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ΣΤΗΝ Α ΙΘΟΥ Σ Α ΤΗΣ ΒΥΖ Α ΝΤΙΝΗΣ ΣΥΛ ΛΟΓΗΣ ΤΗΝ Α ΙΘΟΥ Σ Α ΤΗΣ ΒΥΖ Α ΝΤΙΝΗΣ ΣΥΛ ΛΟΓΗΣ του 
Μουσε�ου Μπεν�κη εκτ�θεται μ�α ενδιαφ!ρουσα βιογρα-
φικ% εικ&να του αγ�ου Γεωργ�ου (εικ. 1). Η εικ&να (αρ. 
ευρ. 36279) περι%λθε στο Μουσε�ο ως δωρε� απ& τον Κ. 
Κυριαζ%. Οι γν5σεις μας σχετικ� με την προ!λευσ% της 
περιορ�ζονται στην πληροφορ�α του συλλ!κτη για αγορ� 
της απ& την οικογ!νει� του στην περιοχ% της Χαλκιδικ%ς 
στα μ!σα του 20ο; αι5να. Η συντ%ρησ% της πραγματο-
ποι%θηκε στα εργαστ%ρια του Μουσε�ου και περι!λαβε 
τον καθαρισμ&, τη στερ!ωση και την αφα�ρεση μικρ%ς 
!κτασης επιζωγραφ%σεων.1

Η μεγ�λων διαστ�σεων εικ&να (120 x 78 x 2,7 εκ.) ε�-
ναι σκαφωτ% και ελαφρ� κυρτ%. Αποτελε�ται απ& τρεις 
σαν�δες, �νισου πλ�τους (11, 39,2 και 25,6 εκ.), που !χουν 
ενωθε� με δ;ο συρταρωτ� τρ!σσα. Τ&σο οι σαν�δες &σο 
και τα τρ!σσα ε�ναι ενωμ!να με κ&λλα, αποτ!λεσμα πα-
λαι&τερης προσπ�θειας συντ%ρησης του !ργου. Έχει 
χρησιμοποιηθε� καλ%ς ποι&τητας βαρ; ξ;λο, το οπο�ο 
διατηρε�ται σε �ριστη κατ�σταση. Η παρ�σταση ε�ναι 
ζωγραφισμ!νη επ�νω σε πολ; λεπτ& ;φασμα προετοι-
μασ�ας το οπο�ο μ&λις διακρ�νεται στις ρωγμ!ς και τις 
απολεπ�σεις. Ο κ�μπος ε�ναι χρυσ&ς και καλ;πτει &λη 
την επιφ�νεια του ξ;λου, &πως αποκαλ;πτεται απ& τις 
φθορ!ς τ&σο της κεντρικ%ς &σο και των περιφερειακ5ν 
σκην5ν. Με εξα�ρεση τις δ;ο κ�θετες ρωγμ!ς στα ση-
με�α !νωσης των σαν�δων και μ�α τρ�τη στα αριστερ� του 
αγ�ου, οι φθορ!ς της εικ&νας περιορ�ζονται στις απολε-
π�σεις της ζωγραφικ%ς επιφ�νειας στην π�νω πλευρ� 
του κεντρικο; διαχ5ρου (μ!ρος του φωτοστεφ�νου, των 
μεταλλ�ων και του κ�μπου), σε τμ%ματα ορισμ!νων βιο-
γραφικ5ν σκην5ν και στο πλα�σιο. Έντονο εγχ�ρακτο 

προκαταρκτικ& σχ!διο !χει χρησιμοποιηθε� στον ορισμ& 
των διαχ5ρων, της κεντρικ%ς μορφ%ς και των σκην5ν 
ακ&μη και στις μικρ&τερες λεπτομ!ρειες. Το βαθ; προ-
καταρκτικ& σχ!διο διαγρ�φει το περ�γραμμα της μορφ%ς 
του αγ�ου, κ�θε λεπτομ!ρεια της στολ%ς, της εξ�ρτυσης 
και της πτυχολογ�ας, καθ5ς και των μορφ5ν και των αρ-
χιτεκτονημ�των των περιφερειακ5ν σκην5ν. Στο κεντρι-
κ& θ!μα το σχ!διο !χει ακολουθηθε� με σχετικ% ακρ�βεια, 
το �διο παρατηρε�ται και στις σκην!ς &σον αφορ� τις 
μορφ!ς, εν5 οι αποκλ�σεις ε�ναι πολλ!ς στη ζωγραφικ% 
απ&δοση των αρχιτεκτονημ�των και των αντικειμ!νων, 
παρ� τον πολ; ακριβ% αρχικ& σχεδιασμ& τους.

