 
various ways, not only to disambiguate the painted images but also to capture and express 
messages from the faithful. The study of inscriptions helps us investigate the socio-politi-
cal context of the centuries under investigation. It can also contribute to our understanding 
of the diachronic development of the language in which the inscriptions are written, assist 
in dating the monuments, help clarify issues concerning specific artistic developments and 
workshop practices, etc.

In Cyprus, Greek inscriptions found in churches are numerous and most of them remain 
unpublished. They are dated to the Byzantine (965-1191 AD), the Lusignan (1191-1489 AD) 
as well as the Venetian (1489-1571 AD) periods. Their great number, linguistic and literary 
peculiarities, and the fact that have been subject to sporadic study, created the necessity to 
develop a practical and original, research, digital corpus, that would include all the painted 
inscriptions of the churches of Cyprus, easily accessible to researchers and with possibili-
ties to study its data. It is worth noting that due to the limited time duration of the MedCy-
prus, the project will focus on the Byzantine period as well as the first century of the Lusig-
nan period.

For the implementation of MedCyprus and to achieve the goals of such a project, EpiDoc 
and EFES are used. These are innovative and flexible tools, which can be adapted accord-
ing to the nature and requirements of each epigraphic project. Through electronic text en-
coding through TEI/xml, they allow for the digital edition and online publication of the in-
scriptions. The envisioned corpus will include the diplomatic and philological edition of the 
inscriptions with all their elements (letters description and dimensions, apparatus criticus, 
earlier editions (if any exist), photographs, commentary), information on the monuments 
included in the corpus, detailed bibliography, indices and maps.

This paper will present the reasoning behind the conception of MedCyprus, the goals 
and methodology followed with its results so far, and especially the challenges we faced us-
ing EpiDoc and EFES to reach this result.
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ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Χρύσανθος Πισσαρίδης
ICOMOS

Εκτός από αγαθό υψίστης ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη και επιβίωση του ανθρώπου, το 
νερό ανέκαθεν έπαιζε και παίζει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο και την ποιότητα ζωής του αν-
θρώπου, στη διαμόρφωση των πολιτισμών, τις συνήθειες και τα έθιμα και κατ’ επέκταση στην 
αρχιτεκτονική και στις υποδομές μιας χώρας. Παρά το γεγονός ότι η Κύπρος είναι ένα νησί, δι-
αθέτει ορεινή τοπογραφία με δύο μεγάλες οροσειρές, του Τροόδους και του Πενταδακτύλου, 
των οποίων οι παρυφές φτάνουν μέχρι και τις ακτές. Αποτέλεσμα αυτού είναι να υπάρχουν αρ-
κετοί ορμητικοί χείμαρροι, εκ των οποίων ορισμένοι έχουν συνεχή ροή ολόχρονα.

Παλαιότερα, λοιπόν, και προκειμένου να διευκολυνθεί η διακίνηση και μεταφορά εμπορευ-
μάτων και ορυκτών από τα βουνά προς τα λιμάνια, κτίστηκαν στις ορεινές περιοχές αρκετά πέ-
τρινα γεφύρια με μία, δύο ή και τρεις καμάρες είτε με επίπεδο είτε με κυρτό πάτωμα. Τα περισ-
σότερα γεφύρια εντοπίζονται στις ορεινές περιοχές κοντά σε μεταλλεία ή στα Κρασοχώρια. Στις 
ημιορεινές περιοχές, καθώς και στις παρυφές των δύο οροσειρών κατασκευάστηκαν στέρνες με 
σκοπό να αποθηκεύουν το νερό που κατέβαζαν οι ποταμοί για να μπορούν οι άνθρωποι να πο-
τίζουν τις καλλιέργειές τους, πράγμα που δεν είχαν ανάγκη να κάνουν όσοι διέμεναν σε ορεινές 
περιοχές. Η ύδρευση και ο εφοδιασμός με νερό στα σπίτια γινόταν μέσω των κοινοτικών βρύ-
σεων που βρίσκονταν σε όλα τα χωριά της Κύπρου, αλλά και όπου υπήρχαν τεμένη για το τε-
λετουργικό πλύσιμο των πιστών πριν την είσοδο τους για προσευχή. Τα κοινοτικά μπάνια και 
τα χαμάμ εντοπίζονται ως επί το πλείστον σε αστικές περιοχές της Κύπρου, όπου οι άνθρωποι 
διέθεταν την οικονομική/κοινωνική ευχέρεια, είτε να έχουν δικό τους χαμάμ είτε να επισκέπτο-
νται αυτό της πόλης τους.

Νερόμυλους συναντάμε κυρίως χαμηλότερα, σε ημιορεινές αγροτικές περιοχές, καθόσον στα 
ορεινά ο όγκος του νερού δεν ήταν τέτοιος που να μπορούσε να έχει τέτοια δύναμη ώστε να δου-
λέψει και να περιστρέψει τη φτερωτή ενός νερόμυλου, αλλά και επειδή στις ορεινές τοποθεσί-
ες δεν υπήρχαν καλλιέργειες από σιτηρά ή ελιές. Όπου δεν υπήρχαν κοντά ποτάμια και έπρεπε 
να μεταφερθεί νερό, κυρίως προς πεδινές αστικές περιοχές, χρησιμοποιούνταν τα υδραγωγεία. 
Στις μέρες μας, τα μεσαιωνικά πετρόκτιστα γεφύρια έχουν αντικατασταθεί από μεγάλα μπετο-
νένια γεφύρια, ενώ οι κοινοτικές βρύσες, τα χαμάμ και οι στέρνες έχουν δώσει τη θέση τους στις 
υδραυλικές εγκαταστάσεις εντός των κατοικιών, στα μπάνια, στα ντεπόζιτα νερού, καθώς επίσης 
και στους μεγάλους υδατοφράκτες, η χωρητικότητα των οποίων φτάνει ακόμη και εκατομμύ-
ρια τόνους νερού. Τα γραφικά ψαρολίμανά μας, τέλος, αντικαταστάθηκαν από τεράστιες λιμενι-
κές εγκαταστάσεις και μαρίνες που εξυπηρετούν επιβατικά πλοία και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής.

Στόχος της ανακοίνωσης είναι να κάνει μια εισαγωγή στις υποδομές του νερού στην Κύ-
προ, έναν τομέα που χρήζει μεγάλης μελέτης και έρευνας. Η καταγραφή αλλά και τεκμηρίω-
ση του συνόλου των αρχαίων και παραδοσιακών υποδομών νερού, θα συμβάλλει καθοριστικά 
στην περαιτέρω διερεύνηση, στον εμπλουτισμό, καθώς και στην αξιοποίηση όχι μόνο των φυ-
σικών αλλά και των πολιτιστικών τους χαρακτηριστικών, με απώτερο στόχο να διευκολυνθεί 
και συνάμα να διασφαλιστεί τόσο η εκπόνηση σωστά στοχευμένων μελετών, όσο και η επιλο-
γή και εφαρμογή κατάλληλων στρατηγικών συντήρησης, αποκατάστασης και διαχείρισης των 
μνημείων αυτών. 
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Ο ΜΕΛΟΠΟΙΟΣ ΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΣΑΣ ΔΟΜΕΣΤΙΚΟΣ ΚΥΠΡΟΥ  
ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ 

Σάββας Πραστίτης
Κυπριακό Ινστιτούτο Επιστημονικών και Ιστορικών Ερευνών 

Η μέχρι σήμερα έρευνά μας στα μουσικά χειρόγραφα ψαλτικής τέχνης που φυλάσσονται 
σε βιβλιοθήκες της Κύπρου και του εξωτερικού μάς παρέχει πληροφορίες για τις προσω-
πικότητες των Κύπριων μελοποιών της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής περιόδου. Ανάμε-
σα σε άλλες, συναντούμε και την «ψαλτική οικογένεια» των Κασσάδων, με πιο γνωστό εκ-
πρόσωπό της τον Παύλο Κασσά. Ένας εν πολλοίς άγνωστος μελοποιός, ο οποίος φέρει το 
επώνυμο «Κασσάς», είναι ο Μανουήλ. Οι συνθέσεις του Μανουήλ άλλοτε ανθολογούνται 
επώνυμα και άλλοτε χωρίς κάποια ονομαστική ένδειξη του μελοποιού, οπότε καταφεύγου-
με στη μέθοδο της αντιπαραβολής με τις γνωστές επώνυμες συνθέσεις του για να επιβεβαι-
ώσουμε την ταυτότητα του μελοποιού. Συνθέσεις του συναντούμε σε μουσικά χειρόγραφα 
που βρίσκονται στην Κύπρο αλλά και σε βιβλιοθήκες εκτός Κύπρου, όπως για παράδειγμα 
σε βιβλιοθήκες μονών του Αγίου Όρους, όπου γενικότερα η παρουσία ψαλτικών συνθέσε-
ων Κυπρίων μελοποιών είναι αρκετά έντονη και εμφανής. 

Η μέχρι σήμερα επιστημονική μουσικολογική έρευνα για τους Κύπριους μελοποιούς 
ήταν περιορισμένη ή επιφανειακή, και προέκυπτε κυρίως μέσα από προσεγγίσεις μελετη-
τών από άλλους επιστημονικούς τομείς, κυρίως ιστορικών. Εξαίρεση αποτελεί ο Ιερώνυμος 
Τραγουδιστής ή Τραγωδιστής, με την προσωπικότητα και το έργο του οποίου έχουν ασχο-
ληθεί αρκετοί ερευνητές. Η σχετική με άλλους Κύπριους μελοποιούς έρευνα βρίσκεται ακό-
μα σε πρώιμο στάδιο. Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να συμβάλει στην προσπά-
θεια ανάδειξης των μορφών Κυπρίων μελοποιών και της εργογραφίας τους, ξεκινώντας από 
τη μελέτη της ψαλτικής μορφής του Μανουήλ Κασσά. Προσεγγίζοντας το υπό έρευνα θέ-
μα μέσα από μια πολυπρισματική οπτική, που περιλαμβάνει, πέρα από την αμιγώς μουσι-
κολογική, και την ιστορική, κωδικολογική και αρχαιολογική πλευρά, δίνεται η δυνατότητα 
να παρουσιάσουμε και άλλες πληροφορίες για τη μορφή και το έργο του Μανουήλ Κασσά, 
καθώς και τη συμβολή του, μέσα από την ευρύτατη διάδοση των ψαλτικών του συνθέσεων. 

Γενικός στόχος της ερευνητικής μας προσπάθειας είναι η συμπλήρωση μιας πολυθεμα-
τικής προσωπογραφικής μελέτης της κυπριακής ψαλτικής παράδοσης.
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CHRISTIANITY IN CYPRUS IN THE 4TH CENTURY:  
THE POSITION OF SAINT EPIPHANIUS OF SALAMIS  

IN THE DISPUTE ABOUT ICONOGRAPHY

Alexandru Prelipcean
“Alexandru Ioan Cuza” University of Iași

It is a well-known fact that Saint Epiphanius, the bishop of the city of Salamis, was direct-
ly concerned with defeating any heresy both within the island of Cyprus and in any part of 
Christianity. From a doctrinal point of view, Saint Epiphanius of Salamis was a fierce fighter 
against Origen. For example, in the year 393, speaking in Jerusalem, on the occasion of the 
celebration of the consecration of the Church of the Resurrection, he proclaimed Origen as 
the father of Arianism and all heresies. This word of Saint Epiphanius triggered a great dis-
pute in the heart of the Christian Church of that era. St. John Chrysostom, the patriarch of 
Constantinople, was greatly affected by this dispute, for he was deposed and exiled in 403, 
and died in exile in 407. Beyond, that controversy with Origen and the accusation of him 
causing all heresies, the virulent attack towards Saint John the Golden Mouth and the servile 
positioning towards the powerful bishop Theophilus of Alexandria, Saint Epiphanios the 
bishop of the Cypriot city of Salamis was concerned with how iconography can be accepted 
or not during his era. What concerns us in this study will be the way in which Saint Epipha-
nius writes theology and positions Christianity in Cyprus in the 4th century in terms of ac-
ceptance/rejection of iconography. In support of the arguments, an epistle, whose authen-
ticity is under question, addressed in 394 by St. Epiphanios to the emperor Theodosius will 
be taken into consideration, for it serves as a source briefly outlining St. Epiphanios’ views 
on the cult of icons and how they should be viewed within the Church. The paper seeks to 
discuss and challenge some interpretations provided by scholars regarding how the Cypri-
ot bishop understood and related to the cult of icons (attitude, actions, falsification of his 
works with an iconophile tone etc.).
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COMPOSITE CAPITALS  
WITH FINE-TOOTHED ACANTHUS LEAVES  

IN THE ACHEIROPOIETOS BASILICA, THESSALONIKI

Konstantinos Raptis
Ephorate of Antiquities of Thessaloniki City

The interior of the Early Byzantine Acheiropoietos Basilica (late fifth-early sixth centu-
ry) was lavishly decorated with marble architectural sculptures that seem to proclaim the 
(Late) Antique aesthetic conception of the building. Most prominent among them are the 
composite capitals with fine-toothed acanthus leaves – of the type formerly called Theodo-
sian (sic) – that crown the columns of the tribelon, and the nave colonnades of the Basilica.

The baskets of the two tribelon capitals are composed of one collar of simple five-lobed 
acanthus leaves and one collar of double leaves. They present a highly decorative treatment 
in terms of their details, as for example the elaborate decoration of the abacus with drilled 
acanthus-rinceau. 

