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Κοσμάς μοναχός Σιμωνοπετρίτης

Ποιος ήταν ο Πανσέληνος;
Η ταυτότητα του καλλιτέχνη του Πρωτάτου και ο καθορισμός  
των συνθηκών και του χρόνου της αγιογράφησης του ναού1

Α´ Μέρος. Ποιος ήταν ο Πανσέληνος;

Η πρόσφατη συντήρηση των τοιχογραφιών του Πρωτάτου από την Εφορεία Αρ-
χαιοτήτων Χαλκιδικής με την ανακάλυψη του ονόματος «ΕΥΤΥΧ-» γραμμένου 

στην τοιχογραφία του αγίου Μερκουρίου αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον της έρευνας 
για την ταυτότητα του αγιογράφου του. Πρόσφατα ο Κωνσταντίνος Βαφειάδης υπο-
στήριξε ότι στο Πρωτάτο μπορούμε να διακρίνουμε δύο βασικούς αγιογράφους, τον 
αγιογράφο των Προπατόρων (αυτόν που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε Πανσέλη-
νο) και τον Μιχαήλ Αστραπά. Η Έλενα Κόστιτς στην πρόσφατη διδακτορική διατριβή 
της με θέμα «Η γραφή των Αστραπάδων», υποστηρίζει ότι στο Πρωτάτο εργάστη-
καν έξι καλλιτέχνες, τρεις βασικοί και τουλάχιστον τρεις βοηθοί. Η Ε. Κόστιτς είναι 
η μόνη από τους μέχρι τώρα ερευνητές, που αποσυνδέει τον Ευτύχιο της επιγραφής 
του Πρωτάτου από τον συγγενικό οίκο των Αστραπάδων. Υποστηρίζει ότι οι δύο βα-
σικοί καλλιτέχνες εργάστηκαν μαζί και στην Περίβλεπτο της Αχρίδας ως βοηθοί του 
Ευτυχίου Αστραπά, προφανώς στο ξεκίνημα της καλλιτεχνικής σταδιοδρομίας τους, 
έχουν αδελφική συγγενική σχέση μεταξύ τους, αλλά δεν είναι Αστραπάδες: ο ένας 
είναι ο Πανσέληνος και ο άλλος ο Μιχαήλ Ευτυχίου, ο οποίος θα αγιογραφήσει στη 
συνέχεια διάφορα μνημεία στην μεσαιωνική Σερβία. Εδώ πρέπει να σημειώσω ότι, 
εφόσον όντως έτσι έχουν τα πράγματα, δηλαδή ο Μιχαήλ Ευτυχίου είναι διαφορετι-
κός αγιογράφος από τον Μιχαήλ Ευτυχίου Αστραπά, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν 
είναι Αστραπάς. Το Αστραπάς είναι επώνυμο και το Ευτυχίου πατρώνυμο. Συνεπώς 
δεν γνωρίζουμε το επώνυμο του Μιχαήλ Ευτυχίου. Ωστόσο, το ότι εργάστηκε με τον 
Ευτύχιο Αστραπά στην Περίβλεπτο, θα πρέπει να μας προβληματίζει εάν ανήκε στον 
ίδιο συγγενικό οίκο, καθώς ήταν αναμενόμενο να έχουμε ένα συνεργείο όπου τα μέλη 
του συνδέονται με δεσμούς συγγένειας, αφού η τέχνη κληρονομούνταν από γενεά σε 

1 Το παρόν κείμενο ανακοινώθηκε προφορικά στο Στ´ Διεθνές Επιστημονικό Εργαστήριο της Αγιορειτικής 
Εστίας, την Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022. Δημοσιεύεται σχεδόν όπως εκφωνήθηκε χωρίς παραπομπές. Στο 
κείμενο που θα εκδοθεί στον τόμο των Πρακτικών θα υπάρχουν οι πλήρεις παραπομπές τόσο για το κείμενο, 
όσο και για τις εικόνες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αγιορειτική Εστία για την διοργάνωση του Εργαστη-
ρίου, την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους για την άδεια δημοσίευσης των φωτογραφιών εκ του ιερού ναού του 
Πρωτάτου και την ιερά μονή Παντοκράτορος για την άδεια δημοσίευσης των φωτογραφιών από το χφ 47, 
καθώς επίσης και τους Erich Lamberz, Παναγιώτη Σωτηρούδη, Αθανάσιο Καΐση, Christine Stefan-Kaissis, 
Φωκίωνα Κοτζαγεώργη, Ιερομόναχο Θεόφιλο Παντοκρατορινό, Μοναχό Ζαχαρία Ξηροποταμινό, Δημήτρη 
Χρυσούλη, για την πολύτιμη βοήθειά τους. Η παρούσα ανακοίνωση θα ήταν αδύνατον να πραγματοποιηθεί 
χωρίς την ευλογία του Καθηγουμένου της Ι. Μονής Σίμωνος Πέτρας αρχιμ. κ. Ελισαίου και τη βοήθεια των 
πατέρων της Μονής. Τέλος ευχαριστώ τον Άγιο Πρωτεπιστάτη Γέροντα Χριστοφόρο Ιβηρίτη και την Ιερά 
Επιστασία για τη συμπαράστασή τους.
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γενεά. Θα ήταν μεγάλη σύμπτωση σε ένα ολιγομελές συνεργείο δύο καλλιτέχνες να 
φέρουν το ίδιο όνομα και πατρώνυμο: Μιχαήλ Ευτυχίου. Θεωρώ ότι τα ονόματα Ευ-
τύχιος και Μιχαήλ ήταν ονόματα προγόνων των μελών του συνεργείου των Αστραπά-
δων, τα οποία επανέρχονταν και επιβίωναν στους απογόνους τους. Σύμφωνα με την 
Ε. Κόστιτς, στους δύο καλλιτέχνες του Πρωτάτου πρέπει να αποδοθεί μόνο το πα-
ρεκκλήσιο του Αγίου Ευθυμίου της Θεσσαλονίκης (1302-1303), μνημείο για το οποίο 
υπάρχει μέχρι σήμερα απόλυτη ομοφωνία της έρευνας ότι είναι έργο του «Πανσέλη-
νου» και του Μιχαήλ, κάτι που επιβεβαιώθηκε και με εργαστηριακή ανάλυση από το 
Διαγνωστικό Κέντρο του Ι. Μετοχίου Ευαγγελισμού στην Ορμύλια.

Θεωρούμε ότι οριστική λύση στο πρόβλημα μπορεί να δώσει η σύγκριση των 
τοιχογραφιών με έργα βυζαντινής καλλιγραφίας που προέρχονται από Αστραπάδες. 
Ήδη αρκετοί ερευνητές έχουν επισημάνει τη μεγάλη τεχνοτροπική ομοιότητα που 
παρουσιάζει ένα επώνυμο χειρόγραφο του γραφέα Αστραπά με υπογραφή του, με 
τοιχογραφικά σύνολα στη Σερβία που αποδίδονται κυρίως στον Μιχαήλ Αστραπά 
και έκαναν την υπόθεση ότι ο καλλιγράφος Αστραπάς ταυτίζεται με τον αγιογράφο 
Μιχαήλ Αστραπά. Πρόκειται για τον κώδικα Marcianus gr. Z. 516 (904), ο οποίος πε-
ριλαμβάνει τη Γεωγραφία του Πτολεμαίου, καθώς και τρεις άλλες πραγματείες (εικ. 
1). Με βάση υδατογράφημα ο κώδικας χρονολογείται στην περίοδο 1300-1320. Στο 
φύλλο 1r του κώδικα επικολλάται με μεγάλα πορφυρά γράμματα ένα βιβλιογραφικό 
σημείωμα «τοῦ αὐτοῦ μαΐστορος τοῦ Ἀστραπὰ ἡ Πτολεμαῖου βύβλος». 

Το 2019 η διδακτορική διατριβή της Merih Danali Cantarella, Art, Science, 
and Neoplatonic Cosmology in Fourteenth-Century Byzantium: The Illustrations of 
Marcianus Graecus 516 (=904) στο Πανεπιστήμιο του Harvard, έριξε νέο φως στην 
προέλευση του κώδικα. Όπως αναλύει, το χειρόγραφο δεν είναι γραμμένο από κά-
ποιον ειδικό στα πολυτελή χειρόγραφα, αλλά από κάποιον ενθουσιώδη καλλιτέχνη. 
Το αναμφισβήτητο συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε είναι ότι ο μαΐστωρ Αστραπάς 
του κώδικα Marcianus gr. Z. 516 (904) είναι ο Ιωάννης Αστραπάς, ο οποίος φιλοτέ-
χνησε τις μικρογραφίες ενός κώδικα του Δημητρίου Τρικλινίου, που θα εξετάσου-
με στη συνέχεια. Για αυτό στο εξής θα ονομάζουμε τον «μαΐστορα Αστραπά» του 
Marcianus gr. Ζ. 516 ως Ιωάννη Αστραπά.

Ωστόσο μέχρι τώρα κανένας από τις ερευνητές που επιχείρησαν τη σύνδεση 
του εικονογράφου χειρογράφων Αστραπά με τον αγιογράφο μνημειακών συνόλων 
Μιχαήλ Αστραπά δεν συσχέτισε αυτόν με τον ζωγράφο του Πρωτάτου. Μία αιτία 
είναι ότι ίσως την εποχή που έγραψαν οι περισσότεροι δεν είχε ανακαλυφθεί ακόμη η 
υπογραφή «Ευτυχίου» που παραπέμπει στα «έργα των Αστραπάδων». Υπάρχει όμως 
μία βέβαιη απόδειξη ότι ο «μαΐστωρ Αστραπάς» του Μαρκιανού κώδικα, δηλαδή ο 
Ιωάννης, ήταν και αγιογράφος. Στο φύλλο 158v ο Ιωάννης Αστραπάς αγιογραφεί 
μία σπάνια «τρικέφαλη» παράσταση της Αγίας Τριάδος (εικ. 2). Στο αμέσως επόμενο 
159r καταγράφει μία σπάνια προσωπική θεολογική απολογία του για το τολμηρά 
πρωτότυπο έργο του (εικ. 3). Αναφερόμενος στην τριαδική εικόνα στο προηγούμενο 
φύλλο ο καλλιτέχνης/γραφέας σημειώνει:
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«διὰ τοῦτο καὶ ἡμῖν ἐφυκτόν [sic]. ἱερογραφοῦντες ἐν πίναξι. σχετικῶς προσκυ-
νοῦμ(εν) τ(ὴν) ἀδιαίρετον καὶ ἀσχημάτιστον ἁγίαν τριάδα. Ἀμήν», δηλαδή: η λέξη 
«πίναξ» από το αρχαίο πίναξ «ξύλινη σανίδα» δηλώνει μία ξύλινη εικόνα ή μία τοι-
χογραφία. Επομένως έχουμε μία δήλωση του ίδιου του Ιωάννη Αστραπά ότι παράλ-
ληλα με τις μικρογραφίες ζωγράφιζε εικόνες και/ή τοιχογραφίες. Δηλαδή ήταν ένας 
γραφεύς, με τη διπλή έννοια που είχε ο όρος στο Βυζάντιο.

Πώς όμως ο Ιωάννης Αστραπάς συνδέεται με το Πρωτάτο; Το κλειδί που οδη-
γεί στην ταύτιση του εικονογράφου χειρογράφων και ζωγράφου Ιωάννη Αστραπά με 
τον μυθικό Πανσέληνο βρίσκεται στο έργο του Δημητρίου Τρικλινίου που αναφέραμε, 
ενός από τους κορυφαίους λογίους της εποχής των Παλαιολόγων, που έζησε μεταξύ 
1280-1340 και πρέπει να ήταν περίπου συνομήλικος του Ιωάννη Αστραπά. Πέρα από 
τα σχόλια που έγραψε σε αρχαίους συγγραφείς, ο Τρικλίνιος ενδιαφέρθηκε και για 
την αστρονομία. Το 1967 ο Wasserstein δημοσίευσε το δοκίμιό του Περὶ τοῦ ἐντὸς 
τῆς σελήνης ὁρωμένου μέλανος, ένα έργο «σεληνογραφίας». Ο Τρικλίνιος θεωρεί ότι 
η σελήνη συμπεριφέρεται ως ένας καθρέπτης της γης. «Τὸ διαυγὲς εἰκονίζει τὴν γῆν», 
ενώ «τὸ μέλαν τὴν θάλατταν». Όταν όμως θέλησε να πληροφορηθεί τι σχήμα έχει το 
μαύρο χρώμα που υπάρχει στη σελήνη, απευθύνθηκε στον «ἄριστον τῶν γραφέων» 
της Θεσσαλονίκης, τον Ιωάννη Αστραπά. Το χωρίο του Δημητρίου Τρικλινίου, το 
οποίο ξεκλειδώνει το κρυμμένο μέχρι τώρα μυστήριο του Πανσέληνου, έχει ως εξής:

«Διὰ τοῦτο γὰρ καὶ μέλαινά τις ἐπ᾽ αὐτῇ σκιὰ δείκνυται, εἰς νοῦν βαλὼν ἐγώ τε 
καὶ ὃν ἐν τῷ καθ᾽ ἡμᾶς χρόνῳ ἄριστον τῶν γραφέων ἡ πατρὶς ἡμῶν τυγχάνει πλουτοῦ-
σα Θεσσαλονίκη, τὸν τῆς ἀστραπῆς ἐπώνυμόν φημι χαριτώνυμον, τί δήποτε σχῆμα 
τυγχάνει τὸ ἐν τῇ σελήνῃ μέλαν, μόλις ἔσχομεν διαγνῶναι...».