Το !ργο ακολουθε� το σ;νηθες σχ%μα των βιογραφικ5ν 
εικ&νων με την παρ�σταση του αγ�ου στο κ!ντρο και 
σκην5ν απ& τον β�ο του στις τ!σσερις πλευρ!ς. Ενδιαφ!-
ρον παρουσι�ζει στη συγκεκριμ!νη εικ&να το ιδια�τερα 
επ�μηκες κεντρικ& δι�χωρο, το οπο�ο, σε συνδυασμ& με 
τις μικρ!ς διαστ�σεις των 14 βιογραφικ5ν σκην5ν, ανα-
δεικν;ει τη μορφ% του ολ&σωμου στρατιωτικο; αγ�ου 
Γεωργ�ου.

Α. Κεντρικ% παρ�σταση

Ο �γιος Γε5ργιος «νέος,�ἀγένειος,�σγουροκέφαλος»,2 σ;μ-
φωνα με τον καθιερωμ!νο φυσιογνωμικ& τ;πο, παριστ�-
νεται &ρθιος και μετωπικ&ς. Φορ� στρατιωτικ% στολ% με 
ρ&δινο μανδ;α που συγκρατε�ται δεμ!νος σε κ&μπο στον 
αριστερ& 5μο, καλ;πτει πλ%ρως με τις πλο;σιες πτυ-
χ!ς του τη δεξι� πλευρ� του κορμο; και ανασηκ5νεται 
ελαφρ� απ& το αφ;σικα μικρ& δεξ� του χ!ρι που κρατ� 

ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ

Βιογραφικ% εικ&να του αγ�ου Γεωργ�ου στο Μουσε�ο Μπεν�κη: 
συμβολ% στη μελ!τη του μεταβυζαντινο; 

εικονογραφικο; κ;κλου του αγ�ου



68 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

Χ Ρ Υ Σ Α Υ Γ Η  Κ Ο Υ Τ Σ Ι Κ Ο Υ

Εικ. 1. Βιογραφικ% εικ&να του αγ�ου Γεωργ�ου. Αθ%να, Μουσε�ο Μπεν�κη, αρ. ευρ. 36279.
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το δ&ρυ. Στην αριστερ% πλευρ� του αγ�ου, που δεν κα-
λ;πτεται απ& τον μανδ;α, διακρ�νονται οι λεπτομ!ρειες 
της στρατιωτικ%ς ενδυμασ�ας και της διακ&σμησης του 
θ5ρακα. Με το αριστερ& χ!ρι κρατ� τη λαβ% του ξ�φους 
στη θ%κη του, εν5 στον 5μο του ε�ναι στερεωμ!νο με 
αν&ργανο τρ&πο το τ&ξο του. Την εξ�ρτυση συμπληρ5-
νει η φαρ!τρα με τα β!λη, που διακρ�νεται κ�τω απ& 
τον μανδ;α. Ο φωτοστ!φανος ορ�ζεται με διπλ& μα;ρο 
γραπτ& περ�γραμμα και !να δε;τερο απ& πρ&στυπους κυ-
κλ�σκους. Στην εσωτερικ% του επιφ�νεια κυκλ�σκοι και 
τετρ�γωνα σχηματ�ζουν σταυροειδ% σχ!δια εγγεγραμ-
μ!να σε ρ&μβους, εν5 τα δι�κενα συμπληρ5νουν μοτ�βα 
σε σχ%μα Γ, πρ&στυπη διακ&σμηση που χαρακτηρ�ζεται 
απ& αταξ�α και αμ!λεια. Στις π�νω γων�ες, δ;ο κ&κκινα 
μετ�λλια περικλε�ουν χρυσ% μεγαλογρ�μματη επιγραφ% 
πλαισιωμ!νη απ& φυτικ� σχ!δια: (Ο Α)ΓΙΟS�(ΓΕΩΡ)ΓIOS. 
Η μορφ% πατ� σε πρ�σινο δ�πεδο και προβ�λλεται σε 
χρυσ& β�θος, κατ� τ&πους κοσμημ!νο με πρ&στυπους 
σταυρο;ς, ρ&μβους και κυκλ�σκους.