The capitals that crown the columns of the nave, each with two collars of double fine-
toothed acanthus leaves, seem morphologically homogeneous. Based on slight differenc-
es in their general design, however, they are classified into two subgroups. The twelve capi-
tals of the south and the four easternmost ones of the north colonnade have the rim of the 
basket adorned with a bead-and-reel molding that defines the echinus. On the same capi-
tals, the abacus corners are pointed. On the remaining eight capitals of the north colonnade, 
the rim of the basket is shallow and formed as a narrow, undecorated listel, while the aba-
cus at its corners forms minor facets, to which the schematic laurel-leaf decoration is ap-
plied. Identical within each set even in the details of their baskets, they are distinguished 
only by the extremely simplified abacus floses and the motifs that adorn the corners of the 
volutes; these are the only elements of these capitals where the sculptors felt free to impro-
vise, choosing from an extensive, yet predetermined repertoire of mainly vegetal or floral 
motifs – acanthus leaves, palmettes, acanthus stems with fruits or floral calyxes, sprouts with 
lilies or acanthus flowers, interconnected scrolls ending in ivy leaves – and, in three exam-
ples, eagles.

Even though it is clear that all the composite capitals of the basilica were produced by 
qualified sculptors of the same Constantinopolitan workshop, nevertheless, based on their 
differences in terms of design, their unfinished details and the lack of the drilling effect on 
most of them, it seems that they were not custom-designed and sculpted for Acheiropoietos 
–as has previously been stated. On the contrary, it seems that the two subgroups, identical 
within each set, that were used in the nave colonnades, were probably ready-made capitals, 
which have been combined to fill the order for the architectural decoration of the Acheiro-
poietos Basilica, which needed more column sets than the average sized basilicas of the pe-
riod. 
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BYZANTINE AND MEDIEVAL LATIN ALCHEMY  
IN CONVERSATION: THE CASES OF THE ANONYMOUS  

OF ZURETTI AND ALBERT THE GREAT

Athanasios Rinotas
KU Leuven- Belgium

Recently, Colinet has edited the alchemical text of the Anonymous of Zuretti, a Byzan-
tine manuscript of the 14th century which bears in turn alchemical ideas of the Medieval 
Latin West tradition. Colinet has successfully shown that the aforementioned manuscript 
contains alchemical ideas met in the Libellus de alchimia, a text which was erroneously as-
cribed to Albert the Great (1200-80). In this regard, Colinet drew a connection between Al-
bert the Great and the Anonymous which was based on a pseudo-text of Albert and thus this 
connection today is deemed to be weak and outdated. This paper aims to amend this lacu-
na by showing how the text of the Anonymous relates to the other original works of Albert 
the Great and therefore it aims to re-establish and further strengthen the liaison between 
the two traditions. Towards this direction, I will focus on three topics which clearly show a 
connection between Albert and the Anonymous. In particular, I will show first how the na-
ture vs. art debate that exists in Albert is also found in the Anonymous; secondly, I will show 
how Albert’s theory of Sulphur has influenced the one of the Anonymous; and, finally, I will 
show how the Aristotelian theory of symbola was used by Albert in his alchemy and how in 
turn this theory was also adopted by the Anonymous.

I will further argue that these two texts serve as excellent case studies which can be used 
in order to create an “intellectual bridge” between the Western and Eastern alchemical tra-
ditions, the comparative study of which is surprisingly absent in modern scholarship. 
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THE STRUCTURES OF THE FORMATION OF THE INITIAL 
OTTOMAN RULE IN THESSALY 

Husamettin Simsir
University of Notre Dame

In this study, which focuses on several travel diaries and an understudied fifteenth-cen-
tury cadastral record from the region of Trikala and surrounding areas which came down to 
us in 1454 and was published by the researcher Melek Delilbasi in 2001, I will concentrate 
on how the Ottoman land tenure system was established in Thessaly in the post-Byzantine 
period and how the Muslims conquerors interacted with the local socio-economic and mil-
itary establishments in the area. First, I will delve into the ethnoreligious identities of the 
regional Ottoman timar holders, endeavouring to understand the mechanisms of the tran-
sition from Byzantine to Ottoman rule in Thessaly. Second, I will ponder the extent of the 
influence of the frontier lords – the Muslim warrior leaders who spearheaded the Ottoman 
expansion in the Balkans – on the transformation of the local land tenure system. Previous-
ly, it was long argued that the Ottoman sultan had absolute control in the frontier provinces, 
being able to assert his authority over the frontier lords. However, the said cadastral records 
indicate that the frontier lords were the main political, social, and economic authorities in 
their respective territories. Not to mention their relatively independent diplomatic interac-
tions with the surrounding political powers, they were able to assign or dismiss the land-
holders in their areas of political activities. Further, the documents indicate that these lords 
installed their family members or association in significant positions, such as subaşı -police 
superintendent-acting semi-independently in the frontier territories. In this respect, this 
study will take the region of Thessaly as a case study, aiming to reveal the procedures behind 
the rise of the Turahanoğulları frontier family in the region. In this respect, it will show how 
the family established itself in the post-Byzantine period and how it interacted with the re-
gional economic, social, and political institutes in the area. 
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WOODEN HERITAGE AND HISTORY  
AT THE SOURP MAGAR MONASTERY

Mehmetcan Soyluoglu, Nikolas Bakirtzis and Sturt Manning
The Cyprus Institute

This paper discusses the dendrochronological study of an important religious monu-
ment in the Kyrenia mountains, the Sourp Magar Monastery, with the aim to contextualize 
its history and to contribute to the recent restoration efforts of the inter-communal Techni-
cal Committee on Cultural Heritage (TCCH) in Cyprus. 

The Sourp Magar Monastery is located in a quintessential cultural landscape of the Ha-
levka forest nurtured by the fertility of the lush slopes of the Kyrenia mountains, historically 
rich in wood sources. Existing evidence on the Sourp Magar demonstrates the importance 
of wood as a construction material of the monastery. On the other hand, wooden heritage is 
an as yet unexplored critical source for historical study and can provide information about 
the history and economic exploitation of an iconic but academically neglected historical 
monument like Sourp Magar Monastery. Furthermore, as a consequence of growing trends 
in natural disasters in the region such as forest fires wooden cultural heritage stands as one 
of the most vulnerable components in historic buildings such as Sourp Magar, where re-
cording is an emerging call for cultural heritage experts. 

The restoration effort on the monastery by the TCCH in 2019 provided access to invalu-
able wood data that can help to better understand the historical layers of the monument. 
This can guide further the restoration project while providing researchers with the opportu-
nity to learn more about this academically neglected structure. As part of the dendrochro-
nological research protocol also, on-site observations and structural analysis complement 
the systematic documentation of the materials, construction techniques, and architectural 
elements, thus contributing to our knowledge of the understudied architectural evolution 
of the monastery. 

This report on the ongoing work at the monastery is providing the preliminary results 
of the applied dendrochronological research protocol on the Sourp Magar Monastery while 
contributing to its historical study. Moreover, the study of the monastery offers a method-
ological model for the advancement of dendrochronology research in Cyprus.
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Η ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ: ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΣ, 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΤΟΧΙΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΞΙΜΟΣ ΠΛΑΝΟΥΔΗΣ

Αλεξία-Φωτεινή Σταμούλη και Διονύσιος Γάκης
Πανεπιστήμιο Πατρών 

Ο Μάξιμος Πλανούδης, ο Θεόδωρος Μετοχίτης και ο μαθητής του Νικηφόρος Γρη-
γοράς υπήρξαν από τις σημαντικότερες πνευματικές προσωπικότητες της Ύστερης Βυ-
ζαντινής περιόδου. Η δραστηριότητά τους ήταν πολυσχιδής και το συγγραφικό τους έρ-
γο ποικίλου περιεχομένου. Ασχολήθηκαν ιδιαίτερα και με την αστρονομία. Παράλληλα, ο 
Πλανούδης, ο Μετοχίτης και ο Γρηγοράς έγραψαν αξιόλογα αγιολογικά κείμενα. Η παρού-
σα έρευνα επιχειρεί να εξακριβώσει την επίδραση των αστρονομικών γνώσεων των λογίων 
αυτών στα αφιερωμένα σε αγίους έργα τους, αλλά και να εντοπίσει τυχόν αποκλίσεις από 
τη σημερινή επιστημονική πραγματικότητα. Για τον Γρηγορά, στα δέκα αγιολογικά κείμενα 
τα οποία εξετάζονται, η αφορμή για σχετικές αναφορές δίνεται πολλές φορές κατά τη χρή-
ση σχημάτων λόγου, κυρίως παρομοιώσεων και μεταφορών. Οι περισσότερες περιπτώσεις 
αφορούν τον ήλιο, ο οποίος χρησιμοποιείται και σε ποικίλες περιφράσεις. Αναφορές γίνο-
νται επίσης στη σελήνη και την εναλλαγή ημέρας και νύχτας, τον ουρανό και τους αστέ-
ρες, τα σύννεφα. Γίνεται λόγος για τη δημιουργία όλων των στοιχείων από τον Θεό, αλλά 
και για την κυριαρχία Του επί αυτών. Ενδιαφέρουσες είναι οι μνείες οι οποίες περιέχονται 
στον Λόγο στον άγιο Κωνσταντίνο (το σημείο στον ουρανό, ο ορισμός του Πάσχα με βάση 
την ισημερία κ.λπ.). Στον Βίο του αγίου Ιωάννου Ποντοηρακλείας ο συγγραφέας αναφέρε-
ται και στη δική του αρχική εκπαίδευση στην αστρονομία, εκθειάζοντας την επιστήμη και 
επισημαίνοντας τη σχέση της με τη θεολογία. Σχετική εκπαίδευση μνημονεύεται και στον 
Βίο του οσίου Μιχαήλ Συγκέλλου, όπου η αστρονομία θεωρείται η κορυφή των μαθημάτων. 
Από τον Μετοχίτη, επίσης, στα έξι αγιολογικά κείμενα τα οποία εξετάζονται, οι αναφορές 
στα ουράνια σώματα συνδέονται κυρίως με σχήματα λόγου, όπως παρομοιώσεις και με-
ταφορές, καθώς και σε περιφράσεις. Οι περισσότερες μνείες αφορούν τον ουρανό και τον 
ήλιο. Για παράδειγμα, ο Λόγος στην αγία Μαρίνα αρχίζει με μία εκτενή αναφορά στον ουρα-
νό του στερεώματος της Εκκλησίας, τον ήλιο – Χριστό και τους αστέρες – αγίους. Γενικό-
τερα, η σχετική συζήτηση λαμβάνει συχνά και φιλοσοφικές – θεολογικές προεκτάσεις. Γί-
νεται επίσης λόγος για τη δημιουργία των ουρανίων σωμάτων. Ο Πλανούδης, στο Εγκώμιο 
στους αγίους Πέτρο και Παύλο αναφέρεται στον ουρανό, τον ήλιο και τα σύννεφα σε μία 
αλληγορική λογοτεχνική σύνθεση. Συγκριτικά, οι σχετικές με την αστρονομία αναφορές οι 
οποίες απαντούν σε άλλα αγιολογικά κείμενα της ύστερης εποχής του Βυζαντίου είναι πε-
ριορισμένες σε αριθμό και έκταση.
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THE SYRIAC ORTHODOX CHURCH  
OF ST. MARY MAGDALENE  

AND THE VISUAL CONSTRUCTION OF THE LATIN EAST

Maria S. Thomas
Vrije Universiteit Amsterdam

The Syriac Orthodox church dedicated to St. Mary Magdalene and Simon the Pharisee in 
the Old City of Jerusalem offers a window to the artistic, ecclesiastical and social networks 
between Jerusalem and Egypt, between the Copts, the Syriac Orthodox and the Franks in 
the Μedieval period. Although scholarship on Syriac visual culture has acknowledged the 
importance of these networks – see Hunt (1991), Immerzeel (2017) –, little attention has 
been given to this particular site. Its foundation can be traced to the 8th century, using Mi-
chael the Syrian’s Chronicle and a 12th-century manuscript colophon. The church and the 
adjoining monastery saw two significant phases of building activities before it was taken 
over by Saladin’s forces in 1187 AD and converted into a madrassa. First, after Harun al 
Rashid’s destruction of the church in 807 AD when it was rebuilt by Maqāra al-Nabrāwī al-
Arkhūn, an Egyptian, during the reign of Patriarch Ya‘qūb of Alexandria († 830). And sec-
ond, after the building perished during al-Hakim’s devastation of Jerusalem in 1009 AD, it 
was rebuilt by Ignatius II Hesnūn, Syriac Orthodox Bishop of Jerusalem († 1124/5) and his 
successor, Ignatius II Jādida († 1138) in the early years of the Crusader Kingdom of Jerusa-
lem. 

This paper will focus on the second phase of building activities. It will juxtapose the ar-
chitecture of the church with the ecclesiastical and social developments of its time. It will 
particularly analyse the association of the 12th-century building with Queen Melisende 
(1105-1161) and its significance to the growth of the cult of St. Mary Magdalene in the Cru-
sader Kingdom of Jerusalem and the material (re)construction of the Christian East under 
Frankish leadership. Through this focus, this paper will recast notions of artistic production 
and cultural exchange in the Middle Ages.
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THE COMMENTARY ON PSALMS BY THEODORET OF 
CYRRHUS: SURVEYS ON DIRECT MANUSCRIPT TRADITION 

(IN PS. 39, 71, 109) 

Eva Tivelli
Université de Strasbourg

The Commentary on the Psalms by Theodoret of Cyrrhus (393-460 AD; CPG 6202) is the 
author’s greatest exegetical enterprise and the summa of the Antiochian exegetical tradition. 
Among the commentaries on Psalter in Greek language, this is certainly the biggest in size 
and importance: Theodoret comments on all 150 Psalms verse by verse, providing a meticu-
lous explanation of each lemma through a method acquired in an Antiochian environment, 
thus firmly anchored to the historical-literal datum, but open to the typological-Christologi-
cal meaning, closer to an Alexandrian interpretative perspective.