Όλη η βιβλιογραφία συμφωνεί ότι η φράση «ὁ τῆς ἀστραπῆς ἐπώνυμος χα-
ριτώνυμος» εννοεί κάποιον Ιωάννη Αστραπά. Το χαριτώνυμος είναι ένα σύνηθες 
λογοπαίγνιο στους βυζαντινούς συγγραφείς για το εβραϊκό όνομα Yohanan που 
σημαίνει δώρο, χάρις Θεού. Η λέξη γραφεύς σημαίνει ταυτόχρονα καλλιγράφος και 
ζωγράφος. Η Θεσσαλονίκη ήταν την περίοδο αυτή σπουδαίο αντιγραφικό αλλά 
και καλλιτεχνικό κέντρο. Ότι η λέξη μπορεί να έχει διπλή σημασία αποδεικνύεται 
και από τη χρήση της φράσης «ἱερογραφῶ ἐν πίναξι» από τον Ιωάννη Αστρα-
πά στον κώδικα Marcianus gr. Z. 516 για να περιγράψει την αγιογραφική τέχνη 
του. Επιπλέον σημαντική είναι η πληροφορία του Τρικλινίου «ὃν ἡ πατρὶς ἡμῶν 
πλουτοῦσα Θεσσαλονίκη», από την οποία, λόγω της χρήσης του πληθυντικού, 
προκύπτει αναμφισβήτητα ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Ιωάννης Αστραπάς ζού-
σαν, δρούσαν και κατάγονταν από τη Θεσσαλονίκη. Ο Ιωάννης Αστραπάς, όπως 
αποδεικνύει η χρήση του πληθυντικού «μόλις ἔσχομεν διαγνῶναι», δεν έδρασε 
απλά ως ένας εικονογράφος που εκτελούσε εντολές, αλλά ως ισότιμος λόγιος, 
που διέθετε επίσης αστρονομικές γνώσεις. Οι γνώσεις αυτές επιβεβαιώνονται και 
από τον δικό του κώδικα, τον οποίο χρησιμοποιούσε ως βοήθημά του. Δηλαδή ο 
Ιωάννης Αστραπάς έδρασε ταυτόχρονα ως ζωγράφος και αστρονόμος ή ακριβέ-
στερα σεληνογράφος.



4

Η μικρογραφία που ζωγράφισε ο Ιωάννης για λογαριασμό του Τρικλινίου είναι 
«ο Πανσέληνος» (εικ. 4). Το ένα μόνο από τα χειρόγραφα στα οποία σώζεται σήμερα 
το έργο του Τρικλινίου, έχει δύο σκίτσα με μία σελήνη, ακριβέστερα μία πανσέληνο, 
και μία ανθρώπινη ανδρική μορφή ζωγραφισμένη, περιγεγραμμένη σε αυτήν. Το έργο 
του Τρικλινίου σώζεται σε σχετικά μεγάλο αριθμό χειρογράφων, χρονολογουμένων 
από τον 15ο μέχρι τον 17ο αιώνα, γεγονός που μαρτυρεί την ευρεία απήχήσή του. Το 
πρωτότυπο του Τρικλινίου, όπου είχαν προστεθεί οι μικρογραφίες από το χέρι του 
Ιωάννη Αστραπά δεν έχει σωθεί. Αυτό που σώζεται είναι τρίτο χέρι. 

Τι είναι το σκίτσο του Ιωάννη Αστραπά; Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι με 
την αντιγραφή από το πρωτότυπο σε δεύτερο και τελικά τρίτο χέρι η αίγλη που είχαν 
τα πρώτα σχέδια της Πανσελήνου από το χέρι του Ιωάννη Αστραπά μειώθηκε σημα-
ντικά. Μπορούμε να φανταστούμε τι εντύπωση προκαλούσε σε έναν άνθρωπο της 
εποχής των Παλαιολόγων, ο οποίος προσπαθούσε να πληροφορηθεί για τον κόσμο 
που τον περιέβαλε, η φιγούρα του Πανσέληνου από το χέρι του αριστοτέχνη ζω-
γράφου. Επιπλέον το ενδιαφέρον του αναγνώστη της εποχής κέντριζαν ακόμη δύο 
πράγματα:

Α. Όπως ήδη έχει παρατηρήσει η Divna Manolova, «ο Δημήτριος Τρικλίνιος 
τροποποιεί την προγενέστερη παράδοση με σημαντικούς τρόπους, που μας επιτρέ-
πουν να αναγνώσουμε τη Σεληνογραφία ως παράδειγμα μιας πολιτικής γεωγραφίας, 
η οποία υποστηρίζει την κεντρική θέση του μεσογειακού κόσμου». Ο Τρικλίνιος με 
την ανθρωπομορφική απεικόνιση της σελήνης, η οποία έχει γίνει από τον Ιωάννη 
Αστραπά, δίνει στη Μεσόγειο μία κεντρική θέση στον κατοικημένο κόσμο. Η αντα-
νάκλαση της Μεσογείου για αυτόν είναι ορατή από όλη την ανθρωπότητα, εξυψώ-
νοντάς την έτσι στην κοσμική κλίμακα. Με αυτόν τον τρόπο ο βυζαντινός άνθρωπος 
πίστευε ότι, ατενίζοντας τη σελήνη, έβλεπε σε αυτήν, ως σε καθρέπτη, τον εαυτό του.

Β. Για πρώτη φορά τροποποιείται η θεωρία του Πλουτάρχου ότι στη σελήνη 
καθρεπτίζεται ένα ανθρώπινο πρόσωπο, και εμφανίζεται να καθρεπτίζεται σε αυτήν 
ένα ανδρικό σώμα.

Όπως προείπαμε, στις πηγές της αρχαίας ελληνικής και μεσαιωνικής γλώσσας 
δεν καταγράφονται αρσενικοί τύποι της λέξης «πανσέληνος», καθώς συνδέθηκε στε-
νά ως προσδιορισμός με τα θηλυκά σελήνη, νύξ. Ήδη από τους μεταγενέστερους 
χρόνους θα αποκτήσει και ουδέτερο τύπο (πανσέληνον «ολόγιομο φεγγάρι»), που 
διατηρήθηκε και μέχρι την εποχή του Αστραπά, αφού υποστηριζόταν πλέον από το 
ουδέτερο φεγγάρι(ν), που αντικατέστησε στη λαϊκή γλώσσα το θηλυκό σελήνη. Η 
έλλειψη αρσενικού Πανσέληνος ήταν και μία από τις βασικές αιτίες για τις οποίες 
δεν έχουμε στη βυζαντινή περίοδο κανένα όνομα είτε βαπτιστικό είτε οικογενειακό 
Πανσέληνος. Ένας άλλος λόγος ίσως ήταν ότι η «πανσέληνος» από νωρίς συνδέθηκε 
–εσφαλμένα βέβαια– με την ασθένεια της επιληψίας, και αυτή –πάλι εσφαλμένα– με 
το φαινόμενο του δαιμονισμού, που για αυτό ονομαζόταν σεληνιασμός. Απεικονί-
ζοντας όμως ο Ιωάννης Αστραπάς το φεγγάρι ολόγιομο, χρησιμοποιεί για την αν-
θρωποποίηση της σκιάς, που με γυμνό μάτι βλέπουμε σε αυτήν, έναν άνδρα, ένα 
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ἀνδρῶδες σχῆμα, όπως το ονομάζει. Αυτός είναι «ο πανσέληνος» και ο Αστραπάς ο 
ζωγράφος του, και επομένως θα μπορούσε από το σκίτσο αυτό να λάβει το παρωνύ-
μιο «ο Πανσέληνος». Έτσι το αρσενικό Πανσέληνος μετατρέπεται σε παρωνύμιο, στη 
συνέχεια σε επώνυμο και τέλος σε βαπτιστικό.

Η πρώτη μαρτυρία για την εμφάνιση ονόματος Πανσέληνος ανάγεται στην 
εποχή της πρώιμης οθωμανοκρατίας. Προέρχεται από τη Μυτιλήνη και ανάγεται 
στο παλαιότερο σωζόμενο mufassal defteri (αναλυτικό κατάστιχο) της Λέσβου, του 
1548, το οποίο έχει εκδοθεί από τον Κ. Καμπουρίδη. Αυτό περιλαμβάνει το Πανσέλη-
νος, ως όνομα, επτά φορές: μία φορά ως Padşelino και έξι φορές ως Paselino. Αξιοση-
μείωτο είναι ότι στο ίδιο κατάστιχο της Λέσβου καταγράφονται τρεις Θεσσαλονικείς 
(Selanik[i]). Η επόμενη μαρτυρία του ονόματος ανάγεται στις 2 Ιουλίου 1559 και 
προέρχεται από σημείωμα σε κώδικα της Μονής Υψηλού Λέσβου, όπου αναφέρεται:

+ εχϊροτονίθι ὁ υἱός μου Πανσέλινος ἔτους ζξζ´ (= 1559) ἐν μϊνί ἰωλίο β´.-
Πράγματι το όνομα Πανσέληνος, όπως προκύπτει από τους τηλεφωνικούς κα-

ταλόγους του ΟΤΕ, επιχωριάζει, σήμερα, βασικά μόνο στο νησί της Λέσβου, κυρίως 
με τη μορφή Πανσεληνάς και λιγότερο Πανσέληνος. Απαντά όμως και ως βαπτιστικό 
(Πανσέληνος Σαββαδέλλης, Πανσέληνος Ψαραδέλλης). Θα ήταν πιθανόν ότι απόγο-
νοι της οικογένειας Αστραπά μετακινήθηκαν από τη Θεσσαλονίκη στο νησί. Υπάρ-
χουν τέσσερα στοιχεία που ενισχύουν την άποψη ότι οι Πανσεληνάδες της Λέσβου 
μπορεί να έχουν προέλθει από τον Πανσέληνο της Θεσσαλονίκης: α) ο τύπος Πανσε-
ληνάς, που κυριαρχεί σαφώς έναντι του Πανσέληνος σε ποσοστό 80% περίπου, δεν 
προέρχεται απευθείας από το Πανσέληνος, αλλά από το πανσέληνος ως παράγωγο 
με την κατάληξη -άς, που δηλώνει «κατασκευή, δημιουργία, επάγγελμα, εμπορία» 
κ.λπ., πβ. παπούτσι > παπουτσάς, κανάτι > κανατάς κ.λπ. Στην περίπτωση αυτήν εξη-
γείται ακόμη καλύτερα το όνομα, αφού το Πανσεληνάς, ως παράγωγο δημιουργίας, 
θα ήταν πολύ δύσκολο να ερμηνευτεί («ο κατασκευαστής της πανσελήνου»;), ενώ ο 
Ιωάννης Αστραπάς θα μπορούσε να ονομαστεί ως «ο κατασκευαστής του πανσελή-
νου». Επιπλέον το Πανσεληνάς μπορούσε να προέλθει αναλογικά από το Αστραπάς 
(κατά το αστραπή > αστραπάς, πανσέληνος > πανσεληνάς). β) Η εμφάνιση του επι-
θέτου Selaniki στο πρώτο σωζόμενο τουρκικό κατάστιχο της Λέσβου, που δείχνει ότι 
υπήρχαν μετακινήσεις από τη Θεσσαλονίκη. γ) Στην εμφάνιση του ονόματος στις 
πηγές της Λέσβου ο πατέρας του Πανσέληνου είναι ιερέας με έτος χειροτονίας 1528, 
όπως και ο αδελφός του Βενιαμίν με έτος χειροτονίας 1570. Ας μην λησμονούμε ότι 
στη Θεσσαλονίκη περί το έτος 1320 ένα μέλος της οικογένειας Αστραπά, που υπο-
γράφει ως «Μακάριος Μοναχὸς ὁ Ἀστραπᾶς», είναι μοναχός στη Μονή Θεομήτορος 
Χορταΐτου, και δ) στην παραπάνω σημείωση από τη Λέσβο ο ιερέας εκδηλώνει ενδι-
αφέρον για την αγιογραφία, αφού αναφέρει ως αξιοσημείωτο γεγονός την αγιογρά-
φηση «του ναού του μεγάλου Γεωργίου», που ταυτίζεται με το παλαιό καθολικό της 
Μονής Ξενοφώντος, που αγιογραφήθηκε περί το 1555:

- Ἔτους ἀπὸ κτήσεως τοῦ ναοῦ τοῦ μεγάλου Γεωργίου ζμα´ (1533) καὶ ἀπὸ τῆς 
κ(α)λογραφήσεως ἤγουν ὅπου ἐστορίστι ἔτους ζξβ´ (= 1554).
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Θεωρούμε λοιπόν ότι το παρωνύμιο «Πανσέληνος» δόθηκε στον αγιογράφο 
του Πρωτάτου Ιωάννη Αστραπά είτε ως «ζωγράφο του πανσελήνου» είτε ως επαγ-
γελματικό, δηλαδή με αυτό δηλώνεται και η ιδιότητα του Ιωάννη Αστραπά ως σε-
ληνογράφου/αστρονόμου, στην οποία παραπέμπει και το σωζόμενο σήμερα επώνυ-
μο Πανσεληνάς. Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται από ένα πλήθος παρατηρήσεων και 
στοιχείων:

α) Τεχνοτροπικά. Βασικό χαρακτηριστικό της τεχνοτροπίας του Πανσέληνου 
στο Πρωτάτο είναι ο κλασικισμός. Στο έργο του είναι εμφανής η αναφορά στα κλα-
σικά πρότυπα. Το μνημειώδες μεγαλείο που αποπνέουν οι μορφές, οι φυσιοκρατικές 
σκηνές και οι λεπτομέρειες από την καθημερινή ζωή, οι ευγενικές στάσεις και χειρο-
νομίες που θυμίζουν έργα της αρχαίας ελληνικής γλυπτικής, το πλούσιο κλασικιστι-
κής σύλληψης αρχιτεκτονικό και φυσικό τοπίο, αποτελούν ορισμένα από τα βασικά 
χαρακτηριστικά της τέχνης του. Ο κλασικισμός αυτός δικαιολογείται απόλυτα από 
το πνευματικό υπόβαθρο του Ιωάννη Αστραπά, όπως αυτό αναδύεται μέσα από τον 
Μαρκιανό κώδικα. Τα θέματα του κώδικα περιλαμβάνουν θρησκευτική εικονογρα-
φία, αστρονομικούς πίνακες, κοσμολογικές απεικονίσεις και οπτικά βοηθήματα που 
χρησιμοποιούνται στη μαθηματική και λογική σκέψη. Στο χειρόγραφο περιλαμβά-
νονται: η Γεωγραφία του Κλαυδίου Πτολεμαίου, τα «Τακτικά» του Αιλιανού, και τα 
«Πνευματικά» και «Αυτόματα» του Ήρωνος του Αλεξανδρέως· όλα έργα της ελλη-
νιστικής περιόδου. Ειδική μνεία σε πρότυπα της ίδιας περιόδου κάνουν οι ιστορικοί 
της τέχνης που ασχολήθηκαν με το Πρωτάτο.