Η ψηλ%, κομψ% μορφ% του αγ�ου Γεωργ�ου ακολου-
θε� την εικονογραφ�α των στρατιωτικ5ν αγ�ων, η οπο�α 
γνωρ�ζει ιδια�τερη δι�δοση στην παλαιολ&γεια μνημει-
ακ% ζωγραφικ% σε σ;νολα εξαιρετικ%ς ποι&τητας3 και 
αποκρυσταλλ5νεται στην κρητικ% ζωγραφικ% του 15ου 
αι5να.�Ειδικ&τερα, κρατ5ντας το δ&ρυ στο δεξ� χ!ρι και 
το σπαθ� στη θ%κη του στο αριστερ&, ο �γιος παριστ�νε-
ται στον Άγιο Νικ&λαο τον Ορφαν& στη Θεσσαλον�κη, 
σ;νθεση με την οπο�α η εικ&να του Μουσε�ου Μπεν�κη 
μοι�ζει ως προς τη στ�ση του αγ�ου,  ο οπο�ος μοιρ�ζει το 
β�ρος στα δ;ο π&δια, και τη θ!ση του αριστερο; χεριο; 
που κρατ� τη λαβ% του ξ�φους.4 Στεν!ς ομοι&τητες ανι-
χνε;ονται και με την τοιχογραφ�α του αγ�ου Θεοδ5ρου 
του Στρατηλ�τη στο καθολικ& της Μον%ς Χιλανδαρ�ου 
ως προς τη στ�ση της μορφ%ς, τη θ!ση των ποδι5ν, τον 
μανδ;α που δ!νεται σε κ&μπο και καλ;πτει μεγ�λο τμ%-
μα του κορμο;, τη θ!ση του αριστερο; χεριο; που κρατ� 
τη θ%κη του ξ�φους και την κλειστ% χειρονομ�α του δε-
ξιο; που κρατ� στο Χιλανδ�ρι υψωμ!νο ξ�φος.5

Ο τρ&πος &μως που η μορφ% πατ� στ!ρεα με κ�ποια 
λανθ�νουσα α�σθηση κ�νησης την φ!ρει πλησι!στερα 
στα κρητικ� !ργα του 15ου αι5να. Ως προς τη στ�ση του 
αγ�ου και τα επιμ!ρους στοιχε�α της στρατιωτικ%ς εξ�ρ-
τυσης, εμφαν%ς ε�ναι η στεν% σχ!ση με μορφ!ς στρατιω-
τικ5ν αγ�ων απ& μια σειρ� κρητικ5ν !ργων υψηλ%ς ποι-
&τητας του β´ μισο; του 15ου αι5να, &πως το βημ&θυρο 
του Μουσε�ου Ευαγγελιστρ�ας της Τ%νου,6 το τρ�πτυχο 

του Μουσε�ου Μπεν�κη με την παρ�σταση των αγ�ων 
Γεωργ�ου, Δημητρ�ου και Θεοδ5ρου,7 το τρ�πτυχο του 
Ερμιτ�ζ με τους αγ�ους Γε5ργιο, Δημ%τριο και Προκ&πιο 
και την εικ&να με τους αγ�ους Γε5ργιο και Δημ%τριο της 
Συλλογ%ς Likhachev, επ�σης στο Ερμιτ�ζ.8

Η δι�ρθρωση της στολ%ς με τον κοντ& χιτ5να που 
καλ;πτεται απ& τον μεταλλικ& θ5ρακα με την καμπ;λη 
απ&ληξη, το οριζ&ντιο !λασμα στο στ%θος, στην οσφ; 
και τους βραχ�ονες και τα χρυσ� πτερ;για στην παρυφ% 
και τους 5μους, οι δρομ�δες που αγκαλι�ζουν τους μη-
ρο;ς και φ!ρουν επιγονατ�δες με ψευδοκουφικ� σχ!δια, 
οι μαλακ!ς υφασμ�τινες ταιν�ες που προστατε;ουν τα 
π&δια, απαντο;ν στα παραπ�νω !ργα, καθ5ς και στις ει-
κ&νες του αγ�ου Δημητρ�ου της Συλλογ%ς Ανδρε�δη του 
β´ τ!ταρτου του 15ου αι5να,9 του αγ�ου Φανουρ�ου της 
Συλλογ%ς Καρρ�10 και του αγ�ου Γεωργ�ου σε τρ�πτυχο 
του τ!λους του 15ου αι5να απ& ιδιωτικ% συλλογ% του 
Λονδ�νου.11 Η καλυμμ!νη απ& τον μανδ;α μ�α πλευρ� 
του θ5ρακα και το χ!ρι που μ&λις προβ�λλει μ�λλον 
σπαν�ζουν στις απεικον�σεις του αγ�ου ως στρατιωτικο; 
αλλ� και �λλων στρατιωτικ5ν αγ�ων απ& τα παλαιολ&-
γεια χρ&νια και εξ%ς,12 με εξα�ρεση παραστ�σεις τους σε 
στ�ση τρι5ν τετ�ρτων, &πως αυτ!ς του αγ�ου Φανουρ�-
ου στην αμφιπρ&σωπη εικ&να του Αγγ!λου % του αγ�ου 
Γεωργ�ου ως κεφαλοφ&ρου.13 Πιο συχν� ανιχνε;εται σε 
μορφ!ς στρατιωτικ5ν αγ�ων του βορειοελλαδικο; χ5-
ρου, &πως για παρ�δειγμα στην απεικ&νιση των αγ�ων 
Θεοδ5ρων απ& τον ομ5νυμο να& της Β!ροιας του τελευ-
τα�ου τ!ταρτου του 15ου αι5να,14 του αγ�ου στην εικ&να 
του τ!λους του 15ου αι5να απ& τη Συλλογ% Ανδρε�δη,15 
καθ5ς και σε εκε�νες του αγ�ου Δημητρ�ου σε δ;ο εικ&νες 
του 17ου αι5να απ& τη Μον% Καρακ�λου και τη Μον% 
Εσφιγμ!νου.16 Τ!λος, τα κ&κκινου β�θους μετ�λλια με 
τη χρυσ% φυτικ% διακ&σμηση που περικλε�ουν το &νομα 
του αγ�ου απαντο;ν πολ; συχν� στις φορητ!ς εικ&νες του 
Αγ�ου Όρους και γενικ&τερα της Β&ρειας Ελλ�δας.17 Με 
την παραγωγ% των περιοχ5ν αυτ5ν συνδ!ονται και τα 
πρ&στυπα μοτ�βα που κοσμο;ν τον φωτοστ!φανο και το 
χρυσ& β�θος της εικ&νας του Μουσε�ου.18