Due to this peculiar balance between the major exegetical approaches of the time, the work 
constituted the reference point for the interpretation of the Psalter until the 16th century. It ex-
perienced an extraordinary fortune, both in direct and indirect tradition: two complete trans-
lations (Armenian and Paleo-Slavonic), the formation of two different recensions (longior and 
brevior), the entry into exegetical catenae and even its re-use within the scholarly materials of 
the Byzantine era (e.g. Suda Lexicon).

Despite this, its philological conditions are still inadequate for its historical and theologi-
cal importance. Only two editions of the Commentary on Psalms have been written so far: the 
1642 editio princeps by Jacques Sirmond and the 1769 rescriptio by Ludwig Schulze. Sirmond 
based the princeps on a single witness, which he judged optimus without, identifying it (nor 
nowadays it is known which manuscript it was). Then, Schulze reprinted Sirmond’s text, sup-
plementing with some variae lectiones from Munich codices, selected only for their immedi-
ate availability and not for their philological value. The 19th- century reprint in the Patrologia 
graeca elected Schulze’s edition as a vulgate text: in fact no progress was made with respect to 
the princeps.

In the 20th century, based on this material, Alfred Rahlfs, and Emil Große-Brauckmann 
conducted some preliminary investigations to assess the influence of the manuscript tradi-
tion of Theodoret’s Commentary on the Psalter lemmas. What emerged, while offering excel-
lent preparatory material for Rahlfs’ edition of the Psalms, nevertheless determined that The-
odoret’s entire work was printed in a largely unreliable version.

Hence, the paradox: scholars are aware of the text’s philological fragility, but the great vol-
ume of direct tradition (80 witnesses between 9th and 18th century) discourages an up-to-
date critical review. Therefore, the Commentary is used for studies in the history of philology 
and the history of exegesis with the pre-warning of its textual unreliability.

Here is the proposal for this intervention: to valorize, through some case of study (In Ps. 
39, 71, 109), the direct tradition of the work, and to begin to evaluate its importance basing on 
some essays of an edition, to start a reliable critical review of Theodoret’s text.
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ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ 
ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΠΟΛΙΤΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΩΤΙΣΣΑΣ  

ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΑΦΟ

Ανδρέας Φούλιας
Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου

Η πρόσφατη έκδοση επιστημονικού οδηγού για τα Εκκλησιαστικά μνημεία της Νέας 
Πάφου (2022), για λογαριασμό της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως, έδωσε την ευκαιρία επε-
ξεργασίας του ανασκαφέντος αρχαιολογικού υλικού, με αποτέλεσμα την εξαγωγή ορισμέ-
νων νέων στοιχείων για τις παλαιοχριστιανικές βασιλικές της Παναγίας Χρυσοπολίτισσας 
και της Παναγίας Λιμενιώτισσας. 

Ο χώρος όπου οικοδομήθηκε η αρχικά επτάκλιτη βασιλική της Παναγίας Χρυσοπολί-
τισσας συνδέθηκε από νωρίς με τη δράση των ιδρυτών της παφιακής Εκκλησίας αποστό-
λων Παύλου, Βαρνάβα και Μάρκου. Η βασιλική, το κτίσιμο της οποίας τοποθετείται περί τα 
τέλη του 4ου αιώνα, καταγράφεται ως ένα από τα λίγα μνημεία που ανηγέρθησαν με αψίδα 
εν αψίδι, στοιχείο το οποίο παραπέμπει σε ναούς-μαρτύρια. Η τρίπλευρη εσωτερική αψί-
δα καταργήθηκε όταν τον 6ο αιώνα ανακαινίστηκε ο ναός και αντικαταστάθηκε από άλλη, 
πέντε μέτρα ανατολικότερα· το νέο αψίδωμα αποτελείται από τμήματα δεκατριών λίθινων 
ραβδωτών κιόνων σε ημικύκλιο, διάταξη, η οποία ώθησε εύλογα τους ερευνητές να εικά-
ζουν ότι εκεί φυλασσόταν κάποιο ιερό κειμήλιο ή κάτι που είχε σχέση με την έλευση των 
αποστόλων, ειδικά δε με τον απόστολο Παύλο. Ο κεντρικός κίονας του αψιδώματος, που 
βρίσκεται μπροστά από το ψηφιδωτό σταυρόγραμμα, φέρει στο άνω τμήμα του βαθιά λά-
ξευση, διαφορετική από τους υπόλοιπους δώδεκα, ενώ μόνο αυτός πακτώνεται πάνω σε ει-
δικά διαμορφωμένη κτιστή βάση. Στη θέση αυτή τοποθετείτο προφανώς μεγάλος προσκυ-
νηματικός σταυρός, όπως πιθανότατα συνέβαινε και στο ανατολικό αίθριο της βασιλικής 
της Καμπανόπετρας. 

Στο νότιο παράβημα σώζεται in situ μονόλιθη θραυσμένη λεκάνη με άγνωστη μέχρι 
πρότινος χρήση. Η λεκάνη φέρει στην ανατολική της πλευρά οπή απορροής και οι λαξεύ-
σεις της είναι σταυρόσχημες (εξωτ. διαστάσεις: πλάτος 1,75 μ. × σωζόμενο μήκος 1,05 μ. 
εσωτ. διαστάσεις: πλάτος 0,94 μ. × σωζόμενο μήκος 0,70 μ.). Παρόμοια κατασκευή, η οποία 
σήμερα βρίσκεται ανατολικά της κεντρικής αψίδας, υπάρχει και στη βασιλική του Αγίου 
Επιφανίου στη Σαλαμίνα. Οι δύο μοναδικές στο είδος τους μαρμάρινες λεκάνες σχετίζονται 
με τη «θάλασσα» των εκκλησιών. 

Στην Πάφο καταμετρούνται γύρω στις είκοσι αραβικές επιγραφές, εκ των οποίων πολύ 
λίγες έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα. Σε συνεργασία με τον Αιγύπτιο συνάδελφο Hossam 
Tantawy θα δημοσιεύσουμε προσεχώς το σύνολο των επιγραφών. Δειγματικά αναφέρω την 
ακόλουθη αδημοσίευτη επιγραφή: 

1- بسم Bism[illah]
2- هشام Hisham
3- عبدالملك Abdul Malik / Abd al-Malik

Η επιγραφή αναφέρεται στον δέκατο χαλίφη των Ομεϋαδών Hisham ibn Abd al-Malik, ο 
οποίος βασίλεψε από το 724 μέχρι το 743. Η πλήρης καταγραφή και ανάγνωση των αρα-
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βικών επιγραφών της Κύπρου ελπίζουμε ότι θα δώσει νέα στοιχεία για την περίοδο από τα 
μέσα του 7ου μέχρι και τα μέσα του 10ου αιώνα, χρόνοι ισχύς της συνθήκης μεταξύ βυζα-
ντινής αυτοκρατορίας και αραβικού χαλιφάτου. 

Η βασιλική της Λιμενιώτισσας βρίσκεται στην περιοχή του λιμανιού της Νέας Πάφου 
και το κτίσιμό της χρονολογείται στις αρχές του 5ου αιώνα. Δίπλα από την αψίδα, στο πά-
χος του ανατολικού τοίχου του βόρειου κλίτους είναι διαμορφωμένη τοξωτή κατασκευή, 
της οποίας μέχρι σήμερα η χρήση ήταν άγνωστη. Πρόκειται για κτιστό ταφικό αρκοσόλιο, η 
πρόσοψη του οποίου φέρει λαξευτούς σταυρούς. Ο ορθογώνιος κιβωτιόσχημος τάφος που 
υπάρχει στο νότιο τμήμα του εσωτερικού του είναι βέβαιο ότι φιλοξένησε κάποιο σημαντι-
κό τοπικό άγιο της Πάφου.
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A STORY WITH NO BEGINNING, NO MIDDLE, AND  
NO END: THE PAINTED CYCLE OF THE MARTYRDOM  
OF ST. GEORGE AT MOURNE (CRETE) RECONSIDERED

Nicolas Varaine
École Pratique des Hautes Études, Université PSL

The island of Crete is known for its hundreds of small churches, the wall paintings of 
which offer a wealth of material for the study of late medieval iconography. Among the 
most outstanding elements found in these churches are dozens of narrative hagiographi-
cal cycles: over fifty painted lives of saints are preserved on the island, more than anywhere 
else in the Byzantine world. Martyrdom cycles have received limited attention: most schol-
ars identified the scenes and sought to establish connections with written vitas, but never 
looked much into the organization of these visual narratives. This paper aims to shed light 
on the narrativity of such cycles, more particularly on how images can distance themselves 
from texts in order to recreate the story of a saint on the walls of a church, raising questions 
concerning their organization within ecclesial space, their relations to written sources, the 
structure of the story and the specific rhetoric of images they develop.

This paper will focus on one monument, the church of Saint George in the village of 
Mourne, in the province of Rethymno, commonly dated to the first decades of the 14th 
century. Of the twenty-six (at least) cycles dedicated to saint George on Crete, the one in 
Mourne is of particular interest: it only comprises four torture scenes, and has no evident 
beginning or ending. The painter, rather than diversity, has chosen repetition: the two com-
positions on each wall are almost identical. This choice challenges the notions of chronolo-
gy, hierarchy, and temporality, developed by narratology, which are crucial to the establish-
ing of a story and its progress. This unusual configuration invites us to question the other 
manners in which the sense of the story emerges, which implies looking at the autonomy 
of the images, as well as their insertion within the rest of the painted program. Echoes be-
tween the story of saint George, the Christological cycle, and the Last Judgment that com-
plete the program at Mourne, conveyed in particular through a special attention given to 
the representation of bodies, evidence the relational dimension of painted hagiography: this 
cycle may only be understood as part of a greater narrative, to which the entire décor of the 
church contributes, that of salvation. 
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A NESTORIAN MONASTERY AT HURA  
AND ITS REGIONAL CONTEXT

Daniel Varga
Israel Antiquities Authority

An impressive Byzantine monastery was exposed in a salvage excavation along the road 
connecting Beer Sheva and the Dead Sea. 

The structure was divided into a number of halls and a dining hall. Beautiful mosaic 
floors were exposed in the prayer hall and dining hall. 

The prayer hall was paved with a colorful leaf design. The dining hall mosaic included 
floral depictions, geometric shapes, amphorae, baskets and birds. Four Greek dedicatory in-
scriptions were integrated in the mosaic carpets. They mention the names of the monastery 
abbots and the date of the laying of the mosaics, dating to the second half of the 6th centu-
ry CE. The multi-ethnic and multi-lingual composition of the dwellers of the coenobium at 
Hura is perhaps reflected in the decision to render one of the inscriptions in two languag-
es, Greek and Syriac.

It seems that the monastery, located near a Byzantine settlement, was an urban monas-
tery, one in a series of monasteries along the road that connected Transjordan with the Beer 
Sheva Valley and served several different Christian groups. 
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THE GOSPEL MANUSCRIPTS LINKED TO CYPRUS:  
A STUDY OF THEIR PARATEXTS

Maxim Venetskov
University of Glasgow

It appears that several Byzantine Evangeliaries contain possession notes coming from 
Cyprus. The primary origin of these manuscripts that arrived in Cyprus is discussed: Con-
stantinople, Palestine, Asia Minor?

The first purpose of the present contribution is to show that some codices of this corpus 
came to Cyprus from Constantinople, which can be proved on the basis of the comparison 
of paratexts surrounding the Holy Scripture text: Eusebius’ canons, reading system, prefac-
es, titles, rubrics, headings, and various iconography.

The second aim of this paper is to characterise the Cypriot tradition of copying the books 
of Gospels from paratextual aspects, to trace the patterns of influence and to highlight its 
own specificities.

The study is based on the analysis of various copies currently kept in the Bibliothèque 
Nationale de France (Paris), the British Library (London), the Biblioteca Apostolica Vati-
cana, and the library of the Patriarchate of Jerusalem.

The starting point for the analysis is the famous “Tetraeuangelium Cyprium” (= GA 17, 
Paris. gr. 63, from the 9th or 10th century) whose paratexts are compared with the margin-
al notes of several other Gospels which were at one time found in Cyprus: notably, GA 24 = 
Paris. gr. 178 (10 or 11 cent.), GA 267 = Paris. gr. 69 (12 cent.), GA 491 = Lond. Add. 11836 
(11 cent.), GA 579 = Paris. gr. 97 (13 cent.), GA 1823 = Vat. gr. 2316 (14 cent.). This set is 
in turn confronted with the Gospels of the Constantinople/Constantinopolitan tradition. 
There is a question regarding the origin of the marginal notes, whether they are for private 
or liturgical use.

The Gospel books produced by the Cypriot copyists, Manuel Hagiostephanites and Am-
brosius hegumen of the monastery Theotokos Andreiôn in Lefkosia, are discussed to char-
acterise the local tradition.

The international significance of Cyprus is marked by the gift of an Evangeliary from 
Queen Charlotte of Lusignan (1444-1487) to Pope Innocent VIII (GA 140 = Vat. gr. 1158, 
14 cent.?). Also in the 15th century other Cypriot copies made their way into Palestine: e.g. 
GA 1319 = Hier. Sepul. 47 (11 or 12 cent.), GA 1342 = Hier. Sab. 411 (13-14 cent.).

Thus the analyses of the “Cypriot” manuscripts of the Gospels allow us to appreciate the 
importance of the island at the crossroads of ecclesiastical and social areas in Byzantium: to 
identify the sources that formed the tradition in Cyprus, to determine its local specificities 
and to follow its external influences. And for the practice of reading Gospels in the milieu 
of the Orthodox Church nowadays, the investigation of the New Testament paratexts leads 
us to form a new vision of the Book of Gospels according to the manuscript transmission in 
Byzantium through Cyprus.
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WHY WERE SCHOLARS FROM CYPRUS INTERESTED  
IN THE PLANE ASTROLABE IN THE 7TH CENTURY? 