Άλλο χαρακτηριστικό της τέχνης του Πανσέληνου είναι η σοβαρότητα και η 
μνημειακότητα των μορφών του, που είναι εμφανείς στα δύο πορτραίτα που περιέχει 
ο Marcianus gr. Ζ 516, τη Μεγάλη Χατώ και τον Πτολεμαίο-Σουλτάνο (εικ. 5α, 5β).

Αξιοσημείωτο είναι ακόμη ότι ο Ιωάννης Αστραπάς για να χωρίσει στο χειρό-
γραφο μεταξύ τους τα πορτραίτα των αιώνων και των ημερών, χρησιμοποιεί την ίδια 
τεχνική με τον Πανσέληνο στο Πρωτάτο για τις σκηνές των δεσποτικών εορτών: 
περιβάλλει κάθε αιώνα και ημέρα με ένα ευδιάκριτο ερυθρό πλαίσιο, με τη διαφορά 
ότι στο χειρόγραφο οι κάθετες γραμμές του πλαισίου είναι διπλές, ενώ στο Πρωτάτο 
υπάρχει μια φαρδιά ερυθρή γραμμή (εικ. 6).

β) Ποιοτικά. Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε στην ποιοτική αξία των τοιχογρα-
φιών του Πανσέληνου. Η φράση του Τρικλινίου «ἄριστον τῶν γραφέων ὃν πλουτεῖ ἡ 
Θεσσαλονίκη», δηλαδή τον καλύτερο ζωγράφο της Θεσσαλονίκης, τα λέει όλα για 
τον ζωγράφο Ιωάννη Αστραπά. Όπως σημειώνει η M.D. Cantarella, στις μικρογραφί-
ες του Μαρκιανού Κώδικα ο Ιωάννης Αστραπάς επιδεικνύει μία εξαιρετική ευχέρεια 
δουλεύοντας με δύο διαφορετικούς τρόπους: έναν πιο εκλεπτυσμένο «κολοραλιστι-
κό», στα πορτρέτα του Πτολεμαίου και της Μεγάλης Χατώ, και ένα γρήγορο, γραμ-
μικό στυλ, που είναι φανερό στους αιώνες και στις ημέρες (εικ. 3). Στον Μαρκιανό 
κώδικα ο Ιωάννης Αστραπάς υπογράφει ως «μαΐστωρ», δηλαδή επικεφαλής ζωγρα-
φικού και εικονογραφικού εργαστηρίου, διδάσκαλος της ζωγραφικής. Είναι λογικό 
οι Αγιορείτες Πατέρες για την αγιογράφηση του σημαντικότερου ναού τους να επι-



7

λέξουν τον ἄριστον τῶν γραφέων, έναν μαΐστορα.
γ) Γεωγραφικά. Η προέλευση του Ιωάννη Αστραπά από τη Θεσσαλονίκη, όπου 

ήταν η έδρα του εργαστηρίου του, προκύπτει αναμφίβολα από την αναφορά του 
Τρικλινίου «ἡ πατρὶς ἡμῶν τυγχάνει πλουτοῦσα Θεσσαλονίκη». Η σχέση του Παν-
σέληνου με τη Θεσσαλονίκη έχει ήδη αναδειχθεί από τους ερευνητές. Αγιογραφεί 
τουλάχιστον πέντε αγίους της: Δημήτριο, Νέστορα, Λούπο, Αλέξανδρος, Δαβίδ τον 
εν Θεσσαλονίκη. Ο Πανσέληνος δίνει στον άγιο Δημήτριο εξέχουσα θέση στο αγι-
ογραφικό πρόγραμμά του, αγιογραφώντας τον σε θριαμβευτική στάση που θυμίζει 
Ρωμαίο αυτοκράτορα, στον δυτικό τοίχο της νότιας κεραίας του ναού, ώστε να εί-
ναι περίβλεπτος (εικ. 7). Παράλληλα αγιογραφεί σε συνέχεια με αυτόν ολόσωμους 
τους συμμάρτυρές του Λούπο και Νέστορα (εικ. 8α, β). Την ιδιαίτερη σχέση του 
αγιογράφου με τον άγιο Δημήτριο δείχνει και η σπάνια επιγραφή «ΔΗΜΗΤΡΙΟC 
ΔΟΥΞ/ ΑΠΟΚΑΥΧΟC», στο κάτω μέρος της φαρέτρας του, μοναδική στην τέχνη 
της εποχής. Οι δύο βασικοί καλλιτέχνες του Πρωτάτου, ο Πανσέληνος και ο Μιχαήλ 
Ευτυχίου, είχαν αγιογραφήσει στα 1302-1303, το παρεκκλήσιο του αγίου Ευθυμίου 
στον ναό του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Η προέλευση του Πανσέληνου 
από Θεσσαλονίκη διασώθηκε ίσως και ως παράδοση, καθώς ο Διονύσιος εκ Φουρνά 
έγραφε τον 18ο αιώνα: «τὸν ἐκ Θεσσαλονίκης δίκην ἡλίου ἐκλάμψαντα κῦρ Μανουὴλ 
τὸν Πανσέληνον...». Ίσως όμως απλά να συνδύασε ο ίδιος τον Πανσέληνο με τη Θεσ-
σαλονίκη. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι η αναφορά του Διονυσίου 
εκ Φουρνά στο όνομα Μανουήλ δεν υπάρχει στο κείμενο του 1566, το οποίο αυτός 
αντιγράφει. Εκεί εμφανίζεται αρκετές φορές μόνο το όνομα Πανσέληνος.

δ) Χρονολογικά. Και τα δύο πρόσωπα δρουν χρονικά την ίδια ακριβώς περίοδο. 
Για τον Πανσέληνο βέβαιη χρονολογία έχουμε το 1302-1303, της κτιτορικής επιγρα-
φής του παρεκκλησίου του Αγίου Ευθυμίου. Η εκτίμησή μας είναι ότι η αγιογράφη-
ση του Πρωτάτου έγινε γύρω στα 1309, μετά την αποχώρηση των Καταλανών από 
την Κασσάνδρα. Ο Μαρκιανός Κώδικας έχει χρονολογηθεί, βάσει υδατογραφίας του 
χαρτιού, στην πρώτη εικοσααετία του 14ου αι. Συνεπώς η περίοδος ακμής Πανσέλη-
νου και Ιωάννη Αστραπά συμπίπτει.

ε) Επαγγελματικά. Η ιδιότητα των δύο προσώπων συμπίπτει. Ο Ιωάννης 
Αστραπάς ήταν ζωγράφος, που, εκτός από αγιογράφηση εικόνων ή ναών, είχε ως βα-
σική του απασχόληση και την εικονογράφηση χειρογράφων. Η ιδιαίτερη σχέση του 
αγιογράφου του Πρωτάτου με την εικονογράφηση και παραγωγή χειρογράφων, ανα-
δύεται στις παραστάσεις των τριών από τους τέσσερις ευαγγελιστές. Πρόκειται για 
αναπαραστάσεις των αντιγραφικών εργαστηρίων της εποχής με πλήθος ρεαλιστικών 
λεπτομερειών, όπως έδειξε και η Christine Stephan-Kaissis, οι οποίες δεν εμφανίζο-
νται σε άλλες προγενέστερες τοιχογραφίες: πολύ μεγάλο γραφείο καλλιγράφου με 
όλες τις ανέσεις, φιαλίδια μελάνης τακτοποιημένα σε ειδικές θήκες, φιαλίδια επά-
νω σε ερμάρια, παλέτες χρωμάτων, κοπίδια και άλλα εργαλεία. Η τοιχογραφία που 
«κραυγάζει» ότι ο αγιογράφος ήταν εξοικειωμένος με την παραγωγή κωδίκων, είναι 
του ευαγγελιστή Ματθαίου, στον νότιο τοίχο του κεντρικού κλίτους του Πρωτάτου. 
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Κανείς αγιογράφος δεν είχε τολμήσει να αγιογραφήσει τον ευαγγελιστή Ματθαίο ως 
βιβλιοδέτη, ο οποίος κρατάει έναν κώδικα ανάμεσα στα γόνατά του (εικ. 9) μέσα σε 
δύο ξύλινους σφιγκτήρες (πρέσσα) και να τον ξακρίζει με ειδικό μαχαίρι. Πάνω στο 
γραφείο υπάρχει και ο διαβήτης που ήταν βασικός όχι τόσο για τον γραφέα, αλλά για 
τον εικονογράφο. Από τα σωζόμενα στοιχεία δεν προκύπτει ότι ο Ιωάννης Αστραπάς 
είχε ως βασική του απασχόληση και την αντιγραφή κωδίκων, αλλά μόνο την εικο-
νογράφησή τους. Και στους δύο γνωστούς κώδικες που συμμετέχει επώνυμα, είναι 
βέβαιο ότι έχει φτιάξει μόνο τις μικρογραφίες. Όπως φαίνεται, συνεργάζεται κατά 
παραγγελία με γραφείς για να κάνει συγκεκριμένες εικονογραφήσεις. Η ειδικότητά 
του ήταν η ζωγραφική, η εικονογραφία και όχι η αντιγραφή.

στ) Υπογραφή. Δεν έχουμε καμία μαρτυρία για χειρόγραφο κώδικα υπογραφό-
μενο από κάποιον Αστραπά με άλλο όνομα εκτός από Ιωάννης. Επομένως δεν ξέ-
ρουμε εάν υπήρξε μεταξύ τους άλλος ζωγράφος με σημαντική επίδοση στην εικονο-
γράφηση κωδίκων. Η υπογραφή αποκλειστικά ως Αστραπάς και η αποσιώπηση του 
βαπτιστικού του είναι χαρακτηριστικό που επίσης ταιριάζει με τον Ιωάννη: έχει ένα 
πολύ κοινό βαπτιστικό που από μόνο του δεν θα έλεγε τίποτε ως προς την ταυτότητα 
του ζωγράφου, σε αντίθεση με άλλα σπανιότερα, όπως π.χ. το Ευτύχιος. Ο ζωγράφος 
Πανσέληνος, σε αντίθεση με τον Μιχαήλ Αστραπά και με τον Μιχαήλ Ευτυχίου, δεν 
εμφανίζει τάση να αφήνει την υπογραφή του. Ούτε στο Πρωτάτο ούτε στον Άγιο 
Ευθύμιο υπογράφει, αν και ήταν ο βασικός ζωγράφος. Παρόμοιο φαινόμενο παρα-
τηρούμε και στα χειρόγραφα. Στον κώδικα του Δημητριου Τρικλινίου το όνομά του 
σώθηκε εξαιτίας της μνείας του από τον συγγραφέα. Στον Marcianus gr. Z. 516 (904) 
υπογράφει ως κάτοχος προσωπικού χειρογράφου. Η υπογραφή αποκλειστικά με το 
επώνυμο και την ιδιότητα του «μαΐστορος» δείχνει ότι ο «μαΐστωρ Αστραπάς» μπο-
ρούσε να διακριθεί και μόνο από τον τίτλο του ως μοναδικός δάσκαλος - επικεφαλής 
αγιογραφικού εργαστηρίου.

ζ) Γραφολογικά. Παρότι δεν ενδείκνυται μεθοδολογικά η σύγκριση της ατημέ-
λητης μικρογράμματης γραφής των χειρογράφων του Ιωάννη Αστραπά με την επιμε-
λημένη μεγαλογράμματη των τοιχογραφιών του Πρωτάτου, ωστόσο θα μπορούσαν 
να γίνουν κάποιες παρατηρήσεις (όπως στο γράμμα Γ, στο γράμμα φ, στο σύμπλεγμα 
που χρησιμοποιείται για το ει κ.λπ.), τις οποίες θα κάνουμε στο κείμενο που θα δοθεί 
για δημοσίευση.

η) Πνευματικά-θεολογικά-κοσμολογικά. Στο Πρωτάτο παριστάνονταν 53 συ-
νολικά μορφές Προπατόρων, δύο δικαίων και έξι προφητών. Η βασική θεολογική 
σκέψη που σφραγίζει το έργο του Πανσέληνου είναι η είσοδος του Θεού στην αν-
θρώπινη ιστορία, η σάρκωση του Θεού-Λόγου. Στο φ. 159r του κώδικα Marcianus 
gr. Z. 516 σώζεται ένα μοναδικό θεολογικό κείμενο του Ιωάννη Αστραπά, το οποίο 
αποδεικνύει ότι η θεολογική σκέψη του διατρέχεται από το ίδιο κεντρικό στοιχείο 
της εισόδου του Θεού στην ανθρώπινη ιστορία και της σάρκωσης του Θεού-Λόγου. 
Όχι μόνο γνωρίζει άριστα την Παλαιά Διαθήκη, αλλά βλέπει μέσα σε αυτήν τη φανέ-
ρωση της Αγίας Τριάδας:
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«Πρὸ τῶν αἰώνων ἐν εἰρήνῃ βαθείᾳ γεννᾶται Λόγος, ἐκπορεύεται Πνεῦμα, ἦν ὁ 
ὕψιστος σὺν Υἱῷ καὶ Πνεύματι: + Ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ἐρχόμενος... Θεὸς Κύριος σωτήρ, 
ἄναρχός τε καὶ ἀόρατος, ἀπρόσιτος, ἀσχημάτιστος, διὰ δὲ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν, ἡ 
Τριὰς ὁ Θεὸς ἑαυτὴν ἡμῖν ἀδιαιρέτως οὗτος ἐνεφανίσθη· ὁ μὲν γὰρ ὡς παλαιῶν ἡμερῶν, 
ἀνθρωποπρεπῶς ἑαυτὸν ἡμῖν ἐνεφάνισεν καὶ μαρτυρεῖ μοι τῷ λόγῳ ἡ τῶν ἀοιδίμων 
προφητῶν ὅρασις. Ἐνεφανίσθη δὲ ὁ πατὴρ καὶ ὡς πῦρ καταναλίσκων καὶ διαφθεῖρον 
τὴν ὑλώδη τῆς ἁμαρτίας φθοράν. Ὁ υἱὸς καὶ λόγος ἐμφανίσθη μὲν καὶ ἐν τοῖς προφή-
ταις· ὡς υἱὸς ... τεχθεὶς δὲ καὶ ... τῆς Ἁγίας Παρθένου ἐν τῷ τέλει τῶν αἰώνων ὁ δρακὶ 
πὰσαν τὴν κτίσιν ἔχων, ὁ χειρὶ κρατῶν πᾶσαν τὴν κτίσιν, οὐρανὸν καὶ γῆν, θαλάσσας, 
καὶ ... τέλειον ἄνθρωπον ἑαυτὸν ἡμῖν ἐνεδείξατο μεθ᾽ ἡμῶν συναναστραφείς, ὁ ἐν τοῖς 
κόλποις τοῦ Πατρὸς ἐπαναπαυόμενος: τὸ Πανάγιον Πνεῦμα, ἐν μὲν τῷ κοσμογενεσίᾳ 
ὡς ἀὴρ ἐνεφάνη ζωογονοῦν καὶ ἐπιθάλπον κατὰ τὸ εἰρημένον «καὶ πνεῦμα Θεοῦ ἐπε-
φέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος ὃ ἦν ὑποκάτω τοῦ στερεώματος. Ἐνεφανίσθη δὲ καὶ ἀνθρω-
ποπρεπῶς, ἐν τῇ σκηνῇ Ἀβραὰμ καθὼς γέγραπται. Ἐνεφανίσθη δὲ καὶ ὡς ἡ περιστερὰ 
ἐν τῷ τοῦ Σωτῆρος βαπτίσματι· ἐνεφανίσθη δὲ καὶ ὡς νεφέλη ἐν τῷ θαβωρίῳ κυκλοῦσα 
τὸν Θεάνθρωπον Κύριον· ἐνεφανίσθη δὲ καὶ ὡς ἦχος βιαία ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν 
ἐπὶ τοὺς ἀποστόλους τῇ Πεντηκοστῇ· διὰ τοῦτο καὶ ἡμῖν ἐφικτὸν ἱερογραφοῦντες ἐν πί-
ναξι σχετικῶς προσκυνοῦμεν τὴν ἀδιαίρετον καὶ ἀσχημάτιστον Ἁγίαν Τριάδα. Ἀμήν».