Οι εικονογραφικ!ς ομοι&τητες που επισημ�νθηκαν με 
τους στρατιωτικο;ς αγ�ους των κρητικ5ν εικ&νων του 15ου 
αι5να μαρτυρο;ν την καλλιτεχνικ% παρ�δοση απ& την 
οπο�α αντλ%θηκε το πρ&τυπο του ζωγρ�φου. Η προσπ�-
θεια ακριβο;ς απ&δοσ%ς του, &μως, προδ�δεται απ& μικρ!ς 
ατ!λειες και αδεξι&τητες που δεν !χουν αποφευχθε�, παρ� 
το λεπτομερ!ς εγχ�ρακτο προκαταρκτικ& σχ!διο: το τ&ξο 
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που στ!κεται αφ;σικα ψηλ� στον 5μο, η χρυσ% ταιν�α που 
περιτρ!χει μ&νο το κ�τω μισ& του θ5ρακα, δ�νοντας την 
εντ;πωση &τι αποτελε� χωριστ& τμ%μα της εξ�ρτυσης, η 
ταιν�α που εμφαν�ζεται στην παρυφ% του υφ�σματος μ&-
νο αν�μεσα στα π&δια του αγ�ου, το τμ%μα της φαρ!τρας 
που διακρ�νεται π�σω απ& τα π&δια του με τρ&πο μη ρεα-
λιστικ& σε σχ!ση με το π�νω �κρο της. Τα δευτερε;οντα 
αυτ� στοιχε�α, αν και δεν διαταρ�σσουν την ηρεμ�α και 
τη χ�ρη της επιμελημ!νης κεντρικ%ς μορφ%ς, συνιστο;ν 
παρανο%σεις στη χρ%ση εν&ς πολ; καλο; προτ;που�και 
ως εκ το;του προδ�δουν τη χρονικ% απ&σταση αλλ� και 
το χαμηλ&τερο επ�πεδο του ζωγρ�φου και του εργαστη-
ρ�ου του. Ο τρ&πος διευθ!τησης του μανδ;α, ο δι�κοσμος 
των μεταλλ�ων και τα πρ&στυπα σχ!δια προσδιορ�ζουν 
ως τ&πο προ!λευσης τον βορειοελλαδικ& χ5ρο. Τ!λος, 
να σημει5σουμε &τι η χρ%ση του �διου ακριβ5ς εικονο-
γραφικο; τ;που στις εικ&νες του αγ�ου Δημητρ�ου απ& τη 
Μον% Καρακ�λου και τη Μον% Εσφιγμ!νου που προα-
ναφ!ρθηκαν,19 παρ� τις διαφορ!ς στη χρωματικ% κλ�μακα 
και την τεχνοτροπικ% απ&δοση των μορφ5ν, μαρτυρε� την 
;παρξη εν&ς κοινο; προτ;που προσιτο; στους ζωγρ�φους 
των αθωνικ5ν εργαστηρ�ων.