Emilie Villey
CNRS, Orient & Méditerranée, Mondes sémitiques

The ms. Paris BnF syr. 346 contains correspondence that bears witness to scientific ex-
changes in the 7th century AD between the monastery of Qenneshré (in northern Syria) 
and a Syriac Orthodox community on the island of Cyprus. These exchanges include the re-
cent invention of Indian numerals, the Almagest, Ptolemy’s Geography, the Handy Tables 
and the astrolabe. My presentation will focus on the exchanges between Severus Sebokht, 
abbot of Qenneshré, and Basil of Cyprus, periodist, concerning the use of the astrolabe. 

Since the Cypriot community to which Severus Sebokht is addressing is interested in the 
astrolabe, I propose to draw the public’s attention to the concrete use they may have made of 
this instrument. I will rely in particular on an unpublished chapter of geography preserved 
only in one ms., Paris BnF syr. 346, as well as on an unpublished critical edition of the Trea-
tise on the astrolabe attributed to Severus Sebokht. This presentation will also be an oppor-
tunity to highlight the high scientific level reached in astronomy and geography by the Cy-
priot community. Indeed, one of the advantages of the astrolabe is that it facilitates complex 
calculations allowing the position of a star to be associated with a precise time. The fact 
that the Earth moves in two circular motions (on the ecliptic plane when it rotates around 
the Sun, on the equatorial plane when it rotates on itself) makes the task of the astronomer 
wishing to make this association particularly complex. To determine the position of a plan-
et at a given time, the astronomer must succeed in projecting ecliptic coordinates onto the 
equatorial plane. This projection required a complex and time-consuming arithmetic cal-
culation, the final result of which was unlikely to correspond to reality at a time when the 
trigonometric instruments (notably the sine) developed by the Indians had not yet reached 
the Mediterranean. John Philopon (6th c.) and Severus Sebokht (7th c.) testify respectively 
in Greek and Syriac to the fact that it was possible to circumvent this difficulty thanks to a 
simple instrument: the plane astrolabe! The Syriac source even claims that the figures in the 
tables of ascensions (A1 and A2) attributed to Ptolemy result not from calculation but from 
the use of the astrolabe. In addition to the Syriac witness, I will rely on John Philopon’s crit-
ical edition of the Greek text (published by Jarry in 2015) to explore the potential of the as-
trolabe as a wonderful calculator.
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THE CHURCH OF THE PANAGIA HODEGETRIA (BEDESTEN, 
NICOSIA) IN THE GREEK EPISCOPAL “ARCHIPELAGO” 

(THIRTEENTH-SIXTEENTH CENTURIES)

Ludivine Voisin 
Univ. Rouen Normandie, GRHIS

This lecture aims at presenting part of the results of a research carried out within the 
framework of a collective project initiated by Michalis Olympios (University of Cyprus) in 
2017, supported by the University of Cyprus and the Leventis Foundation, and entitled “Ar-
ticulating Greek Visual Identity in the ‘Long’ Middle Ages: An Ecclesiastical, Social and Ar-
chitectural History of the Bedestan in Nicosia”. The final results will be published in 2023. This 
historical survey aims at reconstructing the history of the Greek bishopric of Solea from the 
perspective of its cathedral church, the Panagia Hodegetria (Bedestan), and of its clerics un-
der Frankish and Venetian rules (1191-1570/71). First, it must be underlined that, in order to 
comply with the canons of the Fourth Lateran Council (1215), which prohibited two bishops 
from inhabiting the same see, the Latin Church and the nobles of the kingdom signed the Li-
massol and Famagusta agreements (1222-23), according to which the number of Greek dio-
ceses went from fourteen in 1196 down to four. The remaining Greek prelates were required to 
reside far from the Latin sees: the remote village of Solea became the official see of the bishop 
in the Latin diocese of Nicosia; the interpersonal relationships that he had forged with the cler-
gy and the laity before the Latin conquest were thus subverted by the reconfigured ecclesiasti-
cal terrain. However, the Greek bishop did not reside in Solea: he established a cathedral clergy 
and administration in St Barnabas, in Nicosia, subsequently transferred to the Panagia Hode-
getria, probably during the time of Bishop Leo Verna’s episcopate (1301-after 1322). The for-
mer Greek archbishop Germanos’ clerics and the bishop of Solea’s ones composed the cathe-
dral clergy which consisted of major and minor clerics and hebdomadaries. In a second phase 
(1310s-1420s), the Greek bishop and his clergy used their church to strengthen their social 
and spiritual power in the capital and in the bishopric. Finally, the last two centuries of Latin 
rule (1420s-1570) marked the apex of the ascent of the Greek bishop and of his church in Nic-
osia. The Greek bishops took advantage of the absence of their Latin counterparts to strength-
en interpersonal relationships with their subjects and increase their religious and social pow-
er in Nicosia, thus creating competition with the Latin clergy. Their creeping ambitions were 
met with some resistance, especially towards the end of the period of Venetian rule. The ex-
istence of a mixed group of monks and priests among the cathedral clerics proves the impor-
tance of the church in the religious life of the town: we may assume that the liturgical services 
were performed without a hitch and a high-quality liturgy was performed. The Greek bishops 
of Solea exercised their authority within the framework of a vast territory oscillating between 
two poles, Solea and Nicosia, and they rejuvenated links with their flock through the use of 
their territory, where they exercised their sacramental, judicial and economic rights. Conse-
quently, the cathedral church lay at the heart of the process of territorialization of the episco-
pal parish, which was not a continuous territory, but rather an “archipelago”.
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PRELIMINARY REMARKS ON THE FRESCOES FROM THE 
CHURCH OF PANAGIA PANTANASSA IN CHOULOU

Konrad Waniewski
Jagiellonian University 

The main aim of this paper is to outline some preliminary remarks on the style and ico-
nography of the frescoes preserved in the church of Panagia Pantanassa in Choulou (Paphos 
district, Cyprus).

Although the paintings were dated to the beginning of the 16th century, they seem to be 
a much earlier work, created during the last period of Lusignan rule in Cyprus, before the 
transition of the island to Venice.

In the decoration of the church of Panagia Pantanassa we can find features of the de-
veloped Palaiologan style. It is worth to emphasise that frescoes from Choulou also con-
tain iconographic details that are unusual for Byzantine tradition. We can observe here el-
ements showing Western influences, especially of Italian origin. Attention should be paid 
to the characteristic ornaments described by Michele Bacci as “Giotto quadrilobes” hous-
ing the busts of holy women. Also, details of Latin origin appear in several narrative scenes, 
i.a. the Flagellation of Christ; the Crucifixion or the scene of Christ Ascending the Cross on 
a Ladder.

Despite the fact that the frescoes from the church of Panagia Pantanassa represent a high 
artistic level, they have rarely been mentioned in literature thus far. Although today Chou-
lou is a small village, during the reign of the Lusignans in Cyprus it remained in the royal 
domain, which we know from documents from this period published by Louis de Mas La-
trie. The high position of Choulou at this time is also evidenced in the chronicle of Leon-
tios Machairas. We can find there information that in the 14th century Choulou was ruled 
by Jean de Montolif, appointed in 1360 by king Peter I Lusignan, chamberlain of the King-
dom of Jerusalem.

A detailed stylistic and iconographic analysis of the frescoes in the church of Panagia 
Pantanassa in Choulou may widen our knowledge of Italian influences on late medieval Cy-
priot wall painting.
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Η ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ HISTOIRE GENERALE 
DES ROYAUMES DE CHYPRE, DE JERUSALEM, D’ARMENIE ET 

D’EGYPTE ΤΟΥ DOMINIQUE JAUNA

Ιωάννης Χάρκας
Η παρούσα ανακοίνωση έχει ως σκοπό να παρουσιάσει, να σχολιάσει, να εξετάσει, να ανι-

χνεύσει τυχόν εξαρτήσεις και να αποτιμήσει την πραγμάτευση της ιστορίας της βυζαντινής περι-
όδου της Κύπρου, όπως αυτή συναντάται μέσα στο γνωστό ιστορικό σύγγραμμα του Dominique 
Jauna (περίπου 1660-1750). (Εξ όσων γνωρίζουμε δεν έχει αναληφθεί παρόμοια απόπειρα). 

Ο Jauna ήταν γαλλικής καταγωγής ιστορικός και έμπορος (βλ. G. Hill, A History of Cyprus, 
III, Cambridge, 1972, 1148). Υπήρξε ο συγγραφέας του δίτομου συγγράμματος, ολικής εκτά-
σεως 1500 περίπου σελίδων, με τίτλο Histoire générale des royaumes de Chypre, de Jérusalem, 
d’Arménie et d’Egypte (έκδ. Leiden, 1747). Το έργο αυτό πραγματεύεται εκτενώς την αρχαία 
και μεσαιωνική ιστορία της Κύπρου κυρίως και, σε μικρότερο βαθμό, πτυχές της ιστορίας της 
Εγγύς Ανατολής. Η προσοχή του, ωστόσο, επικεντρώνεται στις σταυροφορίες, στην άνοδο 
των Οθωμανών, στην πολιτική ιστορία του βασιλείου των Λουζινιανών της Κύπρου και στην 
οθωμανική κατάκτηση του νησιού (1570/1). 

Παρόλο που το ενδιαφέρον της Histoire générale απορροφά η περίοδος των Λουζινια-
νών, εν τούτοις στον πρώτο τόμο του έργου εντοπίζεται η πληρέστερη, μέχρι και τα μέσα του 
18ου αιώνα (δηλαδή μέχρι και την έκδοση του περί Κύπρου συγγράμματος του Johann Paul 
Reinhard, το 1766), απόπειρα αποτύπωσης, καταγραφής και εξιστόρησης των περιπετειών 
της Κύπρου κατά τη βυζαντινή περίοδο. 

Η πραγμάτευση της ιστορίας της Βυζαντινής περιόδου της Κύπρου μέσα στην Histoire 
générale είναι σύντομη, εκτάσεως μόλις δεκατεσσάρων σελίδων, και βρίσκεται στις σελίδες 
50-63. Η αφήγηση παρουσιάζει την εξής δομή: ξεκινά με αναφορά στις θεομηνίες που έπλη-
ξαν την Κύπρο και την εξαιτίας αυτών εγκατάλειψη του νησιού, την επίσκεψη της αγίας Ελέ-
νης, την ίδρυση εκκλησιών και μονής από αυτήν και την εκ νέου επανακατοίκηση της Κύ-
πρου. Στην συνέχεια εξιστορούνται τα πεπραγμένα του Καλόκαιρου, βυζαντινού διοικητή, 
γίνονται αναφορές στις κοινωνικές τάξεις, στις εθνικές και θρησκευτικές ομάδες που συνα-
ποτελούσαν τον πληθυσμό και τις επισκοπικές έδρες. Ιδιαίτερη μνεία επιφυλάσσεται, έπειτα, 
για τις αραβικές επιδρομές και τον στασιαστή Ισαάκιο Κομνηνό.

Τα πορίσματα που έχουν προκύψει από την εξέταση της σχετικής αφήγησης του Jauna από 
εμάς είναι τα εξής: η αφήγηση του Jauna ακολουθεί κατά πόδας τη δομή της αφήγησης του 
Étienne de Lusignan για την ιστορία της βυζαντινής Κύπρου και δανείζεται ολόκληρο σχε-
δόν το περιεχόμενό της (βλ. É. de Lusignan, Description de toute l’isle de Cypre, Paris, 1580, 
66r-77v, 107r-108v, 110r, 115v, 120, 226v-227v). Σημειώνουμε, όμως, ότι ο Jauna δεν αρκείται 
σε αυτά που παραδίδει ο Lusignan, αλλά προσπαθεί να εμπλουτίσει την αφήγησή του, αντλώ-
ντας πρόσθετο υλικό από ποικίλες πηγές. Ενίοτε ο Jauna προβαίνει και σε διορθώσεις στα λε-
γόμενα του Lusignan: αφαιρεί υπερβολές και μυθεύματα. Είναι φανερό ότι ο Jauna θέλησε να 
δώσει μια έκθεση για τα συμβάντα της Βυζαντινής περιόδου της Κύπρου όσο το δυνατόν πιο 
περιεκτική, πιο ολοκληρωμένη και πιο αξιόπιστη από εκείνες που είχαν προηγηθεί του έργου 
του. Από την άποψη αυτή ο συγγραφέας της Histoire générale είναι άξιος εκτιμήσεως.
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΥΦΩΝ ΠΗΓΩΝ  
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΦΑΝΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ  

ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΙΟΝ

Επίσκοπος Μεσαορίας Γρηγόριος Χατζηουρανίου
Εκκλησία Κύπρου

Από τα πρώτα βήματά της, η Εκκλησία αντιμετώπισε ποικίλα προβλήματα, όπως τον 
κατατρεγμό από τους Ιουδαίους, τους ειδωλολάτρες και τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Επί-
σης, η Εκκλησία χρειάστηκε να αντιμετωπίσει και την αμφισβήτηση της διδασκαλίας της 
ήδη από την περίοδο του κηρύγματος από τους Αποστόλους, είτε από μέλη της Εκκλησί-
ας είτε από άλλους που δρούσαν παράλληλα με αυτή, που δημιούργησαν τις διάφορες αι-
ρέσεις, που παραχάρασσαν το κήρυγμα της λύτρωσης που έφερε το Πάθος και η Ανάστα-
ση του Κυρίου μας.