Θεωρούμε ότι η απεικόνιση των Τριών Παίδων στο βορειοδυτικό διαμέρισμα  
του Πρωτάτου αποδίδει αυτές τις θεολογικές γνώσεις που είχε ο Ιωάννης Αστραπάς 
για τις προτυπώσεις της Αγίας Τριάδος στην Παλαιά Διαθήκη, ενώ η παράσταση του 
Χριστού Δωδεκαετούς στον ναό, όπως και του Χριστού αναπεσόντος, έχει να κάνει 
με την ενανθρώπιση και ενσάρκωση του Θεού Λόγου.

Επιπλέον για να κατανοήσουμε καλύτερα την κοσμολογία του Ιωάννη Αστρα-
πά θα αναφερθούμε στις παραστάσεις του φ. 159r. Εκεί ο Ιωάννης εικονίζει τους επτά 
αιώνες από κτίσεως κόσμου που αντιστοιχούν ο καθένας σε μία χιλιετία, με μορφές 
που θυμίζουν έντονα τεχνοτροπικά πορτραίτα των λεγόμενων μνημείων των Αστρα-
πάδων, ασκητών, προπατόρων και προφητών και βασιλέων.

«ὁ πρῶτος αἰὼν τοῦ ἐνε/στῶτος κόσμου ἤγουν/ χϊλϊὰς α´·/ ἐν ἐμοὶ γέννησ(ι)c/ 
κόσμου κ(αὶ) ἀρχὴ ἀν/θρώπων· ἐγὼ πρ/πρῶτοc αἰών:+».

 «ἐγὼ δεύτερος/ αἰῶν ἐν ἐμοὶ ἐ/πληθύνοντο/ οἱ ἄν(θρωπ)οῖ ἐπὶ τῆς/ γῆς:+».
«ἐγὼ τρίτος αἰῶν/ ἐν ἐμοὶ κατα/κλϋσμὸς καὶ/ δεύτερος κόc/μος:+».
 «ἐγὼ τέταρτος/ αἰὼν ἐν ἐμοὶ/ πϋργοποιία κ(αὶ)/μερισμοὶ γλω/σῶν ἐγένοντο:+».
 «ἐγὼ πέμπτοc αἰ/ὼν ἐν ἐμοὶ νόμος/ ἐδόθη παρὰ θ(εο)ῦ/ τοῖσ ἐβραίοισ/κ(αὶ) προ-

φῆται/ χ(ριστὸ)ν προεκήρϋ/ξαν:+».
«ἐγὼ ἕκτοc αἰὼν/ ἐν ἐμοὶ τὸ ἥμι/σϋ ἡ Ἀλήθεια/ Χ(ριστὸ)c ὁ Θ(εὸ)c γεννη/θεὶς ἐκ 

παρθένου/ τοῖς ἀν(θρώπ)οις ἐ/πὶ γῆς συνα/νεστράφει:+». Εικονίζεται με έναν βασιλιά 
το διάδημα του οποίου επιστέφει ο σταυρός.

 «ἐγὼ εὕδομοσ/ αἰὼν· ἐν ἐμοὶ/εἰρήνη πιστ(οὶ)/ Χρϊστϊαν(ῶν)/ βασϊλεῖσ/ ἐν τῶ 
στ(αυ)ρῶ/ καυχῶν/ται·+». 

θ) Πολιτικά-ιδεολογικά. Ήδη έχει παρατηρηθεί από τον Δημήτριο Καλομοιράκη 
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το ασυνήθιστο της απεικόνισης στο Πρωτάτο του Ιάφεθ (εικ. 10), δηλαδή του Ιαπε-
τού, γενάρχη των αρχαίων Ελλήνων, καθώς δεν συγκαταλέγεται στους Προπάτορες 
του Χριστού. Θεωρούμε ότι η απεικόνιση μπορεί να εξηγηθεί από τις ήδη αναφερθεί-
σες αντιλήψεις του Ιωάννη Αστραπά σχετικά με την κεντρικότητα του Μεσογειακού 
Κόσμου. Ήταν μέλος ενός κύκλου που πίστευε ότι η χώρα του ήταν το κέντρο της 
οικουμένης. Αυτό εξηγεί γιατί απεικονίζει τον γενάρχη της στους Προπάτορες του 
Χριστού.

Ήδη έχει επισημανθεί από τον Ανέστη Βασιλακέρη η ασυνήθιστη παράσταση 
του Μεγάλου Κωνσταντίνου στην δυτική όψη του βορειοδυτικού πεσσού (εικ. 11), 
ενδεδυμένου την πλήρη στολή αυτοκράτορα της δυναστείας των Παλαιολόγων. 
Θεωρώ ότι η τοιχογραφία πρέπει να ερμηνευτεί μέσα από την πολιτική ιδεολογία 
του Ιωάννη Αστραπά, όπως εκφράζεται στην προσωποποίηση του έβδομου αιώνα 
στον Μαρκιανό κώδικα. Θα ήταν αναμενόμενο ο αιώνας αυτός να προσωποποιείται 
στον Μέγα Κωνσταντίνο, τον αυτοκράτορα που έτμησε τον χρόνο μετατρέποντας 
τη ρωμαϊκή βασιλεία από ειδωλολατρική σε χριστιανική. Και στις δύο περιπτώσεις ο 
Ιωάννης Αστραπάς και ο Πανσέληνος επιλέγουν για να απεικονίσουν έναν παλαιό 
χριστιανό αυτοκράτορα όχι το κλασικό στέμμα των παλαιότερων αυτοκρατόρων, 
αλλά το καμελαύκιον των Παλαιολόγων. Για τον Αστραπά ο τελευταίος αιώνας του 
κόσμου, τον οποίο διερχόταν, είναι ο αιώνας των χριστιανών αυτοκρατόρων του Βυ-
ζαντίου. Το Βυζάντιο, με επικεφαλής τον Μέγα Κωνσταντίνο, είναι ο νέος Ισραήλ, ο 
οποίος διαδέχθηκε τον παλαιό και έφερε την ειρήνη, με βάση τον σταυρό που είναι 
το καύχημά του. Ανάλογο είναι το μήνυμα που περνά και η ασυνήθιστη απεικόνιση 
του Μεγάλου Κωνσταντίνου στην περίοπτη θέση του στο Πρωτάτο: με αυτόν εγκα-
θιδρύεται μία νέα χιλιετής χριστιανική βασιλεία, ο έβδομος αιώνας του κόσμου.

Η προτίμηση του Αστραπά στα παλαιολόγεια ρεγάλια και σύμβολα αποδεικνύ-
εται και από την παρουσία του μονογράμματος των Παλαιολόγων στο παραπέτασμα 
της Μεγάλης Χατώς, το οποίο αναλύει η M.D. Cantarella (εικ. 12α, 12β). 

Υπάρχει μία ακόμη πολύ σημαντική μαρτυρία, που υποδεικνύει ότι ο Πανσέλη-
νος, στα 1301-1302, εικονογραφούσε χειρόγραφα για λογαριασμό άλλων γραφέων. 
Πρόκειται για το χειρόγραφο ευαγγελιστάριο 47 της μονής Παντοκράτορος, έργο 
του Θεοδώρου Αγιοπετρίτη, που χρονολογείται στα 1301-1302, βάσει αυτογράφου 
σημειώματός του. Ο ευαγγελιστής Ιωάννης του κώδ. Παντοκράτορος 47 (εικ. 14α) 
είναι ακριβώς ίδιος σε όλα, ακόμη και στην πτυχολογία των ενδυμάτων, εκτός από 
τα χρώματα και τη χειρονομία προς τον Πρόχορο, με τον ευαγγελιστή Ιωάννη του 
Πρωτάτου (εικ. 13). Ο Ματθαίος του κώδ. Παντοκράτορος 47 (εικ. 14β) παρουσιάζει 
εκπληκτική ομοιότητα με τον ευαγγελιστή Μάρκο του Πρωτάτου (εικ. 15). Όπως ση-
μειώνει η Christine Stefan-Kaissis, «η ποσότητα του οπτικού δανεισμού και της ανά-
μειξης μοτίβων στις τοιχογραφίες του Πρωτάτου και στις μικρογραφίες δεν μπορεί να 
εξηγηθεί μόνο από την κοινή χρήση προτύπων, αλλά αντίθετα υποδεικνύει το γεγονός 
ότι ο κατασκευαστής των μικρογραφιών συμμετείχε προσωπικά στην κατασκευή των 
τοιχογραφιών του Πρωτάτου». Η ίδια συγκρίνει τον ευαγγελιστή Λουκά του χειρο-
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γράφου Παντοκράτορος 47 με το πρόσωπο που κάθεται αριστερά στο «δείπνο στους 
Εμμαούς» στο διακονικό του Πρωτάτου για να καταλήξει: «καθώς τα ίδια υφολογικά 
χαρακτηριστικά χαρακτηρίζουν τόσο την τοιχογραφία, όσο και τη μικρογραφία, φαί-
νεται θεμιτό να υποστηριχθεί ότι αυτά τα τεχνουργήματα κατασκευάστηκαν από το 
ίδιο χέρι.». Στο σημείο αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε ότι τα δύο πρόσωπα που συμ-
μετέχουν με τον Χριστό στο δείπνο στους Εμμαούς είναι ο Λουκάς και ο Κλεόπας. 
Επομένως ο ζωγράφος του Πρωτάτου χρησιμοποίησε για να αποδώσει τον Λουκά 
του «Δείπνου» το ανθίβολο του Λουκά που είχε, βάσει του οποίου είχε αγιογραφήσει 
τον Λουκά του κώδ. Παντοκράτορος 47. Όμως οι μικρογραφίες του κώδ. Παντοκρά-
τορος 47 δεν είναι έργα του Θεοδώρου Αγιοπετρίτη, αλλά είναι ένθετες από άλλο 
χέρι εξαιρετικού ζωγράφου. Θεωρούμε ότι ο ζωγράφος, στον οποίο ο Θεόδωρος Αγι-
οπετρίτης ανέθεσε την εικονογράφηση του ευαγγελισταρίου του, ήταν ο Ιωάννης 
Αστραπάς. Δεδομένου ότι ο εικονογράφος του κώδ. Παντοκράτορος 47 αγιογράφησε 
τις τέσσερις μικρογραφίες του χειρογράφου στα 1301-1302, είναι πολύ πιθανόν ότι 
χρησιμοποίησε αυτές ως πρότυπα ή ανθίβολα στο Πρωτάτο λίγα χρόνια αργότερα, 
περί το 1309.

Β´ Μέρος. Πότε ο Ιωάννης Αστραπάς αγιογράφησε το Πρωτάτο;

Ήδη έχει υποστηριχθεί αρκετά πειστικά ότι το Πρωτάτο αγιογραφήθηκε μετά τις κα-
ταστροφές που υπέστη από τους Καταλανούς, οι οποίοι βρίσκονταν στην Κασσάν-
δρα από το 1307 μέχρι την άνοιξη 1309. Η χρονολόγηση αυτή γίνεται αποδεκτή από 
την Εφορεία Αρχαιοτήτων, ενώ παρόμοιες απόψεις είχε αναπτύξει και ο κ. Κρίτων 
Χρυσοχοΐδης στην ανακοίνωσή του κατά την ημερίδα της Αγιορειτικής Εστίας για το 
Πρωτάτο το 2017. Το νέο σημαντικό στοιχείο, που έχει περάσει μέχρι στιγμής απα-
ρατήρητο και επιβεβαιώνει τη χρονολόγηση αυτήν είναι η μαρτυρία ενός εγγράφου 
(αρ. 43) του αρχείου της Μονής Βατοπαιδίου, εκδεδομένου από τον Πρώτο του Αγί-
ου Όρους, Θεοφάνη, τον Απρίλιο του 1312, με αντικείμενό του τον καθορισμό των 
ορίων μεταξύ των μονών Βατοπεδίου και Βερροιώτου. Σε αυτό αναφέρεται ότι «ὁ 
τότε πρωτεύων ἐν ἱερομονάχοις κῦρ Λουκᾶς», με σκοπό να καταπαύσει τα σκάνδαλα 
μεταξύ των δύο μονών, πραγματοποίησε αυτοψία επί τόπου:

«Τῆς γοῦν τοιαύτης ἐπιστασίας γενομένης παρὰ τοῦ ὁσιωτάτου κῦρ Λουκᾶ καὶ 
τῶν ὁρίων ἀριδηλότατα διαμερισθέντων τοῦ τε Βατοπεδίου καὶ τοῦ Βερροιώτου, ἔμελ-
λεν ὁ ρηθεὶς κῦρ Λουκᾶς ἐπὶ τούτῳ καὶ δικαίωμα ποιῆσαι τῇ τοῦ Βερροιώτου μονῇ, εἰς 
βεβαίαν ἀσφάλειαν τοῦ τοιοῦδε περιορισμοῦ. Ἀλλ᾽ ἡ ἔφοδος τῶν Ἰσμαηλιτῶν παρὰ 
προσδοκίαν ἐπιπεσοῦσα τὸ τοιοῦτον ἐπέσχεν ἔργον χρηστόν, ἔμελλον δὲ καὶ αὖθις ὡς 
τὸ εἰκός τὰ πρότερα ἀναφύεσθαι σκάνδαλα. Ἵνα γοῦν μὴ τοῦτο γένηται, ὁ τηνικάδε 
πρωτεύων ἐγὼ τὸ ὑστέρημα ἀνεπλήρωσα τοῦ ὁσιωτάτου κῦρ Λουκᾶ...».