Οι διάφοροι αιρετικοί χρησιμοποιούσαν και διάφορα συγγράμματα, τα οποία αρχικά 
κυκλοφορούσαν μόνο στον κύκλο τους και ονομάζονταν απόκρυφα, γιατί, όπως έλεγαν, 
είχαν γνώση μόνο για τους οπαδούς τους. Σήμερα, χαρακτηρίζονται ως απόκρυφα τα συγ-
γράμματα τα οποία παρουσιάστηκαν ως έργα παλαιοδιαθηκικών ή νεοδιαθηκικών προσώ-
πων, όπως των Αποστόλων, με ονόματα ως ευαγγέλια, πράξεις, επιστολές, αποκαλύψεις 
κ.ά., χωρίς όμως να προέρχονται από τα πρόσωπα αυτά.

Η Εκκλησία διεξήγαγε έντονο αγώνα για αντιμετώπιση των αιρετικών: διδασκαλία, 
συγγράμματα, συνόδους κ.ά. Ο σημαντικότερος αντιαιρετικός συγγραφέας του 4ου μ.Χ. 
αιώνα είναι ο Επιφάνιος, Επίσκοπος Κωνσταντίας Κύπρου (367-403 μ.Χ.), με πιο γνωστό 
έργο του το Πανάριον, γραμμένο περίπου το 374-377 μ.Χ. Ο Επιφάνιος, πολυτάξιδος, συ-
γκέντρωσε υλικό για 80 αιρέσεις και σχίσματα από τις πολλές συναντήσεις του, ακόμη και 
με αιρετικούς, καθώς και από συγγράμματά τους. Επίσης, πήρε πληροφορίες από έργα διά-
φορων Πατέρων και Διδασκάλων της Εκκλησίας, στα οποία υπάρχουν αρκετές πληροφορί-
ες για τους αιρετικούς και τα συγγράμματά τους (δευτερογενείς πηγές). Με την καταγρα-
φή των πληροφοριών αυτών, ο Επιφάνιος έχει διασώσει μεγάλα και μικρά αποσπάσματα 
από διάφορα συγγράμματα, πληροφορίες για αντιλήψεις που επικρατούσαν την εποχή του 
και προηγούμενες, καθώς και τον αγώνα και την αγωνία της Εκκλησίας για την επικράτη-
ση της διδασκαλίας της. 

Στην εργασία, δίδονται πληροφορίες για κάποια από τις δεκάδες απόκρυφα συγγράμ-
ματα που αναφέρονται στο Πανάριον ή πιθανόν αποτελούν πηγές του, καθώς και για άλλες 
απόκρυφες πηγές του Παναρίου. 
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Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΩΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ 
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΚΥΠΡΟ

Χριστόδουλος Α. Χατζηχριστοδούλου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η απεικόνιση του αγίου Δημητρίου ως στρατιωτικού αξιωματούχου κατά την περίοδο 
της Λατινοκρατίας (Φραγκοκρατία και Βενετοκρατία, 1192-1570) στη μικροτεχνία και στη 
μνημειακή ζωγραφική της Κύπρου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δίνει στην έρευνα 
νέα εικονογραφικά στοιχεία, ενίοτε σπάνια. Η εισαγωγή και η σταδιακή καθιέρωση του ει-
κονογραφικού τύπου του αγίου Δημητρίου ως στρατιωτικού αξιωματούχου στη βυζαντινή 
τέχνη παρουσιάζεται κατά τη μεσοβυζαντινή εποχή στην Κωνσταντινούπολη, καθώς από 
αυτήν προέρχονται τα αρχαιότερα έργα αυτού του τύπου. 

Από τον 11ο αιώνα και μετά παρατηρήθηκε μια ποικιλομορφία ως προς την απόδοση 
των προσωπογραφικών χαρακτηριστικών του αγίου, της πολεμικής εξάρτυσης που φορεί, 
καθώς μιας ιδιαιτερότητας του χρώματος του μανδύα του, ο οποίος αντί να είναι ερυθρός 
όπως των άλλων μαρτύρων, είναι πράσινος. Πέρα από το γεγονός ότι όλες οι απεικονί-
σεις του αγίου κατά τις εξεταζόμενες περιόδους πλαισιώνονται με ονομαστική επιγραφή, σε 
αντίθεση με τις απεικονίσεις του στον ομώνυμο ναό της Θεσσαλονίκης, οι οποίες δεν φέ-
ρουν ονομαστικές επιγραφές, γιατί όπως έχει λεχθεί από τον Ν. Παζαρά οι κάτοικοι είχαν 
την ικανότητα να αναγνωρίζουν τη μορφή του, ενώ άλλοι μεμονωμένοι άγιοι στον ίδιο ναό 
έχουν επιγραφές που τους ταυτίζουν.

Εξετάζεται ακόμη η συμπερίληψη του αγίου Δημητρίου στους Ακρίτες αγίους της Κύ-
πρου, η συναπεικόνισή του με άλλους στρατιωτικούς, ασκητές ή μάρτυρες αγίους και ο ση-
μαίνων ρόλος που έχει σε κάποιες από τις απεικονίσεις αυτές.

Ο στρατιωτικός άγιος Δημήτριος απεικονίζεται σε προτομή σε υάλινους καμέους (13ος 
αιώνας), όπως λ.χ. στο μουσείο της ιεράς μονής Κύκκου, καθώς και στη μνημειακή ζωγρα-
φική συνήθως ολόσωμος ή έφιππος σε σημαντικά μνημεία της Κύπρου όπως λ.χ. στη Με-
ταμόρφωση του Σωτήρος στη Σωτήρα Αμμοχώστου (13ος αιώνας), στον Άγιο Αντώνιο στα 
Κελιά (13ος αιώνας)∙ σήμερα στο Μουσείο Μονής Κύκκου, στον Άγιο Νικόλαο της Στέ-
γης στην Κακοπετριά (14ος αιώνας), στον Αρχάγγελο Μιχαήλ (1474) στον Πεδουλά, στον 
Χριστό Αντιφωνητή (τελευταία δεκαετία του 15ου αιώνα) στην Καλογραία, στους Αγίους 
Αναργύρους στο Παλαιχώρι (πρώτο τέταρτο 16ου αιώνα), στον Άγιο Κυριακό (16ος αιώ-
νας) της Ευρύχου, στον Άγιο Ανδρόνικο στην Πόλη Χρυσοχούς (16ος αιώνας), στον Τίμιο 
Σταυρό του Αγιασμάτι (1505) στην Πλατανιστάσα, στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος (δεύ-
τερη δεκαετία 16ου αιώνα) στο Παλαιχώρι Ορεινής. 
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REVEALING THE UNSEEN:  
TECHNICAL DIGITAL IMAGING  
AND ART CHARACTERIZATION  

FOR THE STUDY OF CYPRIOT COMPOSITE ICONS

Dorota Zaprzalska, Ropertos Georgiou and Svetlana Gasanova
Jagiellonian University and The Cyprus Institute 

Byzantine and post-Byzantine composite icons consist of two separate panels, often cre-
ated at different times, one inserted into the other. Icons of this unusual type, first described 
by Panayotis L. Vocotopoulos, are quite numerous on Cyprus and date mostly to the 16th 
century. This study focuses on one example that is still venerated at the Church of Saint 
Nicholas in Palodeia. The main aim of the case study introduced in this paper was to expand 
knowledge on existing methods in conservation and art history for the study of composite 
icons. This was done by integrating digital imaging techniques along with non-invasive ma-
terial analysis conducted by the research group at the Andreas Pittas Art Characterization 
laboratories (APAC labs) of the Cyprus Institute. 

The analysis was driven by art historical inquiries and was based on a non-destruc-
tive approach, integrating spectroscopic (XRF), microscopic and advanced imaging tech-
niques such as Medium Format Visible Light photography (MF VIS) and photomicrogra-
phy (PMH), Multispectral Imaging (MSI) such as Ultraviolet Fluorescence photography 
(UVF) and Infrared Reflected imaging (IR), Infrared Reflectography (IRR), Infrared False 
Colour image processing (IRFC), Raking Light photography (RAK), Reflectance Transfor-
mation Imaging (RTI), and X-ray radiography (XRR). The aforementioned methods were 
conducted either in situ or at the APAC labs thanks to the permission of the Bishopric of Li-
massol and the financial support of the Initiative of Excellence Programme (Research Sup-
port Module) from the Faculty of History of the Jagiellonian University.

This approach provided information on the icon’s state of preservation along with data 
which are not visible in the spectrum of human vision, such as underdrawings. It revealed 
the hidden structure of the painting, biological damage, deformation of the wooden sup-
port, craquelure, gilding quality, the type of materials and techniques used by the painter as 
well as undocumented episodes of restoration and repainting. Thus, the art characterisation 
methods used aided in identifying the original iconography and overpainted parts of the 
large icon along with the inset, determining their dating and comparing the materials and 
techniques used. A wide range of data and details not visible to the naked eye were assessed 
and discussed from both an art-historical and a conservation perspective to reach an overall 
understanding of this specific icon and its subsequent history and use. The study brought to 
light the great potential of the abovementioned methods for revealing unknown aspects of 
composite icons, as they integrate multiple levels in their documentation, analysis, and in-
terpretation. Therefore, the digital surrogates and data derived from these methods can sup-
plement the results of any art historical analysis of composite icons and contribute to a bet-
ter understanding of this fascinating phenomenon.



111

CERAMICS OF OTTOMAN NICOSIA:  
CONSUMPTION, PRODUCTION AND PROVENANCE

Jelena Živković
The Cyprus Institute

This paper presents the results of cross-disciplinary research on ceramics of Ottoman 
Nicosia (16th-19th centuries) that shed new light on ceramic consumption, production and 
provenance. By combining archaeological and archaeometric approaches to ceramic stud-
ies, the research brings forward new data for the reconstruction of urban and rural crafts-
manship in Cyprus. It also presents a contribution to the development of Post-Medieval Ar-
chaeology of Cyprus and the Eastern Mediterranean. 

The ceramic assemblage from the site ‘Paphos Gate’, excavated by the Department of An-
tiquities, was initially studied by the macroscopic method, aiming to classify and quantify 
ceramic wares. Over 1,500 vessels were recorded in a database, showing diverse consump-
tion of ceramics in Nicosia. Among Cypriot ceramics, the most common are Green Paint-
ed Ware, Monochrome Glazed Ware, Red Coarse Ware and several varieties of Plain White 
Ware. Italian imports include Maiolica Ware from Venice and Montelupo, Monochrome 
and Polychrome Sgraffito wares and Marble Ware, suggesting strong connections with Ven-
ice despite the Ottoman conquest in 1571. Ottoman imports are equally diverse, includ-
ing Kütahya Ware, Didymoteicho Ware, Çanakkale Ware, Ottoman Marble Ware and nu-
merous types of tobacco pipes. The various imports suggest strong networks of trade in the 
Eastern Mediterranean, as similar ceramics were found in Greece and the Levant. Following 
the macroscopic examinations, representative samples of Cypriot and Ottoman wares were 
subjected to petrographic and chemical analyses, aiming to contribute to the reconstruction 
of production technology, provenance and organisation of production in the Ottoman pe-
riod. The results show distinctive and co-existing technological traditions associated with 
workshops located in Troodos, Lapithos, Nicosia and the eastern coast of Cyprus. Each pot-
ting tradition is defined by a set of technological traits concerning ceramics, slips and glaz-
es, showing the diversity of technological knowledge in potting communities of Cyprus. 
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ST. NIKEPHOROS OF ANTIOCH –  
A NOMINAL WARRIOR SAINT

Miloš Živković
University of Belgrade

Twenty years ago, Christopher Walter published a monograph in which he systematically 
presented the visual representations of warrior saints in the art of Byzantium and the countries 
under its direct cultural influence. In his very exhaustive study, the author took into account all 
saints – as many as fifty-four – known to have been represented as warriors in Eastern Christian 
art, classifying them into several categories, in accordance with the significance of their cults.

Despite Walter’s impressive effort to compile a comprehensive iconographic dossier of the 
representations of warrior saints in medieval Eastern Christian art, the visual material on this 
category of Orthodox saints can still be supplemented based on some previously unpublished 
or insufficiently known works of art. Thus, for example, in a very recent article, I tried to high-
light the fact that St. Eustratios – the leader of the Five Martyrs of Sebasteia – was occasionally 
represented with weapons and in military equipment.

On this particular occasion, I would like to consider the military representations of another 
martyr not mentioned in Walter’s book or in other studies on the iconography of warrior saints 
in Eastern Christian art: St. Nikephoros, the megalomartyr of Antioch (February 9). The visu-
al representations of this saint in the art of the Byzantine world can be divided into two groups. 
The first includes the depictions of his martyrdom, as well as the figures of St. Nikephoros with-
in group representations of martyrs in wall painting. The second group consists of quite ra-
re depictions of St. Nikephoros as a warrior. They have been preserved on several 13th- and 
14th-century seals. Those representations, scarce as they may be, unambiguously testify to the 
veneration of St. Nikephoros as a soldier saint. Moreover, apart from sphragistic material, the 
military component of his cult is also evidenced by certain representations in wall painting. In 
this sense, the fragmentarily preserved depiction of St. Nikephoros (?) at Panagia Forbiotissa 
in Asinou (1105/1106), over which an image of St. Nikephoros of Constantinople was painted 
in the 16th century, attracts special attention, as well as the figure of St. Nikephoros of Antioch 
on the original layer of frescoes in the Church of the Mother of God in Studenica (1208/1209). 
In both cases, St. Nikephoros was shown in direct communication with the figures of famous 
soldier-martyrs. Finally, some depictions of St. Nikephoros from 16th century Serbian painting 
show that he could be represented with weapons in monumental art, as well. 

The visual evidence of the military component of the cult of St. Nikephoros cannot be 
explained by his hagiographical texts. In the absence of more direct narrative sources, one 
should seriously consider the possibility that the images in question were created in direct 
connection with the meaning of his name (Nikephoros – “bearer of victory”), that is, that 
they represent a sort of visual interpretation of its obvious triumphant connotation.
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Συνεδρία:  
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΛΟΓΙΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 

ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Κώστας Ν. Κωνσταντινίδης
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Επίτιμος Πρόεδρος Δ΄ Διεθνούς Συνεδρίου  
Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών

Στὴν ἀνακοίνωση ἐξετάζεται ἡ κωδικοποίηση τῆς συσσωρευμένης γνώσης τοῦ ἀρχαίου 
ἑλληνικοῦ κόσμου, ὅπως κατεγράφη στὴν ἐπικὴ καὶ τὴ λυρικὴ ποίηση, τὴν ἀττικὴ ρητορεία, 
τὴ φιλοσοφία καὶ τὶς μαθηματικὲς ἐπιστῆμες, ἡ ὁποία ἔλαβε χώραν στὴν Ἑλληνιστικὴ Ἀνα-
τολὴ καὶ ὁδηγησε στὴν καλλιέργεια τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος καὶ τὴν ἀνάπτυξη τῶν γραμ-
μάτων καὶ τῶν βιβλιοθηκῶν, μὲ σημαντικότερη ἐκείνη τῆς Ἀλεξανδρείας. Αὐτὴ ἡ ἑλληνι-
κὴ παιδεία διεδόθη μέσω τῆς ἑλληνιστικῆς κοινῆς, κατέκτησε τὸν Ρωμαϊκὸ κόσμο καὶ ἔγινε 
οἰκουμενική. Ἀπετέλεσε συγχρόνως τὸ ὄργανο τῆς διάδοσης στὴ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία 
μίας νέας ὑπερεθνικῆς θρησκείας, τοῦ χριστιανισμοῦ. Ὁ αὐτοκράτωρ Ἰουλιανός, μέτοχος 
καὶ λάτρης τῆς ἑλληνικῆς παιδείας, ἐπεχείρησε μὲ διάταγμά του τὸ 362 νὰ ἀποκλείσει τοὺς 
χριστιανοὺς ἀπὸ τὴ διδασκαλία τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων, θέτοντάς τους ἔτσι ἐκτὸς τῆς 
κοσμικῆς ἐξουσίας καὶ τὴ νέα θρησκεία στὸ περιθώριο τῆς κοινωνίας. Ἀναφέρονται ἀντι-
δράσεις χριστιανῶν διδασκάλων καὶ μάλιστα τῶν Ἀπολλιναρίων, πατρὸς καὶ υἱοῦ, οἱ ὁποῖοι 
μετέφρασαν τὸν ψαλτῆρα σὲ δακτυλικὸ ἑξάμετρο γιὰ σκοποὺς διδασκαλίας. Ἀκόμη ὁ λόγι-
ος ἐπίσκοπος Λήδρας Τριφύλλιος προχώρησε στὴ σύνθεση τοῦ Βίου τοῦ πνευματικοῦ του 
πατρός, Σπυρίδωνος Τριμιθοῦντος, σὲ ἰαμβικὸ τρίμετρο στίχο. Παρότι τὸ διάταγμα ἀνεκλή-
θη ἀπὸ τὸν διάδοχο τοῦ Ἰουλιανοῦ τὸ 363, ἔντονη ὑπῆρξε ἡ ἀντίδραση τῶν μεγάλων πατέ-
ρων τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι ὑπῆρξαν μέτοχοι τῆς ἑλληνικῆς παιδείας. Ὁ Μ. Βασίλειος μὲ 
τὸν λόγο του «πρὸς τοὺς νέους ὅπως ἂν ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων», ἐπέβαλε τὴ συμ-
φιλίωση τῆς νέας θρησκείας μὲ τὸ ἀρχαῖο ἑλληνικὸ πνεῦμα καὶ καθόρισε τὴ διδακτέα ὕλη 
στὰ σχολεῖα τῆς ἐκχριστιανισμένης Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας. Ἡ ἑλληνικὴ παιδεία κυριαρ-
χεῖ στὸ Πανδιδακτήριο τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ποὺ ἵδρυσε ὁ Θεοδόσιος Β΄ τὸ 425. Ἕνα 
αἰῶνα ἀργότερα, τὸ 529, ὁ αὐτοκράτωρ Ἰουστινιανὸς θὰ νομοθετήσει ἐναντίον τῶν ἐθνι-
κῶν διδασκάλων, ὁδηγώντας στὸ προσωρινὸ κλείσιμο καὶ ἐν συνεχεία στὴν παρακμὴ τῆς 
Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τῶν Ἀθηνῶν. Στοὺς αἰῶνες ποὺ ἀκολούθησαν, μὲ μικρὲς μόνο καινο-
τομίες, ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα, παιδεία καὶ διανόηση κυριάρχησαν στὴ Βυζαντινὴ αὐτοκρατο-
ρία, ἐμπλούτισαν τὴ χριστιανικὴ θεολογία καὶ ὁδήγησαν στὴ διάσωση τῆς ἀρχαίας ἑλληνι-
κῆς γραμματείας καὶ τὴ μεταλαμπάδευσή της στὴ Δύση ὅταν ἡ Κωνσταντινούπολη ἔπαψε 
νὰ εἶναι ἡ ἕδρα ἑνὸς χριστιανοῦ αὐτοκράτορα.

1 Η Συνεδρία τελεί υπό την αιγίδα της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος».
 The Session is under the auspices of the “Saint Epiphanios” Cultural Academy.
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Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΚΑΙ ΤΗ 
ΓΡΑΦΙΔΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΣΑΡΙΤΗ

Ηλίας Γιαρένης
Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Η ανακοίνωση επιδιώκει να προσφέρει μια συνθετική εικόνα των σχολείων και της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας, όπως αυτή αποδίδεται με το βλέμμα και τη γραφίδα του βυζα-
ντινού λογίου ΝικολάουΜεσαρίτη (1163-post 1216), ο οποίος συγκροτήθηκε πνευματικά 
στην Κωνσταντινούπολη της εποχής των Αγγέλων αυτοκρατόρων και έδρασε ως διάκο-
νος, ἐπὶ τῶν κρίσεων και σκευοφύλαξ στην ενιαία βυζαντινή αυτοκρατορία έως την λατινι-
κή άλωση του 1204, ακολούθως ως διάκονος και σκευοφύλαξ στην λατινική αυτοκρατορία 
της Κωνσταντινούπολης έως το 1207, και στην συνέχεια ως ῥεφερενδάριος και ἀρχιεπίσκο-
πος Ἐφέσου καὶ ἔξαρχος πάσης Ἀσίας στην επικράτεια της αυτοκρατορίας της Νίκαιας. Για 
την ανασύνθεση της κρίσιμης μαρτυρίας του Μεσαρίτη για την πνευματική ζωή και για την 
παρεχόμενη εκπαίδευση στην περίοδο δράσης του, με επικέντρωση στην Κωνσταντινού-
πολη του μεταίχμιου 12ου και 13ου αιώνα, κατά την ανακοίνωσή μας υπομνηματίζονται 
και εξετάζονται συγκριτικά μνείες που ανευρίσκονται ιδίως στα ρητορικά έργα Έκφρασις 
του ναού των Αγίων Αποστόλων και Επιτάφιος στον Ιωάννη Μεσαρίτη. Οι εκτενείς αυτές 
μνείες του συγγραφέα συνιστούν σπουδαία πηγή πληροφόρησης και μελετώνται σε συν-
δυασμό με στοιχεία από το επιστολικό έργο του λογίου, ώστε να αποκρυπτογραφήσουν τις 
εκπαιδευτικές πραγματικότητες, τα πνευματικά ιδανικά, και την προσπάθεια μεταλαμπά-
δευσης γνώσεων και αντιλήψεων/νοοτροπιών μέσω ενός οργανωμένου και θεσπισμένου 
συστήματος. Λαμβάνοντας υπόψιν και την προγενέστερη βιβλιογραφία για την βυζαντι-
νή εκπαίδευση, τις αρχές και τις μεθόδους της, αναδεικνύουμε ενδιαφέρουσες πτυχές για 
την γνώση, την μάθηση, καθώς και την εξέταση κτήσης και δυνατότητα από στήθους ανα-
παραγωγής της από πλευράς του χριστιανού Ρωμαίου μαθητή στον βυζαντινό κόσμο. Αυ-
τό που προκύπτει από την ερμηνεία των πηγών και την αρωγή της ειδικής για το θέμα βι-
βλιογραφίας είναι μία πολύτιμη εικόνα με καινούργια δεδομένα για τη σχολική ζωή, για τις 
σχέσεις δασκάλων και μαθητών καθώς και των μαθητών μεταξύ τους, για το curriculum, 
για την πνευματική, πολιτισμική και κοινωνική αξία της γνώσης, καθώς και για τους τρό-
πους επιβράβευσης ή τιμωρίας του μαθητή στην Κωνσταντινούπολη του τέλους της μεσο-
βυζαντινής περιόδου.
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Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΧΕΔΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ  
ΤΟΥ ΚΩΔ. ΖΑΒΟΡΔΑΣ 95

Ηλίας Νέσσερης
Austrian Academy of Sciences

Η σπουδαιότητα του χαρτώου κώδικος υπ’ αριθμόν 95, ο οποίος χρονολογείται στα τέ-
λη του 13ου αιώνος και σήμερα αποθησαυρίζεται στην ιστορική μονή του Αγίου Νικάνο-
ρος της Ζάβορδας στη Δυτική Μακεδονία, έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί το μοναδικό 
γνωστό μέχρι τούδε χειρόγραφο που παραδίδει καθ’ ολοκληρίαν το περίφημο Λεξικόν του 
Πατριάρχου Φωτίου. Στον κώδικα περιέχεται πλούσιο λεξικογραφικό υλικό (μεταξύ άλ-
λων ελάσσονος σημασίας έργων ευρίσκονται επίσης το επιδραστικό Λεξικόν που αποδίδε-
ται στον Κύριλλο Αλεξανδρείας, το λεγόμενο Lexicon Ambrosianum, καθώς και το δεύτε-
ρο μέρος του Λεξικού της Σούδας), αλλά και μία σειρά ετερόκλητων λοιπών έργων (ολίγα 
επιγράμματα, ορισμένα αποσπάσματα θεολογικών έργων, μία βραχεία επιστολική συλλογή 
της πρώιμης Παλαιολόγειας περιόδου και το Ὀνειροκριτικὸν του Πατριάρχου Νικηφόρου 
Α΄). Είναι αξιοσημείωτο ότι στο τέλος του κώδικος, και συγκεκριμένα στα φύλλα 384r-386r 
και 391r-406v, παραδίδονται δύο συλλογές σχεδογραφικού υλικού, δηλαδή συντόμων κει-
μένων που εχρησιμοποιούντο για γλωσσική διδασκαλία από την Κομνήνεια περίοδο κατά 
κύριο λόγο και εντεύθεν. Οι εν λόγω συλλογές αριθμούν από κοινού λίγο περισσότερα από 
εκατό σχέδη, τα οποία αντλούν την θεματολογία τους τόσο από την σφαίρα της κοσμικής 
όσο και της θεολογικής γραμματείας και της εκκλησιαστικής υμνογραφίας και συνοδεύο-
νται ενίοτε από διάστιχες ερμηνευτικές γλώσσες και σε ελάχιστες περιπτώσεις κάποια σχό-
λια γραμματικού περιεχομένου. Αν και προ εξηκονταετίας ήδη είχε γίνει ακροθιγώς αναφο-
ρά στις δύο σχεδογραφικές συλλογές από τον αείμνηστο καθηγητή Λίνο Πολίτη πρώτα και 
έπειτα από τον μαθητή του Κυριάκο Τσαντσάνογλου στην εμπεριστατωμένη μελέτη του 
τελευταίου για το Λεξικόν του Φωτίου, στη συνέχεια δεν προσείλκυσαν το ενδιαφέρον της 
έρευνας. Ο σκοπός της παρούσας πρόδρομης ανακοίνωσης, η οποία αποτελεί την αφετηρία 
μίας στενότερης ενασχόλησης με το υλικό αυτό, είναι διπλός, αφ’ ενός δηλαδή να παρουσι-
ασθεί το περιεχόμενο των σχεδών και να αναγνωρισθούν οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν 
για την σύνταξή τους, κι έπειτα να γίνει μία απόπειρα ταυτοποίησης των συντακτών τους, 
καθώς άνευ εξαιρέσεως παραδίδονται ατίτλως στον κώδικα· αφ’ ετέρου, έχει ιδιαίτερο εν-
διαφέρον να εξεταστούν ενδελεχώς οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συμπεριελήφθησαν οι 
δύο σχεδογραφικές συλλογές στο σπουδαίο χειρόγραφο.
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ  
Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:  

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΣΤΙΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΩΝΟΣ

Χρήστος Αγγελόπουλος
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της Παλαιολόγειας περιόδου αποτελεί η έντονη συ-
ναναστροφή του Βυζαντίου με τη Δύση. Στο πλαίσιο αυτό, η σπουδή της λατινικής γλώσ-
σας αναζωπυρώθηκε και αυξήθηκε το ενδιαφέρον των λογίων για τα κείμενα των Λατίνων 
συγγραφέων. Καθώς, όμως, η συντριπτική πλειονότητα των Βυζαντινών δεν γνώριζε λατι-
νικά, ήταν αναγκαία η μετάφραση των κειμένων στην ελληνική, ώστε να γίνει προσιτή και 
να μελετηθεί η σοφία των δυτικών συγγραφέων. Για να επιτευχθεί αυτό, ήταν αναγκαία η 
μεσολάβηση δίγλωσσων λογίων, οι οποίοι θα έφεραν εις πέρας το δύσκολο έργο της μετά-
φρασης. Σχεδόν αμέσως μετά από την επάνοδο των Βυζαντινών στην Κωνσταντινούπολη 
άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους Βυζαντινοί λόγιοι, οι οποίοι επωμίστηκαν το έργο 
αυτό. Το μεγάλο μεταφραστικό έργο του λογίου μοναχού Μανουήλ-Μαξίμου Πλανούδη 
ξεχωρίζει κατά την πρώιμη Παλαιολόγεια περίοδο. Ο Πλανούδης καταπιάστηκε με τη με-
ταγλώττιση λατινικών κειμένων θεολογικού και κοσμικού περιεχομένου και οι μεταφράσεις 
του έτυχαν μεγάλης αποδοχής στους αιώνες που ακολούθησαν. Μια από τις πλέον ευρύτα-
τα διαδεδομένες μεταφράσεις του είναι αυτή των Διστίχων του Κάτωνα, κειμένου του 3ου-
4ου αιώνα μ.Χ., το οποίο αποτελεί στην ουσία μία συλλογή έμμετρων γνωμών που έχουν 
συντεθεί σε δακτυλικό εξάμετρο στίχο και διαλαμβάνουν αρκετά στοιχεία ηθικής. Ενδει-
κτικό της διάδοσης του κειμένου είναι το γεγονός πως διασώζεται σε πάνω από τριακό-
σια βυζαντινά και μεταβυζαντινά χειρόγραφα. Η συγκεκριμένη μετάφραση εντάχθηκε στην 
εκπαιδευτική διαδικασία για τη διδασκαλία της γραμματικής και της ρητορικής, όπως φαί-
νεται από την αντιγραφή της σε σχολικά εγχειρίδια της Παλαιολόγειας περιόδου και στα 
μαθηματάρια της Οθωμανοκρατίας, καθώς και από τη διάνθιση του κειμένου με ερμηνευ-
τικά σχόλια του ιδίου του Πλανούδη και διάστιχες γλώσσες. Μέσω της ανακοίνωσης θα 
αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο τα Δίστιχα μετουσιώθηκαν σε κείμενο διδακτικό, απευ-
θυνόμενο σε ελληνόγλωσσους μαθητές της Παλαιολόγειας περιόδου και της περιόδου της 
Τουρκοκρατίας, κείμενο το οποίο, μάλιστα, εντάχθηκε σε επίσημα εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα σχολείων του 18ου αιώνα. Παράλληλα, θα δοθούν δείγματα των ερμηνευτικών σχο-
λίων και των γλωσσών, ώστε να γίνει σαφέστερος ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας του έργου.
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Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΠΑΙΔΕΥΜΕΝΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ  

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝ

Δημήτριος Κ. Αγορίτσας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η εποχή των Παλαιολόγων (1261-1453), παρά τη σταδιακή εξασθένηση, συρρίκνωση 
και γενικότερη ένδεια της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, χαρακτηρίζεται ως περίοδος άνθη-
σης της παιδείας χάρη στη μεθοδική ανασυγκρότηση της εκπαίδευσης που είχε ήδη ξεκι-
νήσει την περίοδο του Κράτους της Νίκαιας. Σημαντική ήταν προς την κατεύθυνση αυτή η 
επίνευση και φροντίδα αυτοκρατόρων, όπως οι Μιχαήλ Η΄, Ανδρόνικος Β΄ και Μανουήλ Β΄, 
αλλά και του Πατριαρχείου προκειμένου να στελεχωθούν τόσο η κρατική όσο και εκκλησι-
αστική διοίκηση με πεπαιδευμένους λειτουργούς κατά την πάγια τακτική των Βυζαντινών. 
Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζεται ο ρόλος της Πολιτείας και της Εκκλησίας στην 
αξιοποίηση νέων που κατέφθαναν στα μεγάλα αστικά κέντρα της αυτοκρατορίας, όπως η 
Κωνσταντινούπολη και η Θεσσαλονίκη, από κάθε σημείο του ευρύτερου βυζαντινού κό-
σμου, χάριν παιδείας και φιλοδοξώντας να τύχουν σταδιοδρομίας. Εξετάζονται, ακόμη, οι 
παράγοντες από τους οποίους εξαρτάτο η εξασφάλιση κάποιου δημόσιου ή εκκλησιαστι-
κού αξιώματος, καθώς και οι προοπτικές εξέλιξης που παρείχαν οι δύο παραπάνω θεσμοί. 
Έτσι, πλην της παιδείας και των προσωπικών ικανοτήτων, καταλυτικός παράγοντας για την 
αξιοποίηση και κατ’ επέκταση κοινωνική ανέλιξη και διάκριση κάποιου πεπαιδευμένου στη 
δημόσια διοίκηση υπήρξαν η πατρωνία κάποιου σημαίνοντος προσώπου, η πρόσβαση στο 
αυτοκρατορικό περιβάλλον και η εξασφάλιση της εύνοιας ή και φιλίας του αυτοκράτορα. Η 
συγγραφή ενός πλήθους εγκωμίων και άλλων ρητορικών έργων εντάσσεται στην προσπά-
θεια των πεπαιδευμένων της εποχής των Παλαιολόγων να προσελκύσουν την προσοχή και 
την προστασία ειδικά αυτοκρατόρων που εμφανίζονταν ευνοϊκά διακείμενοι στην λογιοσύ-
νη. Αντίθετα από την Πολιτεία, ο εκκλησιαστικός χώρος πρόσφερε περισσότερες ευκαιρίες 
και δυνατότητες για σταδιοδρομία στους πεπαιδευμένους, ακόμη κι αν αυτοί προέρχονταν 
από χαμηλά κοινωνικά στρώματα και την επαρχία. Η παιδεία αποτελούσε, ασφαλώς, απα-
ραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβαση στις θέσεις και στα εκκλησιαστικά αξιώματα κάθε 
βαθμίδας, ενώ η πατρωνία και η παροχή στήριξης και βοήθειας από διάφορους κύκλους στο 
εσωτερικό της Εκκλησίας δεν απουσίαζαν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, τέλος, η πε-
ρίπτωση όσων ευνοήθηκαν στο πλαίσιο συγγενικών δεσμών (λ.χ. οι ανεψιοί ηγουμένων ή 
ιεραρχών), χάρη στους οποίους εξασφάλισαν ικανή παιδεία, γεγονός που επέτρεψε την αξι-
οποίησή τους σε διοικητικές θέσεις της Πολιτείας και της Εκκλησίας.
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Session:  
ASPECTS OF A TRANSITION: ADMINISTRATIVE STRUCTURES, 

URBAN SETTLEMENT PATTERNS AND ARCHITECTURAL 
PRACTICES IN BYZANTIUM FROM THE LATE ANTIQUITY TO 

THE EARLY MIDDLE AGES

This panel will examine different aspects of a transitioning Empire as it moved from the 
centralized administrative and economic Late Antique structures to a more fragmented, but 
indeed coherent, early Medieval configuration. In particular, it will bring together different 
aspects of this transition linked to the changes its cities experienced in their material and 
immaterial (cultural) incarnations. By bringing together both documentary and literary, 
but above all, material and archaeological evidence, we will aim to show the peculiarities of 
urban settlement patterns in both maritime and inland regions of the empire located away 
from the Constantinopolitan heart of the Byzantine Empire.

On the other hand, we will elucidate the fluidity of the bureaucratic and administrative 
machinery as based on urban sites located in areas of the empire which, although too often 
regarded simply as peripheral, for they retained a centrality in the economic and socio-po-
litical maritime networks of an “Empire that would not die”; on the other hand, we seek 
to point out the impact of local religious and theological traditions and beliefs on the so-
cio-cultural identity of a city at the southeastern edge of Byzantium; finally, we will investi-
gate the architectural practices too often simply described in terms of fortification and mili-
tarization of the urban fabric, to pan out the complex, pragmatic, ideological and mnemonic 
matrix embedded in the use of spolia in a diachronic perspective.

In light of this, the three papers and the concluding responding session on the part of 
Dr. Luca Zavagno will try to draw a comparative picture (coastal vs. inland) of changes to 
city-level administrative practices, building tradition, and religious life as opposed to sim-
ple decline. Indeed, the three cities in question will be analyzed from a cross-disciplinary 
perspective and encompassing different aspects of their transition as Late Antiquity faded in 
the Medieval era; this is in order to grasp wultipronged urban alterations acting at all levels 
as they help to explain “how Byzantine society adapted to the new situation(s), and indeed 
continued to develop different ways of handling each and every emerging circumstance.” 
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“LONG LOST, LATE WON YET BUT HALF-REGAINED...  
ALL THINGS WHICH LIVE AND ARE, WITHIN THE ITALIAN 
SHORES”: THE BYZANTINE DUCHIES OF SOUTHERN ITALY, 
NAPLES, AMALFI, AND GAETA BETWEEN LATE ANTIQUITY 

AND EARLY MIDDLE AGES 

Fermude Gülsevinç
Bilkent University

This paper intends to draw a picture of the Byzantine Duchies of Southern Italy: Naples, 
Amalfi, and Gaeta, during the passage between Late Antiquity and the Early Middle Ag-
es that roughly encapsulates the period from the reign of Justinian (527-565) to the arrival 
of Normans (11th c.). As the Italian peninsula went through a transformation that basical-
ly divided the peninsula into different forces, especially between Byzantines and Lombards, 
this paper focuses on Naples, Amalfi, and Gaeta as their administrative and political trajec-
tories would allow me to investigate better the transition of socio-economic and cultural as-
sets during the period under scrutiny.

As Byzantine duchies hinging on Byzantine socio-political, economic, and cultural in-
fluence, Naples, Amalfi, and Gaeta molded their administrative structures and social identi-
ties around the institutional ties with Constantinople. Later, as Southern Italy saw the Lom-
bards, the Arabs, and the Carolingians veering for power with Byzantium, the Neapolitans, 
Amalfitans and Gaetans followed different trajectories. Naples played the role of a main ad-
ministrative and economic center as well as a city where ecclesiastical power and hierar-
chy were firmly constructed. Amalfi was founded as a trading post during Late Antiquity, 
as throughout the Early Middle Ages, Amalfitans created a strong maritime presence in the 
Tyrrhenian Sea and beyond. Last but not least, the Duchy of Gaeta was established during 
the ninth century and remained under nominal Byzantine control as the dukes of Gaeta 
were assigned by Constantinople. Indeed, the Duchy of Gaeta followed the same adminis-
trative structure as the dukes were allegedly assigned by Constantinople and the Duchy of 
Gaeta took advantage of being a part and parcel of Byzantine influence like the Duchy of 
Naples and Duchy of Amalfi. 

As a result, this study aims to reconstruct the Early Medieval history of the Duchies 
of Naples, Amalfi, and Gaeta using literary sources and material culture. I will first point 
out the relationships between locals and Constantinople. Second, I will highlight their role 
within the Tyrrhenian exchange system as Naples, Amalfi, and Gaeta took advantage of 
their strategic positions on the coastline, lying on the axis of maritime routes, and heavily 
indulged in maritime trade. Finally, I intend to place Naples, Amalfi, and Gaeta in the so-
called coastal and insular Byzantine koine, where local elites (and populations) shared com-
mon values and customs.
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“YOU NEVER BEGIN A NEW LIFE  
AS IF THERE IS NO CONTINUITY”:  

THE JOURNEY OF SPOLIA FROM ST. CLEMENT’S CRYPTUS

Selman Oğuzcan Ünal
Bilkent University 

“A classic is a book that has never finished saying what it has to say,” said Italo Calvino 
emphasizing how great works can keep surprising the reader when they look at them again. 
In Byzantium, the incorporation of spolia into new edifices had both practical and symbolic 
attributes. As a result, scholars looked for economic and ideological reasons to shed light on 
this practice. The new home of each spoliated material spoke differently to its audience be-
cause the meaning and use of the material have changed in time and space. Therefore, this 
paper will call for scrutiny of how building materials from St. Clement’s church in Ancyra 
gained symbolic and religious connotations as newly incorporated into the walls of Ancyra 
castle after the 9th century and Aslanhane Mosque in the 13th century. Some scholars in-
vestigated the fortifications of Ancyra and St. Clement’s church from the perspective of ar-
chitectural style; however, there is not any single work, to my knowledge, that dealt with the 
symbolic use of spolia specifically from the vantage points of memory and historical conti-
nuity. The date of St. Clement’s church has long been debated, but recent studies showed that 
the building technique dates back to the mid-ninth century. On the other hand, the church 
clearly shows the reuse of marble slabs from the fifth and sixth centuries. These materials 
are probably from an earlier worship place or a Cryptus in the exact location. Interesting-
ly, those pieces were later used as spolia for the second time. Indeed, some impost blocks 
concentrate on the southern and western sides of the castle, and the same blocks appear on 
the walls of the Aslanhane Mosque. These reused blocks might be gathered from the closest 
building and therefore, it is highly probable that at least some of the spoliated parts belong 
to a pre-existing Christian worship place in the area where St. Clement’s church was locat-
ed. Throughout this paper, my charge is to add another, a more symbolic, perspective to the 
practical explanation of the spoliation process. By doing that, I will state that the location of 
spolia in the castle of Ancyra and Aslanhane Mosque is, by no chance, a coincidence but a 
message of historical continuity and a mnemonic practice.
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“MAY YOUR ENTRY HERE BE IN PEACE”:  
THE MAKING OF A CHRISTIAN LANDSCAPE  