Όπως σωστά επισημαίνουν οι εκδότες του εγγράφου (Vatop. Ι, 262), «η επιδρο-
μή των Ισμαηλιτών, που εμπόδισε τον Πρώτο Λουκά να εκδώσει την πράξη καθο-
ρισμού των ορίων μεταξύ των δύο μονών ήταν μάλλον έργο των Τουρκόπουλων, οι 
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οποίοι συνόδευαν τους Καταλανούς στην Μακεδονία». Όπως σημειώνει η Διονυσία 
Παπαχρυσάνθου, «η θητεία του Πρώτου Λουκά υπήρξε πολύ σύντομη» (Ο Αθωνι-
κός Μοναχισμός, 410 [σημ. 314]). Ο Λουκάς μαρτυρείται ως Πρώτος τον Απρίλιο 
του 1306. Η σύντομη θητεία του και η αναφορά στο γράμμα της Μονής Βατοπεδίου 
όχι σε μακροχρόνια πολιορκία των Καταλανών, αλλά σε αιφνιδιαστική έφοδο των 
Τουρκόπουλων, μετά την οποία ο Λουκάς θεωρητικά θα μπορούσε να εκτελέσει την 
αυτοψία που προγραμμάτιζε, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είχε βρει ξαφνικό θάνατο 
σε αιφνιδιαστική επιδρομή τους. Αυτήν την ερμηνεία ενισχύει και το «Γράμμα παρη-
γορητικὸν ὡς λυπούμενον τὴν ὀρφανίαν αὐτῶν περὶ τοῦ πρώτου αὐτῶν ἀποδόντος τὸν 
χοῦν τῷ χοΐ», που απευθύνει «τοῖς ἐν ἁγίῳ ὄρει τὴν οἴκησιν ποιουμένοις» ο Πατριάρ-
χης Κωνσταντινουπόλεως Αθανάσιος μεταξύ 1306-1307. Ο Πρώτος Λουκάς επαινεί-
ται ως «ένας από εκείνους που τίμησαν το όνομα του ανθρώπου και προσπάθησαν 
με όλες τους τις δυνάμεις να αναπαραστήσουν την εικόνα του Θεού. Ο αποθανών 
προστάτης ήταν ένας από αυτούς, άριστος οδηγός και αξιόλογος ποιμένας. Το Άγιο 
Όρος, ορφανό, έχει λόγους να λυπάται για την εξαφάνιση ενός τόσο σπουδαίου ποι-
μένα, του οποίου ο κόσμος δεν ήταν άξιος» (μετάφραση στα νέα ελληνικά από γαλλι-
κή μετάφραση του εγγράφου, δεν είχα πρόσβαση στο ελληνικό πρωτότυπο). Θυμίζω 
όσα παρουσίασε πρόσφατα ο Ιωακείμ Παπάγγελος για την επιβίωση των ονομάτων 
των Καταλανών και των Τουρκόπουλων στην Κασσάνδρα. Ο Γεώργιος Παχυμέρης 
γράφει ότι ο σκοπός των Καταλανών, όταν έφυγαν από την χερσόνησο της Καλλί-
πολης προς τα δυτικά, ήταν είτε να επιστρέψουν στην πατρίδα τους είτε να επιτε-
θούν στο Άγιον Όρος: «Ἐκ δύσεως δὲ Ἀμογάβαροι ἀφέντες ἃ κατεῖχον, τὸν ποταμὸν 
περῶσι Μαρίτζαν, ἐς ὃ τἀκεῖ διελθόντες ἀπαλλαγεῖεν, ὡς ἄν τε καὶ δύναιντο, καὶ ὡς 
μὲν οἴκαδε, ὡς δὲ ἔλεγον, ἐφ᾽ ᾧ προσβάλλοιεν Ἄθῳ,...». Καθώς ο Muntaner ονομάζει 
την Χριστούπολη «πύλη του βασιλείου της Θεσσαλονίκης» (qui es a la entrada del 
regne de Salonich), φαίνεται ότι τελικός προορισμός τους ήταν η συμπρωτεύουσα, 
την οποία και πολιόρκησαν αργότερα.

Όσα έζησε το Άγιον Όρος από τις επιδρομές των Καταλανών περιγράφονται 
από τον Θωμά Μάγιστρο (μοναχό Θεόδουλο), στον κύκλο του οποίου ανήκε και ο 
Ιωάννης Αστραπάς, στην επιστολή του «τῷ ἰσαγγέλῳ πατρί μου καὶ φιλοσόφῳ Ἰωσήφ, 
περὶ τῶν ἐν τῇ Ἰταλῶν καὶ Περσῶν ἐφόδῳ γεγνημένων»:

Από την επιδρομή των Τούρκων που συνόδευαν τους Καταλανούς κινδύνευ-
σαν να χαθούν όλοι οι κάτοικοι του Άθω: «ὑπὸ τῶν ἀπογόνων ἐκείνου πάντας ἐποί-
κους ὀλίγου δεῖν ἀπολωλεκώς». Καταστράφηκαν πολλά αγιορειτικά καθιδρύματαν 
(«ἅ, καθ᾽ ὑπερβολὴν πρόσθεν ἀνθοῦντα, νῦν ἀθρόον ἀπέσβη καθάπαξ ρεύσαντα»). 
Ανάμεσα σε αυτά είναι και τα μοναστήρια και οι ναοί («καὶ φροντιστήρια, καὶ ση-
κούς, καὶ νεώς,..»). Πολλοί ήταν εκείνοι οι Αγιορείτες που πέθαναν από το ξίφος 
των επιδρομέων («Ὤ ξίφους διὰ πάντων τούτων ὁμόσε κεχωρηκότος»). Ήδη από την 
εποχή εκείνη τιμούσαν τους μοναχούς αυτούς ως αγίους («κατακλείσαντες ἀρίστῳ 
τέλει τὰς πράξεις, καὶ τοῖς ἀγῶσιν οὐκ ἀπῳδὰ τὰ τελευταῖα προσθέντες!»). Το σκε-
πτικό του Θωμά Μαγίστρου ήταν ότι, ενώ μπορούσαν να φύγουν για να σωθούν («ὢ 
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στίφους ἐκείνου θεοφιλοῦς! ὢ πανηγύρεως ἱερᾶς! ὢ συναγωγῆς ἐνθέου, ἢ τότε μὲν 
ἐπὶ τῷ παραυτίκα συνέστη τῆς ἀκοῆς, διαλυθῆναι δ᾽ ἐξόν»), προτίμησαν να μείνουν 
αψηφώντας τον θάνατο («οὐκ ἠνέσχετο· ἑλόμενοι μᾶλλον τοῦ ζῇν ἀνηλεῶς ἐστερῆ-
σθαι, ἢ δόξαι δεδοικέναι τὸν θάνατον,...»).

Σε πρατήρια γράμματα από το αρχείο της μονής Βατοπαιδίου, που εκδόθηκαν 
στην «καρδιά» θα λέγαμε της περιόδου της Καταλανικής Εταιρείας, φαίνεται ότι τα 
γυναικόπαιδα της Ιερισσού είχαν καταφύγει στη μονή για να σωθούν. Οι αγροί έμει-
ναν ακαλλιέργητοι, με αποτέλεσμα οι έγκλειστοι κάτοικοι να αντιμετωπίζουν το φά-
σμα της πείνας. Η Μαρία, σύζυγος του Βουλκάνου, με τρία παιδιά, σε πρατήριον της 
6 Απριλίου 1308 έγραφε: «εὑρισκόμενοι ἐν τῇ μονῇ τοῦ Βατοπεδίου καὶ βιαζόμενοι 
ὑπὸ τῆς ἐνδείας τοῦ καιροῦ καῖ τοῦ λιμοῦ μὴ ἔχοντες πῶς ζῆσαι, πιπράσκομεν οἰκείᾳ 
βουλῇ...» (Vatop. II, 43.VI/247).

Τα παραπάνω αποδεικνύουν την πραγματοποίηση επιδρομής της Καταλανικής 
Εταιρείας στο Πρωτάτο και συνακόλουθα την καταστροφή τού μέχρι τότε τοιχογραφι-
κού διάκοσμου του ναού από τους Καταλανούς και την, εν συνεχεία, αγιογράφησή του.

Επιπλέον θεωρούμε ότι υπάρχει ξεκάθαρη σχέση που οδηγεί σε ταύτιση πρώ-
τον ανάμεσα στον Ιωάννη Αστραπά, τον γραφέα του Μαρκιανού Κώδικα, και στον 
Αστραπά, που αγιογράφησε στα 1307 την Παναγία Ljeviška στο Πρίζρεν, και δεύτε-
ρον με τον βασικό αγιογράφο του Πρωτάτου. Ήδη ο Σωτήρης Κίσσας είχε προτεί-
νει την ταύτιση του Ιωάννη Αστραπά του Τρικλινίου με τον Αστραπά της Παναγίας 
Ljeviška.

Το γεγονός ότι οι νωπογραφίες της Παναγίας του Πρίζρεν σώζονται μόνο κατά 
το ήμισυ της αρχικής έκτασής τους, αλλά και η διάσωση πολύ μικρού αριθμού ελ-
ληνικών γραμμάτων είχε ως αποτέλεσμα να συσκοτιστεί η έρευνα σχετικά με την 
ταύτιση του καλλιτέχνη. Το μνημείο χρονολογείται μεταξύ 1307-1313. Μία σλαβο-
νική επιγραφή που σώζεται στον εξωνάρθηκα του ναού αναφέρει ότι, όπως όρισε ο 
κράλης, στην αρχή κάθε μήνα θα πρέπει να μοιράζονται ως ελεημοσύνη τέσσερα δο-
χεία, δύο σιταρένιου αλευριού και δύο απλού. «Το δοχείο να είναι εκείνο το μηνιαίο 
με το οποίο έδιναν στον πρωτομάστορα Νικόλα και στον πρωτομάστορα Αστραπά. 
Κάθε μήνα να δίνεται ένα δοχείο κρασιού, όπως εκείνο το μηνιαίο του Νικόλα και 
του Αστραπά, οι οποίοι έκτισαν και ιστόρησαν τον ναό» («... astrapu protomaistoru· 
…nikolinü i astrapinü koý s<ta> cr(y)kvü zidala i popis(a)la»). Βάσει της επιγραφής 
ο Αστραπάς ήταν όχι απλά ο αγιογράφος, αλλά ο επικεφαλής του συνεργείου αγιο-
γράφησης. Η επιγραφή αυτή είναι, μαζί με τον Μαρκιανό κώδικα, η μοναδική πηγή 
που αναφέρει «πρωτομαΐστορα Αστραπά». Εάν προχωρήσουμε στην εξέταση των τοι-
χογραφιών, τα στοιχεία που συνδέουν τον πρωτομαΐστορα Αστραπά με τον μαΐστορα 
Αστραπά του Μαρκιανού Κώδικα, δηλαδή τον Ιωάννη Αστραπά, είναι εντυπωσιακά:

Ο πρωτομαΐστορας Αστραπάς στην παράσταση της Ρίζας του Ιεσσαί, η οποία 
εικονίζει τους Προπάτορες του Χριστού, προχωρεί σε μία πολύ τολμηρή καινοτομία: 
συμπεριλαμβάνει ανάμεσα στους Προπάτορες αρχαίους φιλοσόφους, από τους οποί-
ους σώζονται σήμερα μόνο δύο, ο Πλάτωνας και ο Πλούταρχος. Επίσης σώζεται και 
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μία Σίβυλλα. Ο Ιωάννης Αστραπάς ανήκε σε κύκλο διανοουμένων της εποχής του, 
όπου η αρχαία ελληνική φιλοσοφία και μάλιστα η νεοπλατωνική, κατείχαν κεντρική 
θέση. Η μεγάλη Χατώ (εικ. 5α), στην αρχή του Μαρκιανού Κώδικα, έχει ταυτιστεί 
από την  M.D. Cantarella, με την νεοπλατωνική φιλόσοφο Υπατία της ελληνιστικής 
Αλεξάνδρειας. Είναι φανερό ότι ο Ιωάννης τρέφει μεγάλη εκτίμηση για τους αρχαί-
ους Έλληνες φιλοσόφους, ακόμη και όταν είναι γυναίκες, τους οποίους αναγνωρίζει, 
κατά κάποιον τρόπο, ως πρόδρομους του Χριστού. 

Στην κατεστραμμένη, στο άνω μέρος της, παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας 
στον εξωνάρθηκα της Παναγίας Ljeviška ο Αστραπάς εικονίζει το χέρι του Παντο-
κράτορος, που κρατά τα σύμπαντα, κάτω από τον Χριστό που έρχεται μέσα σε δόξα 
ως Κριτής (εικ. 16, 16α). Στο κάτω μέρος της μικρογραφίας του φ. 158v του Μαρκια-
νού Κώδικα εικονίζεται η «χεὶρ Κυρίου» να κρατά σφικτά το σύμπαν από τα θεμέλιά 
του (εικ. 17).

Ο Ιωάννης Αστραπάς έχει μία έντονη τάση προς τις προσωποιήσεις. Στον Μαρ-
κιανό κώδικα η τάση αυτή εκδηλώνεται με τις προσωποποιήσεις των επτά ημερών και 
των επτά αιώνων (εικ. 4). Στο Πρίζρεν με τις προσωποποιήσεις της Αλήθειας και της 
Σοφίας (εικ. 18). Τα κυκλικά σκουλαρίκια της απεικόνισης των Ημερών στον Μαρ-
κιανό κώδικα τα συναντάμε και σε απεικονίσεις αγίων  γυναικών στον ναό της Πα-
ναγίας Ljeviška του Πρίζρεν, όπως στην περίπτωση της αγίας Βαρβάρας (εικ. 19), 
που είναι αγιογραφημένη στον τέταρτο νότιο πεσσό του ναού. Το χαρακτηριστικό 
διάδημα των προσωποποιήσεων των Ημερών στον Μαρκιανό κώδικα που σχηματί-
ζεται με δύο κάθετες γραμμές, οι οποίες ενώνονται σε ορθή γωνία και μία καμπύλη 
που το ενώνει με το κεφάλι, ώστε να μοιάζει με σημερινό γράμμα Π ή Λ, εμφανίζεται 
και σε Αγγέλους στην Κοινωνία των Αποστόλων του Πρίζρεν (εικ. 20).

Στο Πρίζρεν, ο Αστραπάς εικονογραφεί τον Παλαιό των Ημερών. Στον Μαρ-
κιανό κώδικα υπάρχει σαφής αναφορά στην εμφάνιση του Θεού ως Παλαιού των 
Ημερών στο όραμα του Δανιήλ. 

Θεωρώντας βέβαιη την ταύτιση του πρωτομαΐστορα Αστραπά του Πρίζρεν με 
τον Ιωάννη Αστραπά του Μαρκιανού κώδικα, ερχόμαστε τώρα στο Πρωτάτο. Ορι-
σμένες ομοιότητες με την Παναγία του Πρίζρεν είναι επίσης εντυπωσιακές:

Όπως παρατηρεί ο Δ. Καλομοιράκης, ένα από τα μοναδικά θέματα που εμφα-
νίζονται στο Πρωτάτο είναι τα τρία παιδιά που χορεύουν στην Βάπτιση του Χρι-
στού. Το θέμα των παιδιών επαναλαμβάνεται και στην παράσταση της Βάπτισης 
στον εξωνάρθηκα της Παναγίας του Πρίζρεν με μία διαφορά: ο Αστραπάς εικονίζει 
τρία παιδιά να έχουν βουτήξει και να κολυμπούν γυμνά μέσα στον Ιορδάνη (εικ. 21). 
Ένα τέταρτο εικονίζεται στη φάση που βγάζει το μοναδικό ένδυμα που φορά για να 
βουτήξει και αυτό. Θα έλεγε κανείς ότι ο αγιογράφος εκφράζει ανοικτά και δυναμικά 
την διάθεσή του για πρωτοτυπία στην Παναγία του Πρίζρεν, όπου οι παραστάσεις 
του απευθύνονται σε ένα κοσμικό κοινό, με το κολύμπι των παιδιών, ενώ στο Πρω-
τάτο συγκρατεί αυτήν την διάθεση επιλέγοντας, για το ίδιο πρωτότυπο θέμα, μία πιο 
σεμνή σκηνή: τα παιδιά, ενεδεδυμένα πλήρως, χορεύουν επάνω σε ένα γεφύρι, πια-
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σμένα χέρι-χέρι (εικ. 22). Θα λέγαμε απλούστερα ότι η σοβαρότητα του μοναχικού 
χώρου αναγκάζει τον Ιωάννη Αστραπά να «τραβήξει» τα γυμνά παιδιά έξω από τα 
ύδατα του Ιορδάνη και να τα ενδύσει.

Στο Πρωτάτο ο αγιογράφος επιλέγει να πλαισιώσει την κύρια παράσταση της 
Βάπτισης με μία δευτερεύουσα, όπου πρωταγωνιστεί ο Τίμιος Πρόδρομος, το όνομα 
του οποίου έφερε ο χαριτώνυμος Αστραπάς. Πρόκειται για τη σκηνή όπου ο Ιωάννης 
υποδεικνύει τον Ιησού (εικ. 23). Στην Παναγία του Πρίζρεν η κύρια σκηνή της Βαπτί-
σεως (εικ. 24) πλαισιώνεται από επτά δευτερεύουσες, με βασικό θέμα την διδασκα-
λία του Ιωάννη του Βαπτιστή. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνεται επίσης και η σκηνή 
της υποδείξεως του Ιησού, αλλά, επιπλέον, και άλλες τρεις σκηνές διδασκαλίας. Και 
στις δύο περιπτώσεις ο αγιογράφος επιμένει να τονίζει το διδακτικό-προπαρασκευ-
αστικό έργο του Ιωάννη.

Παρότι η επιφάνεια που έχει ο Αστραπάς στο Πρίζρεν είναι πολύ μικρότερη σε 
σχέση με του Πρωτάτου, η τεχνοτροπική και εικονογραφική ομοιότητα είναι εμφα-
νής ανάμεσα στην σκηνή της Γέννησης της Θεοτόκου στο Πρωτάτο (εικ. 25) και της 
Γέννησης του Αγίου Νικολάου στο παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου στο Πρίζρεν 
(εικ. 26).

Έντονη είναι και η ομοιότητα της προσωποποίησης της αληθείας, ως αλληγο-
ρίας της Καινής Διαθήκης στο Πρίζρεν (εικ. 18), που εικονίζεται ως νεαρή παρθένος 
με αχειρίδωτο χιτώνα, να κρατά λάβαρο με τον Χριστό Εμμανουήλ, με τις λαμπαδη-
φόρους παρθένους των Εισοδίων και κυρίως με τις θεραπαινίδες της Γεννήσεως της 
Θεοτόκου στο Πρωτάτο.

Ο Χριστός «κλῶν τὸν ἄρτον εἰς Ἐμμαοὺς» είναι κοινό θέμα και στους δύο να-
ούς, όπως και «ὁ Χριστὸς ἐν ἐτέρᾳ μορφή», θέματα που κατά τον Δ. Καλομοιράκη 
εμφανίζονται στο Πρωτάτο για πρώτη φορά.

Ξεκάθαρη είναι η σχέση των δύο αγιογράφων με τον άγιο Δημήτριο και την 
Θεσσαλονίκη. Για την περίπτωση στο Πρωτάτο αναφερθήκαμε παραπάνω. Ήδη από 
το 1977-1979 ο Ανδρέας Ξυγγόπουλος απέδειξε ότι ο Αστραπάς της Παναγίας του 
Πρίζρεν γνώριζε εξ αυτοψίας το κάλυμμα της σαρκοφάγου του αγίου Δημητρίου και 
το εντελώς επίπεδο σχήμα της και με αυτόν τον τρόπο το απέδωσε στην τοιχογραφία 
του παρεκκλησίου, του ευρισκόμενου πάνω από τον νάρθηκα του ναού στο Πρίζρεν. 
Και φυσικά σημειώνει και ο ίδιος για την καταγωγή του ζωγράφου εκ Θεσσαλονίκης. 
Προφανώς, ο Ιωάννης Αστραπάς επισκεπτόταν καθημερινά τον τάφο όταν πέντε 
περίπου χρόνια νωρίτερα αγιογραφούσε τον Άγιο Ευθύμιο στη Θεσσαλονίκη.

Όπως σημειώνει ο Δ. Καλομοιράκης για το Πρωτάτο, «η απεικόνιση της σειράς 
των Προπατόρων στην υψηλότερη ζώνη που περιτρέχει το κεντρικό κλίτος του ναού 
δεν έχει προηγούμενο ούτε και επόμενο στην ιστόρηση κεντρικού κλίτους των ορ-
θοδόξων ναών». Ωστόσο η πρωτότυπη αυτή απεικόνιση μπορεί να εξηγηθεί πλήρως 
μόνο σε συνδυασμό με την Ρίζα του Ιεσσαί στην Παναγία του Πρίζρεν και τον Μαρ-
κιανό κώδικα. Εξάλλου έχει επισημανθεί η ομοιότητα των Προπατόρων του Πρωτά-
του με γλυπτά αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων.
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Όσον αφορά την τεχνοτροπία, θα περιοριστώ εδώ να αναφέρω το συμπέρασμα 
του Κωνσταντίνου Βαφειάδη για τις τοιχογραφίες της Παναγίας Ljeviška: «Οι τοι-
χογραφίες στην Παναγία Ljeviška είναι έργο δύο βασικών ζωγράφων, του Νικολάου 
και του Αστραπά, όπως έχει ήδη προταθεί, η τέχνη των οποίων αντλεί από το έργο 
του ζωγράφου του παρεκκλησίου του Αγίου Ευθυμίου (του «ζωγράφου των Προπα-
τόρων») και του Ευτυχίου, αντίστοιχα, και όχι από το έργο του Μιχαήλ Αστραπά». Ο 
«ζωγράφος των Προπατόρων», με τον οποίο o Βαφειάδης συνδέει στενά τον βασικό 
ζωγράφο της Παναγίας Ljeviška, είναι ο βασικός ζωγράφος του Πρωτάτου, δηλαδή ο 
Πανσέληνος. Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι δεν υπάρχει ζωγράφος «Νικόλαος» στην 
Παναγία Ljeviška, πρόκειται δηλαδή για παρερμηνεία της σλαβονικής επιγραφής. 
Ιδιαίτερα επισημαίνει την ομοιότητα των ματιών στην Παναγία Ljeviška με χαρακτη-
ριστικά «τύπου Πρωτάτου» μάτια.

Μία βασική δυσκολία που εμπόδιζε την ταύτιση του αγιογράφου του Πρωτάτου 
με τον αγιογράφο της Παναγίας Ljeviška, ότι δηλαδή οι δύο ναοί είχαν αγιογραφηθεί 
την ίδια περίοδο, δεν υφίσταται. Ο ναός ξεκίνησε να οικοδομείται στα 1306/1307, 
έτος που αναγράφεται στην κτιτορική επιγραφή του επισκόπου Δαμιανού σε πρώτο 
πρόσωπο. Η ανοικοδόμηση ολοκληρώθηκε στα 1308/1309, όταν επίσκοπος Πρίζρεν 
ήταν ο Σάββας, το όνομα του οποίου αναγράφεται σε αρκετά τούβλα του ναού, κα-
θώς και σε εκτεταμένη επιγραφή, που περιτρέχει την κεντρική αψίδα, όπως και στις 
βάσεις του τρούλου. Ο αρχιτέκτονας του ναού και ο αγιογράφος εργάστηκαν σχεδόν 
ταυτόχρονα, όπως φαίνεται από την από κοινού αναφορά τους στην επιγραφή του 
εξωνάρθηκα, από την οποία προκύπτει ακόμη ότι το μέτρο που χρησιμοποιούνταν 
για την μισθοδοσία τους ήταν το ίδιο.

Από την παραπάνω ανάλυση, λοιπόν, θεωρούμε ότι μπορούμε να ταυτίσουμε 
τον βασικό ζωγράφο του Πρωτάτου, τον «ζωγράφο των Προπατόρων», όπως τον 
αποκαλεί ο Βαφειάδης, και τον βασικό ζωγράφο του Αγίου Ευθυμίου στην Θεσσαλο-
νίκη, με τον βασικό ζωγράφο της Παναγίας Ljeviška και ότι πρόκειται για τον πρω-
τομαΐστορα Ιωάννη Αστραπά. 

Συμπερασματικά, μόνο ένα πρόσωπο με τα χαρακτηριστικά του Ιωάννη Αστρα-
πά, όπως αυτά προκύπτουν μέσα από το κείμενο του Δημητρίου Τρικλινίου και το 
χειρόγραφο Marcianus gr. Z 516, θα μπορούσε να δώσει ένα έργο όπως το Πρωτάτο: 
βαθιά θεολογική σκέψη, άριστη γνώση της Παλαιάς Διαθήκης, κλασσική παιδεία 
με έμφαση στην ελληνιστική περίοδο, επιστημονική και εγκυκλοπαιδική γνώση με 
έμφαση στην αστρονομία, τόλμη και πρωτοτυπία, εικονογράφηση χειρογράφων, πο-
λιτική σκέψη και ενδιαφέροντα, και φυσικά απαράμιλλο ζωγραφικό ταλέντο.

Μετά τα παραπάνω μπορούμε να ανασυνθέσουμε τους χρονολογικούς σταθ-
μούς της ζωής του Ιωάννη Αστραπά. Γεννήθηκε γύρω στα 1270 στη Θεσσαλονίκη με 
πατέρα τον Ευτύχιο Αστραπά, πιθανόν εξάδελφο του Ευτυχίου Αστραπά, πρωτομά-
στορα της αγιογράφησης του ναού της Παναγίας Περιβλέπτου της Αχρίδος. Από τη 
νεότητά του εντάχθηκε σε αυτό το συνεργείο ζωγράφων. Ο ναός της Περιβλέπτου 
ήταν μάλλον το πρώτο μεγάλο έργο στο οποίο άρχισε να ξετυλίγει το ζωγραφικό 
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τάλαντό του ως βοηθός στα 1294/1295, μαζί με τον αδελφό του Μιχαήλ. Από τότε 
αποφεύγει να υπογράφει στα έργα του. Αρχίζει να δείχνει μία εκπληκτική έφεση στην 
ζωγραφική, που ξεπερνούσε τα άλλα μέλη του συνεργείου και τον αδελφό του, ο 
οποίος ήταν επίσης προικισμένος ζωγράφος. Την ίδια έφεση εκδηλώνει και στην ει-
κονογράφηση χειρογράφων, εργαζόμενος ως «γραφεύς» με την διπλή έννοια που 
είχε η λέξη την εποχή. Συμμετέχει στον πνευματικό κύκλο των μεγάλων λογίων της 
Θεσσαλονίκης, όπου ξεχωρίζουν προσωπικότητες όπως ο Δημήτριος Τρικλίνιος και 
ο Θωμάς Μάγιστρος, με τις οποίες συνδέεται. Μαζί τους εντρυφά στα έργα της κλα-
σικής γραμματείας, συμμετέχει στις επιστημονικές αναζητήσεις της εποχής, κοσμο-
λογικές, αστρονομικές, μαθηματικές, μουσικές. Το αξεπέραστο ζωγραφικό τάλαντό 
του τραβά από νωρίς την προσοχή των φιλότεχνων. Έτσι το 1301-1302 ο Θεόδωρος 
Αγιοπετρίτης τού αναθέτει την εικονογράφηση του ευαγγελισταρίου του, που σώζε-
ται σήμερα στο σκευοφυλάκιο της μονής Παντοκράτορος. Στη συνέχεια ο γνωστός 
στρατηγός Μιχαήλ Δούκας Γλαβάς Ταρχανιώτης θα αναθέσει σε αυτόν την αγιογρά-
φηση του Αγίου Ευθυμίου, παρεκκλησίου της βασιλικής του Αγίου Δημητρίου. Με 
τον ναό αυτόν και τον μεγάλο άγιό του έχει αποκτήσει μία ξεχωριστή σχέση, που 
σφραγίζει τα μνημειακά έργα του. 