IN LATE ANTIQUE NORTHERN MESOPOTAMIA

Virginia Sommella
Bilkent University 

My paper aims at shedding light on the advent of Christianity to North Mesopotamia, 
a development that the relevant scholarship considers being archaeologically invisible and 
historically rather difficult to assess prior to the 4th century CE. In view of this, I believe it 
is important to achieve a proper understanding of the process that linked the spread of the 
new religion to the local evolution of the Middle Aramaic script known as Syriac. Such an 
aim led to the choice of focusing on the historical region of Osrhoene, and its capital Edes-
sa, where Old Syriac epigraphic evidence is exclusively found over the first three centuries 
of the common era. I therefore intend to highlight the cultural role of the city of Edessa as a 
possible driving force of the spread of the new religion in consideration of its alleged apos-
tolic tradition. To achieve this, I will propose a census of existing archaeological records in 
the Osrhoene and its close surroundings considered both individually and from a compar-
ative perspective, including Greek and Syriac inscriptions, and early Christian mosaics and 
paintings. Such material footprint will finally assist a double purpose. Firstly, it will allow 
me to unfold and visualize the spread of Christianity within this part of the Upper Mesopo-
tamian landscape and settlement pattern. Secondly, it will contribute to tracing its ongoing 
carriers and means through that space. Conclusively, by using the aforementioned data col-
lection, as paired with the existing literary sources, I will try to highlight how the new reli-
gion was influenced by the Edessan theological and philosophical background, combining 
the city’s Hellenic origins with its surrounding Semitic beliefs.
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URBANISM IN THE BYZANTINE KOINE  
(SEVENTH AND TENTH CENTURIES)

Luca Zavagno
Bilkent University 

This paper will look at the relationship between Byzantine urbanism and exchange in the 
seventh and tenth centuries and will try to compare the trajectories of the cities mentioned 
in the panel to similar cities in the rest of the Byzantine coastal and insular koine. The main 
urban sites of the aforementioned regions were loosely but nevertheless politically and cul-
turally inherent to Byzantium, and although smaller than their Late Antique predecessors, 
they remained economically resilient (if only as distributive nodes across fragmented Med-
iterranean exchange systems). This setting the development of Byzantine urbanism into the 
context of the koine in which peculiar and regional incarnations of the urban phenomenon 
could be identified side-by-side with other semi or quasi-urban settlement patterns (gate-
way communities, bunkers and harbour towns).
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Συνεδρία:  
 Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ  

ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 
ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΝ

Ανδριανή Γεωργίου
Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης,  

Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξανόμενο ενδιαφέρον για ζητήματα σχετικά με το 
μάθημα της Ιστορίας, κάτι που αποδεικνύεται από την αύξηση των σχετικών δημοσιεύσε-
ων, ερευνών και επιστημονικών εκδηλώσεων. Οι κύριοι προβληματισμοί που σχετίζονται 
άμεσα με το μάθημα της Ιστορίας, αφορούν τους στόχους και το περιεχόμενο του μαθήμα-
τος, τον συχνά έντονο ιδεολογικό του χαρακτήρα, και το είδος της ιστορικής αντίληψης 
που καλλιεργεί. Στη βάση αυτών των συζητήσεων, αλλά και στο πλαίσιο των διαρκώς ανα-
πτυσσόμενων και μεταβαλλόμενων πολυπολιτισμικών κοινωνιών, το Υπουργείο Παιδείας, 
Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου (ΥΠΑΝ) δεν μένει αδιάφορο στην εφαρμογή αλλα-
γών που θα ενισχύσουν τη μορφωτική αξία του μαθήματος της Ιστορίας.

Μέσα από την ύπαρξη του αναλυτικού προγράμματος σπουδών το ΥΠΑΝ διασφαλίζει 
την ομοιομορφία του περιεχομένου του μαθήματος της Ιστορίας σε κάθε σχολείο, διαχέο-
ντας, την ίδια στιγμή, τη φιλοσοφία του, ως επίσημος φορέας, απέναντι στο συγκεκριμέ-
νο μάθημα. Αναμφισβήτητα, η ενίσχυση της εθνικής – πολιτισμικής ταυτότητας, παραμέ-
νει συνειδητός σκοπός του ΥΠΑΝ, αλλά μόνο μέσα από το πρίσμα της κατανόησης και 
του σεβασμού των διαφορετικών πολιτισμικών ταυτοτήτων. Έχοντας στο επίκεντρό του 
μια ανθρωπιστική φιλοσοφία και μια προσέγγιση που βασίζεται στην επιστημολογική κα-
τανόηση, το ΥΠΑΝ επιδιώκει, πρωτίστως, την ανάπτυξη ιστορικού γραμματισμού, δηλ. την 
καλλιέργεια στους μαθητές των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την ιστορική γνώση και την 
κριτική και δημιουργική σκέψη.

Η διδασκαλία της Ιστορίας στο παρόν αναλυτικό πρόγραμμα προσεγγίζεται ως μια δι-
ερευνητική διαδικασία στην οποία, όπως και στην επιστήμη της Ιστορίας, η γνώση για το 
παρελθόν οικοδομείται από τους μαθητές και τις μαθήτριες μέσα από διαδικασίες ιστορικής 
διερεύνησης. Ποια θέση έχει η διδασκαλία και μελέτη του Βυζαντίου σ’ αυτή τη διαδικασία; 
Ποιο είναι το είδος της ιστορικής συνείδησης, την οποία η γνώση του Βυζαντίου, της με-
σαιωνικής φάσης του ελληνισμού, καλείται να καλλιεργήσει σε μαθητές και μαθήτριες; Σε 
ποιο βαθμό η ύλη των σχολικών εγχειριδίων, οι παρεχόμενες ενδεικτικές δραστηριότητες 
και μεθοδολογικές παρατηρήσεις επιτρέπουν την εμπλοκή των διδασκόντων σε μια τεκμη-
ριωμένη γεφύρωση του Βυζαντίου με το παρόν; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που η 
παρούσα εισήγηση επιχειρεί να διερευνήσει.
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ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ  
ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΑΝ

Παναγιώτης Προϊκάκης
Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης,  

Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

Η παρούσα εισήγηση σκοπό έχει να παρουσιάσει το ψηφιακό υλικό του διαδικτυακού 
ιστότοπου του ΥΠΑΝ για την προώθηση της βυζαντινής ιστορικής παιδείας στη δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση. Οι φορείς που λειτουργούν υποστηρικτικά προς ενίσχυση της βυζαντι-
νής παιδείας και εκπαίδευσης είναι κατά κανόνα λίγοι, αλλά ταυτόχρονα συνήθως ελλιπείς 
και παρωχημένοι, αφού δεν ενσωματώνουν υλικό σύμφωνο με τις νέες παιδαγωγικές μεθό-
δους και προτεραιότητες.

Το ΥΠΑΝ, ως επίσημος φορέας, σε μία προσπάθεια δημιουργίας εύχρηστου, αλλά και 
σύγχρονου εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού υλικού για τη διδασκαλία του Βυζαντίου και 
γενικότερα της Ιστορίας στη Μέση Εκπαίδευση, εκπονεί μία σειρά από δράσεις μεταξύ των 
οποίων είναι και η αναμόρφωση, η επικαιροποίηση και η συνεχής προσθήκη διδακτικών μέ-
σων, που αφορούν τόσο τη μεθοδολογία της διδασκαλίας, όσο και την παροχή πολυχρηστι-
κού και ιδιαίτερα «φιλικού» υλικού για τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Εντρυφώντας στον διαδικτυακό ιστότοπο της Ιστορίας του ΥΠΑΝ μπορούμε να αξιο-
ποιήσουμε το ψηφιακό υλικό όχι μόνο για την ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού έργου στην 
τάξη, αλλά και γενικότερα για την ενίσχυση της ιστορικής σκέψης και του προβληματισμού 
γύρω από ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν τον παγκόσμιο πολιτισμό.

Σύμφωνα με το μοντέλο της σπειροειδούς μάθησης, η βυζαντινή ιστορία διδάσκεται στη 
Β΄ τάξη του γυμνασιακού κύκλου και ξανά στη Β΄ τάξη του λυκειακού κύκλου σπουδών. Αν 
και η γραμμική παρουσίαση των γεγονότων της βυζαντινής περιόδου δεν διαφέρει ουσια-
στικά μεταξύ του γυμνασιακού και του λυκειακού κύκλου σπουδών, εντούτοις τα αναμε-
νόμενα μαθησιακά αποτελέσματα είναι διαφορετικά στο Λύκειο από το Γυμνάσιο, καθώς 
συνυπολογίζουν την ωριμότητα της κριτικής σκέψης των μαθητών προάγοντας τη διαθε-
ματικότητα και την ανάπτυξη της ιστορικής τους συνείδησης. Με βάση αυτά τα δεδομένα, 
έχουν δημιουργηθεί διαφορετικές βάσεις δεδομένων στον ιστότοπο του ΥΠΑΝ, οι οποί-
ες λειτουργούν υποβοηθητικά στη σταδιακή ανάπτυξη της ιστορικής κριτικής σκέψης και 
προετοιμάζουν τους μαθητές για την ομαλή μετάβαση από τη βυζαντινή στη νεότερη και 
σύγχρονη ιστορία, αναδεικνύοντας τη συνέχεια του Ελληνισμού ανά τους αιώνες.
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Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ: 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Πολύβιος Κωνής 
Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης,  

Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

Η διδασκαλία των παραστατικών πηγών και ειδικότερα της τέχνης, παρουσιάζει πολ-
λές ιδιαιτερότητες και αρκετές δυσκολίες. Αρχικά προϋποθέτει ότι ο διδάσκων/-ουσα εί-
ναι εξοικειωμένος με την απαραίτητη εμπειρία προσέγγισης και διδασκαλίας του θέματος, 
αλλά και με την απαραίτητη διάθεση να καταπιαστεί με ένα «δευτερεύον μέσο» της μα-
θησιακής διαδικασίας. Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι να καταδειχθεί αφενός η εκ-
παιδευτική αξία της εικόνας και να μελετηθεί η δυνατότητα μιας καλύτερης διδακτικής 
αξιοποίησης της στην μαθησιακή διαδικασία - ειδικότερα στο μάθημα της Βυζαντινής/Με-
σαιωνικής Ιστορίας, και αφετέρου να προταθούν κάποιες καλές πρακτικές, αφού είναι γε-
γονός ότι στην εκπαίδευση δεν γίνεται ακόμα κάποια συστηματική προσπάθεια εξοικείω-
σης με τις εικόνες που συνοδεύουν τα σχολικά εγχειρίδια. Θα τονιστεί τέλος, το γεγονός 
πως η χρήση των εικόνων στη σχολική τάξη, με την αξιοποίηση συγκεκριμένων δραστηρι-
οτήτων μελέτης, επιτρέπει την άμεση συμμετοχή των μαθητών σε διαδικασίες διερεύνησης 
και οικοδόμησης της ιστορικής γνώσης κάνοντας το μάθημα πιο ενδιαφέρον και δημιουρ-
γικό.



126

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ  
ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  

ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ  
ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Παναγιώτης Τοφής 
Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης,  

Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

Η διδασκαλία στο σύγχρονο σχολείο, προκειμένου να είναι αποτελεσματική, οφείλει να 
λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη, ως έναν από τους παράγοντες που τη συνδιαμορφώνουν, 
τον βαθμό ετοιμότητας και τη διάθεση των μαθητών έναντι του αντικειμένου και της μεθο-
δολογίας που χρησιμοποιείται. Η παρούσα εισήγηση έχει σκοπό να διερευνήσει τη στάση 
των μαθητών κυπριακών σχολείων ηλικίας 13-14 και 16-17 ετών προς το μάθημα της ιστο-
ρίας γενικότερα, αλλά και πιο συγκεκριμένα προς το μάθημα της Βυζαντινής Ιστορίας, η 
οποία διδάσκεται στην Β´ Γυμνασίου και Β´ Λυκείου αντίστοιχα. Αρχικά, παρουσιάζονται 
τα ευρήματα σχετικού ερωτηματολογίου που δόθηκε στους μαθητές και στη συνέχεια, ανα-
λύονται τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της έρευνας με σκοπό να επιχειρηθεί μία 
αξιολόγηση της παρουσίας του ως άνω αντικειμένου στο κυπριακό σχολείο. Η αξιολόγη-
ση αυτή γίνεται υπό το πρίσμα της αποδοχής του μαθήματος από το μαθητικό κοινό συνυ-
πολογίζοντας, ωστόσο, και τον βαθμό που η στάση των μαθητών προς το μάθημα επηρε-
άζει την επίτευξη των στόχων του μαθήματος, όπως αυτοί καθορίζονται από τα Αναλυτικά 
Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), τα Πλαίσια 
Μάθησης και τη Γενική Φιλοσοφία του μαθήματος. Πιο συγκεκριμένα, επιχειρείται η διε-
ρεύνηση της στάσης των μαθητών ως προς το αντικείμενο, τη διδακτέα ύλη, τον τρόπο αξι-
ολόγησης του μαθήματος, τη μεθοδολογία διδασκαλίας και τις πρακτικές και δραστηριό-
τητες που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια του μαθήματος. Επιπλέον, αξιολογείται ο βαθμός 
που οι πιο πάνω παράγοντες επηρεάζουν τη σχέση των μαθητών με τη μελέτη του ιστορι-
κού παρελθόντος και τη γενικότερη στάση τους έναντι του αντικειμένου της Βυζαντινής 
Ιστορίας. Τέλος, επιχειρείται αδρομερώς μία τοποθέτηση για τον χαρακτήρα που πρέπει να 
έχει η διδασκαλία του μαθήματος της Βυζαντινής Ιστορίας με στόχο αφενός μεν να υλοποι-
ούνται οι στόχοι που καθορίζονται στα σχετικά Πλαίσια Μάθησης και τα Αναλυτικά Προ-
γράμματα του ΥΠΑΝ, αφετέρου δε να καλύπτονται οι ανάγκες των μαθητών, όπως αυτές 
διαφαίνονται μέσα από την έρευνα που διεξήχθη για τον σκοπό της παρούσας εισήγησης, 
με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη κουλτούρας μελέτης της ιστορίας και ουσιαστικής κριτι-
κής ιστορικής σκέψης ανάμεσα στο μαθητικό κοινό και ευρύτερα στην κοινωνία.
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