Γύρω στο 1307 οι Σέρβοι ζητούν από τους άρχοντες της Θεσσαλονίκης να τους 
στείλουν έναν άριστο ζωγράφο για να αγιογραφήσει τον καθεδρικό ναό του Πρίζρεν. 
Αποστέλλεται ο Ιωάννης Αστραπάς, όπου εργάζεται ως πρωτομαΐστορας, επικεφα-
λής συνεργείου με ντόπιους τεχνίτες, και έχει την ευκαιρία, καθώς πρόκειται για ναό 
που απευθύνεται σε ευρύ κοσμικό κοινό και όχι σε μοναχούς, να εκφράσει ακόμη πιο 
έντονα την πρωτοτυπία και την τόλμη που χαρακτηρίζουν το ανήσυχο πνεύμα του, 
αλλά και τη μεγάλη αγάπη του για την κλασική αρχαιότητα. Στο Πρίζρεν εργάζεται 
όσο διάστημα (1307-1309) η ύπαιθρος της Θεσσαλονίκης και ο Άθως δέχονται τις 
πρωτοφανείς για την αγριότητα και καταστροφικότητά τους επιδρομές των Καταλα-
νών και των συνοδών τους Τουρκόπουλων. Στο διάστημα αυτό γίνεται η επιδρομή 
των Τουρκόπουλων στο Πρωτάτο, όπου σκοτώνουν τον Πρώτο Λουκά και άλλους 
Αγιορείτες πατέρες και προκαλούν καταστροφές στον ναό και στον προϋπάρχοντα 
τοιχογραφικό διάκοσμό του. Όταν οι Καταλανοί αποχωρούν από την Κασσάνδρα, οι 
Αγιορείτες καλούν για την αγιογράφηση ενός τόσο σημαντικού ναού τον άριστο των 
γραφέων Ιωάννη Αστραπά. Εργάζεται εκεί μαζί με τον αδελφό του Μιχαήλ μεταξύ 
1309-1311. Παράλληλα σε αυτόν όχι ως απλό εικονογράφο χειρογράφων, αλλά και 
ως «συνεπιστήμονα» ο Δημήτριος Τρικλίνιος θα του αναθέσει να ζωγραφίσει την 
αντανάκλαση της γης στη σελήνη και την ερμηνεία των φωτεινών και σκοτεινών 
τμημάτων της. Αυτή η απεικόνιση είναι που θα του δώσει την επωνυμία «Πανσέλη-
νος», με την οποία εμφανίζεται για πρώτη φορά ξανά το 1566.
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περιληψη
 
Κοσμάς μοναχός Σιμωνοπετρίτης

Ποιος ήταν ο Πανσέληνος;
Η ταυτότητα του καλλιτέχνη του Πρωτάτου και ο καθορισμός των συνθηκών και του 
χρόνου της αγιογράφησης του ναού1

Στην παρούσα μελέτη γίνεται η ταύτιση του θρυλικού Πανσέληνου, που αγιογρά-
φησε το Πρωτάτο, με τον (πρωτο-)μαΐστορα (Ιωάννη) Αστραπά, ο οποίος έχει 

ζωγραφίσει τις εικόνες στον κώδικα Marcianus gr. Z. 516 (904). Όπως προκύπτει 
από σημείωση στον κώδικα, ο «μαΐστωρ Ἀστραπᾶς» ήταν και αγιογράφος. Το στοι-
χείο-κλειδί που οδηγεί στην ταύτιση του εικονογράφου χειρογράφων και ζωγράφου 
Ιωάννη Αστραπά με τον «Πανσέληνο» βρίσκεται στην ανθρωπόμορφη «πανσέληνο» 
που ζωγράφισε ο Ιωάννης Αστραπάς για να συμπεριληφθεί σε πραγματεία αστρο-
νομίας-γεωγραφίας του Δημητρίου Τρικλινίου για τη σελήνη. Η απεικόνιση αυτή 
έδωσε στον Ιωάννη Αστραπά, τον ζωγράφο της «πανσελήνου», την επωνυμία «Παν-
σέληνος», με την οποία εμφανίζεται στις γνωστές μέχρι σήμερα πηγές από το 1566.

Η ταύτιση αυτή επιβεβαιώνεται από πολλές παρατηρήσεις, τεχνοτροπικές (κλα-
σικισμός), ποιοτικές (αναφορά του Ιωάννη Αστραπά ως «του καλύτερου ζωγράφου 
της Θεσσαλονίκης» από τον Τρικλίνιο), γεωγραφικές (αναμφισβήτητη προέλευση 
του Ιωάννη Αστραπά και του «Πανσέληνου» του Πρωτάτου από την Θεσσαλονίκη), 
χρονολογικές (δρουν χρονικά την ίδια ακριβώς περίοδο 1300-1312), επαγγελματικές 
(βασική κοινή απασχόληση η αγιογραφία (ζωγραφική) και η εικονογράφηση χειρογρά-
φων), γραφολογικές, τον τρόπο υπογραφής, τη θεολογική σκέψη που εμπνέεται από 
το γεγονός της εισόδου του Θεού στην ανθρώπινη ιστορία και της σάρκωσης του Θε-
ού-Λόγου, την πολιτική ιδεολογία που θέλει το Βυζάντιο ως κέντρο της οικουμένης.

Πολύ σημαντική μαρτυρία, που δείχνει ότι ο Πανσέληνος εικονογραφούσε χει-
ρόγραφα για λογαριασμό άλλων γραφέων χειρογράφων κωδίκων, αποτελούν οι πα-
ραστάσεις των ευαγγελιστών στο χειρόγραφο ευαγγελιστάριο, κώδικας αρ. 47, της 
μονής Παντοκράτορος, έργο του Θεοδώρου Αγιοπετρίτη, που χρονολογείται στα 
1301-1302. Τρεις από τους ευαγγελιστές του ταυτίζονται με ευαγγελιστές του Πρω-
τάτου, κάτι που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο ζωγράφος, στον οποίο ο Θεόδωρος 
Αγιοπετρίτης ανέθεσε την εικονογράφηση του ευαγγελισταρίου, ήταν ο Ιωάννης 
Αστραπάς, ο οποίος, αφού αγιογράφησε τις τέσσερις μικρογραφίες του χειρογρά-
φου στα 1301-1302, χρησιμοποίησε αυτές ως πρότυπα ή ανθίβολα στο Πρωτάτο λίγα 
χρόνια αργότερα.

Το Πρωτάτο αγιογραφήθηκε μετά τις καταστροφές που υπέστη από τους Κα-
ταλανούς, οι οποίοι βρίσκονταν στην Κασσάνδρα από το 1307 μέχρι την άνοιξη του 

1 Το παρόν κείμενο ανακοινώθηκε προφορικά στο Στ´ Διεθνές Επιστημονικό Εργαστήριο της Αγιο-
ρειτικής Εστίας, την Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022. Δημοσιεύεται σχεδόν όπως εκφωνήθηκε χωρίς 
παραπομπές. Στο κείμενο που θα εκδοθεί στον τόμο των Πρακτικών θα υπάρχουν οι πλήρεις παρα-
πομπές τόσο για το κείμενο, όσο και για τις εικόνες. 



19

1309. Το νέο σημαντικό στοιχείο, που έχει περάσει μέχρι στιγμής απαρατήρητο και 
επιβεβαιώνει την χρονολόγηση αυτήν, είναι η μαρτυρία του εγγράφου αρ. 43 του βυ-
ζαντινού αρχείου της μονής Βατοπαιδίου, όπου αναφέρεται ο θάνατος του Πρώτου 
του Αγίου Όρους Λουκά κατά την επιδρομή των Τούρκων, συνοδούς των Καταλα-
νών, σε συνδυασμό με το συλλυπητήριο γράμμα που έστειλε για αυτόν ο πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως, άγιος Αθανάσιος, στους Αγιορείτες μεταξύ 1306-1307. 

Τέλος φαίνεται ότι υπάρχει σχέση που οδηγεί σε ταύτιση ανάμεσα στον Ιωάννη 
Αστραπά, τον γραφέα του Μαρκιανού κώδικα και στον Αστραπά, που αγιογράφησε 
στα 1307 την Παναγία Ελεούσα (Ljeviška) του Πρίζρεν και στον βασικό αγιογράφο 
του Πρωτάτου.

Τα παραπάνω στοιχεία μάς επιτρέπουν να ανασυνθέσουμε την πορεία του Ιω-
άννη Αστραπά-Πανσέληνου. Γεννήθηκε γύρω στα 1270 στην Θεσσαλονίκη με πατέ-
ρα πιθανόν τον Ευτύχιο Αστραπά, εξάδελφο του Ευτυχίου Αστραπά, πρωτομάστορα 
της αγιογράφησης του ναού της Παναγίας Περιβλέπτου της Αχρίδος. Ο ναός της 
Περιβλέπτου ήταν το πρώτο μεγάλο έργο στο οποίο άρχισε να ξετυλίγει το ζωγρα-
φικό τάλαντό του, ως βοηθός, κατά τα έτη 1294/1295. Από τότε αποφεύγει να υπο-
γράφει στα έργα του. Αρχίζει να δείχνει εκπληκτική έφεση στη ζωγραφική και στην 
εικονογράφηση χειρογράφων, εργαζόμενος ως γραφεύς με την διπλή έννοια που είχε 
η λέξη την εποχή εκείνη. Συμμετέχει στον πνευματικό κύκλο των μεγάλων λογίων 
της Θεσσαλονίκης, με επικεφαλής προσωπικότητες όπως ο Δημήτριος Τρικλίνιος και 
ο Θωμάς Μάγιστρος. Το 1301-1302 ο Θεόδωρος Αγιοπετρίτης τού αναθέτει την ει-
κονογράφηση του ευαγγελισταρίου του, και ο στρατηγός Μιχαήλ Δούκας Γλαβάς 
Ταρχανιώτης την αγιογράφηση του παρεκκλησίου του Αγίου Ευθυμίου στη βασιλική 
του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης.

Γύρω στο 1307 αποστέλλεται για να αγιογραφήσει ως πρωτομαΐστορας τον κα-
θεδρικό ναό του Πρίζρεν, επικεφαλής συνεργείου με τοπικούς τεχνίτες. Εκεί εκφρά-
ζει ακόμη πιο έντονα την πρωτοτυπία και την τόλμη που τον χαρακτηρίζουν, καθώς 
και την μεγάλη αγάπη του για την κλασική αρχαιότητα. Στο Πρίζρεν εργάζεται όσο 
διάστημα (1307-1309) η ύπαιθρος της Θεσσαλονίκης και ο Άθως δέχονται τις πρω-
τοφανείς για την αγριότητά τους επιδρομές των Καταλανών και των συνοδών τους 
χριστιανών Τούρκων. Στο διάστημα αυτό γίνεται η επιδρομή των Τούρκων στο Πρω-
τάτο, όπου σκοτώνουν τον Πρώτο Λουκά και προκαλούν καταστροφές στον ναό και 
στον προϋπάρχοντα τοιχογραφικό διάκοσμο. Όταν οι Καταλανοί αποχωρούν από 
την Κασσάνδρα, οι Αγιορείτες καλούν για την αγιογράφηση του ναού τον καλύτερο 
ζωγράφο της Θεσσαλονίκης Ιωάννη Αστραπά. Εργάζεται εκεί μαζί με τον αδελφό του 
Μιχαήλ μεταξύ 1309-1311. Παράλληλα, ο Δημήτριος Τρικλίνιος θα αναθέσει σε αυ-
τόν, όχι ως απλό εικονογράφο χειρογράφων, αλλά και ως «συνεπιστήμονα», να ζω-
γραφίσει την αντανάκλαση της γης στη σελήνη και την ερμηνεία των φωτεινών και 
σκοτεινών τμημάτων της. Αυτή η απεικόνιση είναι που θα του δώσει την επωνυμία 
Πανσέληνος, με την οποία εμφανίζεται για πρώτη φορά ξανά το 1566.◘
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Summary

Monk Kosmas Simonopetritis

Who was Panselinos?
The identity of the artist of Protaton and the determination of the conditions and the 
time of its wall-paintings2

The present study identifies the legendary Panselinos, who painted the wall–paint-
ings of Protaton, with the (chief-)master (John) Astrapa, who painted the illus-

trations in the Codex Marcianus gr. Z. 516 (904). The “master Astrapas” was also 
a painter (of icons or/and wall-paintings) as it is indicated through a notice in the 
codex. The key point that leads to the identification of the manuscript illustrator and 
the painter Ioannis Astrapas with “Panselinos” can be revealed through an illustra-
tion of an  anthropomorphic “full moon”, painted by Ioannis Astrapas, for the needs 
of a treatise on astronomy-geography by Demetrius Triclinius about the moon. This 
depiction gave John Astrapas, the painter of the ‘full moon’, the name “Panselinos” (= 
“full moon” in Greek), under which he appears in the sources known to date from 
1566.

The identification is confirmed by various observations: stylistic (classicism); 
qualitative (reference to John Astrapas as “the best painter in Thessaloniki” by Tri-
clinios); geographical (the undeniable origin from Thessaloniki of John Astrapas and 
of “Panselinos”, the painter of Protaton); chronological (they were active in the exact 
same period of 1300-1312); occupational (the main common occupation is hagiogra-
phy (wall-painting) and manuscript illustration); graphological; the way of signing,; 
his theological thought, dominated by the fact of God’s entry into human history and 
the incarnation of the Word of God; the political conception, which considered Byz-
antium as the centre of the world.

Very important evidence, which shows that Panselinos illustrated manuscripts 
on behalf of other codex scribes, is the depictions of the evangelists in the codex nr. 
47 of Pantokrator monastery, an Evangelistarium, a manuscript written by Theodore 
Agiopetritis and dating from 1301-1302. Three depictions of the evangelists are iden-
tical with those from Protaton. This observation leads us to the conclusion that the 
painter, to whom Theodore Agiopetritis commissioned the illustration of his Gospel, 
was John Astrapas, who, after having painted the four miniatures in the manuscript in 
1301-1302, used them as models or anthivola3 in Protaton a few years later.

2 The text, in its current form, has been a communication at the Sixth International Scientif-
ic Workshop of the Mount Athos Center held on Friday, December 9, 2022. It is published 
almost as it was delivered without citations. The text, which will be published in the Pro-
ceedings of the Workshop, will include all necessary references.
3 The term is used to determine every drawing the painter creates in order to transfer and 
reproduce an icon.
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Protaton was repainted, after the raid and the catastrophe which has been 
caused by the Catalans, who were dwelling in Kassandra between 1307 and the spring 
of 1309. A new important evidence, which has so far gone unnoticed and confirms 
this dating, is the testimony of byzantine document nr. 43 of Vatopaidi monastery’s 
archive, which mentions the murder of the Protos (Primate) of Mount Athos, Luke, 
during the raid of the Turks, a group who accompanied the Catalans. Beside the above 
mention document, a letter of condolence has been sent by the Patriarch of Constan-
tinople, Saint Athanasios, to the athonite monks between 1306 and 1307, referring to 
Luke’s assassination. 

Finally, there seems to be a relation between John Astrapas, the scribe of the 
Codex Marcianus and Astrapas, who painted the wall paintings of Virgin Eleousa 
(Ljeviška) of Prizren in 1307, and the main painter of Protaton.

The above attestations allow us to reconstruct the painting career of John Astra-
pas – Panselinos. He was born around 1270 in Thessaloniki and his father was prob-
ably Eutychios Astrapas, cousin of Eutychios Astrapas, the master of the wall-paint-
ings of the church of Panagia Peribleptos in Ohrid. The church of Peribleptos was the 
first major project on which he began to unfurl his painting talents as an assistant in 
1294/1295. Since then he avoided signing his works. He begins to show a surprising 
flair for painting and illustrating manuscripts, working as a scribe in the double sense 
that the word had at the time. He joined the intellectual circle of the great scholars of 
Thessaloniki, led by such personalities as Demetrius Triclinios and Thomas Magis-
tros. In 1301-1302 Theodore Agiopetritis commissioned him to paint the illustrations 
for his Gospel, and General Michael Dukas Glavas Tarhaniotis commissioned him to 
paint the wall-paintings of the chapel of St. Euthymios in the basilica of St. Demetrios 
of Thessaloniki. 

Around 1307, he was sent to paint the cathedral of Prizren as the first master, 
leading a crew of local craftsmen. There he expressed even more strongly his original-
ity and boldness, as well as his great love of classical civilization. He worked in Prizren 
during the period 1307-1309, while the countryside of Thessaloniki and Athos were 
subjected to the unprecedented ferocity of the raids by the Catalans and the Chris-
tian Turks who accompanied them. It was during this period that the Turks raided 
Protaton, where they murdered Luke the Protos and destroyed the church and the 
pre-existing frescoes. When the Catalans withdraw from Kassandra, the Athonites 
call upon “the best painter of Thessaloniki”, John Astrapas, to paint the church. He 
worked there with his brother Michael between 1309-1311. At the same time, Dimi-
trios Triclinios will commission him, not only as a simple illustrator of manuscripts, 
but also as a ‘co-scientist’, to paint the reflection of the earth on the moon and the 
interpretation of its bright and dark parts. This depiction that will give him the name 
“Panselinos” (“full moon”), under which he first appears again in 1566.



22

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βασιλακέρησ Α., «Οι τοιχογραφίες του Πρωτάτου και το πρόσωπο του αυτοκράτο-
ρα», ΔΧΑΕ 34 (2013), 117-128.

Cantarella Merih Danali, Art, Science, and Neoplatonic Cosmology in Four-
teenth-Century Byzantium: The Illustrations of Marcianus Graecus 516 (=904) (Doc-
toral dissertation) Harvard University, Graduate School of Arts & Sciences, 2019.

Καμπουρίδης Κ.Ε., Η Λέσβος τον 16ο αιώνα. Οικονομία και πληθυσμός. Το 
οθωμανικό κατάστιχο απογραφής του 1548, Θεσσαλονίκη 2016.

Kissas Sotiris, «Solunska umetnička porodica Astrapa», Zograf 5 (1975), 35-37.

κόστιτσ Έλενα, Η γραφή των «Αστραπάδων», Θεσσαλονίκη 2022.

Manolova Divna, «Figures and Mirrors in Demetrios Triklinios’s Selenography», 
Interfaces: A Journal of Medieval European Literature 8 (2021), 54-73.

Медић М., Стари сликарски приручници, τόμ. 1, Βελιγράδι 1999.

Ξυγγόπόυλόσ Α., «Η τοιχογραφία της Παναγίας Λέβισκας και η σαρκοφάγος του 
αγίου Δημητρίου», ΔΧΑΕ περ. Δ´ 9 (1977-1979), 181-184.

παπαχρυσανθόυ Διονυσία, Ο αθωνικός μοναχισμός. Αρχές και οργάνωση, Αθήνα 
2005.

Stephan-Kaissis Christine, «Miniatures, Murals and Material Art in the Making», 
in M. Giannoulis, M. Löx, A. Oepen (Hrsg.), Imaginorum orbis. Bilderwelten zwi-
schen Spätantike und Byzanz. Festschrift zu Ehren von Johannes G. Deckers [Mittei-
lungen zur Spätantiken Archäologie und Byzantinischen Kunstgeschichte 8], Wies-
baden 2021, 149-172.

Vapheiades K., «The wall-paintings of the Protaton Church revisited», Zograf 43 
(2019), 113-128.

Wasserstein A., «An Unpublished Treatise by Demetrios Triklinios on Lunar The-
ory.” JÖB 16 (1967), 153-174.



23

ΠΙΝΑΚΕΣ



24

Εικ. 1. Η Γεωγραφία του 
Πτολεμαίου. Βιβλιογραφικό 
σημείωμα (κώδ. Marcianus gr. Z. 
516, φ. 1r)

Εικ. 2. Ὁ καθήμενος ἐν δόξῃ ἐπὶ θρόνῳ θεότητος. 
Εικονογραφική απεικόνιση των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος ως ένα σώμα με τρεις κεφαλές 
(κώδ. Marcianus gr. Z 516, φ. 158v)
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Εικ. 3. Απεικόνιση των επτά ημερών (επάνω σειρά) και των επτά αιώνων (κάτω σειρά).
Στο κάτω αριστερό τεταρτημόριο το θεολογικό κείμενο του Αστραπά ... τέλειον ἄνθρωπον ἑαυτὸν ἡμῖν 
ἐνεδείξατο... (κώδ. Marcianus gr. Z 516, φ. 159r)
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Εικ. 4. Η απεικόνιση ανθρώπινης μορφής 
στην επιφάνεια της σελήνης. Μικρογραφία σε 
αστρονομικό έργο του Δημητρίου Τρικλίνιου 
[Σεληνογραφία] (Par. gr. 2381, φ. 78v)

Εικ. 5α. Ἡ μεγάλη Χατώ, ως απεικόνιση της αλεξανδρινής 
φιλοσόφου Υπατίας (κώδ. Marcianus gr. Z 516, φ. 158v) 

Εικ. 5α. Ὁ Πτολεμαῖος, απεικονιζόμενος ως σουλτάνος 
(κώδ. Marcianus gr. Z 516, φ. 158v) 
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Εικ. 6. Η Γέννησις του Χριστού. Τοιχογραφία, Καρυές, Πρωτάτο, τέλος α´ δεκαετίας 1300 (επάνω)  
Κάτω, προς αντιπαραβολή, η απεικόνιση των επτά ημερών στον κώδ. Marcianus gr. Z 516, φ. 159r, 
λεπτομέρεια της εικ. 4. 
Διακρίνεται ο διαμερισμός των θεμάτων με ερυθρές γραμμές· στο Πρωτάτο, μεταξύ των δεσποτικών 
εορτών, με απλή ερυθρή γραμμή, ενώ στο χειρόγραφο με διπλή γραμμή.
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Εικ. 7. Ο άγιος Δημήτριος. Τοιχογραφία • Καρυές, Πρωτάτο, • Τέλος α´ δεκαετίας 1300



29

Εικ. 8α. Ο άγιος Λούπος. Τοιχογραφία • Καρυές, Πρω-
τάτο • Τέλος α´ δεκαετίας 1300

Εικ. 8β. Ο άγιος Νέστωρ. Τοιχογραφία • Καρυές, Πρω-
τάτο • Τέλος α´ δεκαετίας 1300



30

Εικ. 10. Ο Ιάφεθ (Ιαπετός), εικονιζόμενος με-
ταξύ των Προπατόρων. Τοιχογραφία • Καρυές, 
Πρωτάτο • Τέλος α´ δεκαετίας 1300

Εικ. 9. Ο ευαγγελιστής  
Ματθαίος, εικονιζόμενος να 

εργάζεται στο βιβλιογραφικό 
έδρανό του. Τοιχογραφία • 

Καρυές, Πρωτάτο •  Τέλος α´ 
δεκαετίας 1300
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Εικ. 11. Ο άγιος Κωνσταντίνος. Τοιχογραφία • Καρυές, Πρωτάτο • Τέλος α´ δεκαετίας 1300.
Δεξιά, προς αντιπαραβολή, ο αἰὼν εὕδομος, λεπτομέρεια της εικ. 4.
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Εικ. 12β. Μαρμάρινη πλάκα με το μονόγραμμα των 
Παλαιολόγων και το δικτυωτό τετράγωνο σχέδιο. 
Αρχαιολογικό Μουσείο Κωνσταντινούπολης

Εικ. 12α. Το δικτυωτό τετράγωνο σχέδιο από 
το μονόγραμμα των Παλαιολόγων 
(λεπτομέρεια εικ. 4)

Εικ. 13. Ο ευαγγελιστής Ιωάννης και ο μαθητής του Πρόχορος. Τοιχογραφία • Καρυές, Πρωτάτο • 
Τέλος α´ δεκαετίας 1300
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Εικ. 15. Ο ευαγγελιστής Μάρκος 
Τοιχογραφία • Καρυές, Πρωτάτο, βόρειος τοίχος ιερού βήματος
Τέλος α´ δεκαετίας 1300

Εικ. 14α. Ο ευαγγελιστής Ιωάννης. 
Μικρογραφία • Ευαγγελιστάριο, 

Κώδ. Παντοκράτορος 47, φ. 25b v • 1301-1302
Εικ. 14β. Ο ευαγγελιστής Ματθαίος.

Μικρογραφία • Ευαγγελιστάριο, 
Κώδ. Παντοκράτορος 47, φ. 267v • 1301-1302

α β
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Εικ. 16. Η Δευτέρα Παρουσία
16α. Χειρ Κυρίου κρατούσα τα σύμπαντα (λεπτ. 
της Δευτέρας Παρουσίας)
Τοιχογραφία • Πρίζρεν, Ναός Παναγίας Ελεούσας 
(Ljeviška) • 1307-1313

Εικ. 17. Ὁ δρακὶ πᾶσαν τὴν κτίσιν ἔχων.Απεικόνιση 
του σύμπαντος κόσμου να διακρατείται από το χέρι 
του Θεού (κώδ. Marcianus gr. Z 516, φ. 158v)

α
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Εικ. 18. Η προσωποποίηση της αληθείας, ως αλληγορίας 
της Καινής Διαθήκης στο Πρίζρεν. Τοιχογραφία • Πρίζρεν, 
Ναός Παναγίας Ljeviška • 1307-1313
Δεξιά, προς αντιπαραβολή, λεπτ. εικ. 4

Εικ. 19. Η αγία Βαρβάρα. Τοιχογραφία • Πρίζρεν, Ναός 
Παναγίας Ljeviška • 1307-1313
Δεξιά, προς αντιπαραβολή, λεπτ. εικ. 4
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Εικ. 20. Μορφή αγγέλου στη σκηνή 
της Μεταλήψεως. 
Τοιχογραφία • Πρίζρεν, Ναός Πανα-
γίας Ελεούσας (Ljeviška) • 
1307-1313
Αριστερά, προς αντιπαραβολή  
λεπτ. εικ. 4

Εικ. 21. Τρία παιδιά στη σκηνή της 
Βαπτίσεως του Χριστού κολυμπούν 
γυμνά στον ποταμό Ιορδάνη. 
Τοιχογραφία • Πρίζρεν, Ναός Πανα-
γίας Ελεούσας (Ljeviška) • 
1307-1313

Εικ. 22. Τρία παιδιά στη σκηνή της 
Βαπτίσεως του Χριστού χορεύουν 
σε γέφυρα του ποταμού Ιορδάνη. 
Τοιχογραφία • Καρυές, Πρωτάτο • 
τέλος α´ δεκαετίας 1300



37Εικ. 24. Η σκηνή της Βαπτίσεως του 
Χριστού πλαισιωμένη από σκηνές διδα-
σκαλίας του Τιμίου Προδρόμου. 
Τοιχογραφία • Πρίζρεν, Ναός Παναγίας 
Ελεούσας (Ljeviška) • 
1307-1313
(Λόγω της κακής κατάστασης της τοι-
χογραφίας και της δυσκολίας διάκρισης 
των μορφών, η σκηνή παρατίθεται σε 
μορφή σχεδίου)

Εικ. 23. Ο Τίμιος Πρόδρομος υποδει-
κνύει στους Ιουδαίους τον Χριστό. 
Παράλληλη σκηνή στη σύνθεση της 
Βαπτίσεως του Χριστού. 
Τοιχογραφία • Καρυές, Πρωτάτο • 
τέλος α´ δεκαετίας 1300
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Εικ. 25. Η Γέννησις της Θεοτόκου. 
Τοιχογραφία • Καρυές, Πρωτάτο • τέλος α´ δεκαετίας 1300
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Εικ. 26. Η Γέννησις του αγίου Νικολάου
Τοιχογραφία • Πρίζρεν, Ναός Παναγίας Ελεούσας (Ljeviška), παρεκκλήσιο Αγίου Νικολάου • 1307-1313
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