Β. Βιογραφικ!ς σκην!ς

Τα 14 επεισ&δια του β�ου του αγ�ου εικονογραφο;νται σε 
ισ�ριθμα δι�χωρα, τα οπο�α καταν!μονται στις τ!σσερις 
πλευρ!ς της κεντρικ%ς παρ�στασης (εικ. 1, 2). Παρ� 
τη μ!ριμνα για λεπτομερ% χ�ραξη των πλαισ�ων κ�θε 
σκην%ς, αυτ� παρουσι�ζουν ανομοιογ!νεια ως προς τις 
διαστ�σεις, σε αντ�θεση με την πλειον&τητα των βιογρα-
φικ5ν εικ&νων. Αρκε� να συγκρ�νουμε τις μεγαλ;τερες 
διαστ�σεις των σκην5ν της αν�κρισης απ& τον αυτοκρ�-
τορα, του τροχο; και της καταστροφ%ς των ειδ5λων, με 
εκε�νες του μαρτυρ�ου του λ�θου, της μαστ�γωσης και 
της αν�στασης του νεκρο; % τη θαυματουργ% δι�σωση 
απ& τον �γγελο και την αποτομ% της βασ�λισσας Αλε-
ξ�νδρας με το μαρτ;ριο του ασβ!στη και την επ�σκεψη 
της βασ�λισσας στη φυλακ%. Ενδιαφ!ρον παρουσι�ζει η 
τοποθ!τηση των ολιγοπρ&σωπων συνθ!σεων του λογχι-
σμο; και της συγγραφ%ς της απ&φασης της θαν�τωσης 
στο μεσα�ο ευρ; δι�χωρο της π�νω και της κ�τω πλευ-
ρ�ς αντ�στοιχα, εν5 αδιαφορ�α για σωστ% οργ�νωση των 
σκην5ν στον διαθ!σιμο χ5ρο εκδηλ5νεται στη σκην% 
του τροχο;, &που το δεξ� π&δι του στρατι5τη απ& τον 

μηρ& περ�που !χει καλυφθε� απ& το χρυσ& β�θος της 
κεντρικ%ς σκην%ς20 % στις σκην!ς της μαστ�γωσης και 
της καταστροφ%ς των ειδ5λων, στοιχε�α των οπο�ων –τα 
βο;νευρα στη μ�α περ�πτωση και το ε�δωλο στην �λ-
λη– ξεπερνο;ν τα &ρια του συγκεκριμ!νου διαχ5ρου και 
τμ%μα τους παριστ�νεται στο αμ!σως προηγο;μενο.

Τα επεισ&δια που συγκροτο;ν τον κ;κλο της εικ&νας 
αναφ!ρονται σε πολυ�ριθμες σχετικ!ς με τον β�ο του 
αγ�ου πηγ!ς. Οι πρωιμ&τερες –που αν�γονται !ως τον 
5ο αι5να– διακρ�νονται για το πλ%θος των μαρτυρ�ων 
και την αναφορ� μη πραγματικ5ν προσ5πων, εν5 στις 
μεταγεν!στερες του 11ου αι5να πολλ� επεισ&δια απα-
λε�φονται και γ�νεται προσπ�θεια να δοθε� στον β�ο 
ιστορικ% δι�σταση.21

Ο εικονογραφικ&ς κ;κλος του αγ�ου, %δη διαμορφω-
μ!νος στον 11ο αι5να, γνωρ�ζει στη συν!χεια μεγ�λη 
δι�δοση και παραλλαγ!ς, στη μνημειακ% κυρ�ως ζω-
γραφικ% αλλ� και τις φορητ!ς εικ&νες.22 Ο Διον;σιος ο 
εκ Φουρν� αναφ!ρει στο κεφ�λαιο των θαυμ�των του 
αγ�ου Γεωργ�ου ενν!α επεισ&δια που επαναλαμβ�νονται 

1 2 4

3   5

8  7

9   6

11 13

10 12    14

Εικ. 2.  Σχ!διο της δι�ταξης των σκην5ν στο πλα�σιο 
της εικ. 1.
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και στο κεφ�λαιο των μαρτυρ�ων με την προσθ%κη �λ-
λων επτ�.23

Ο βιογραφικ&ς κ;κλος της εικ&νας του Μουσε�ου 
Μπεν�κη, &πως διαπιστ5σαμε κατ� τη μελ!τη των 
πηγ5ν, εικονογραφε� επεισ&δια που περιγρ�φονται με 
ακρ�βεια στο Μαρτ;ριο του αγ�ου Γεωργ�ου του Μεγάλου�
Συναξαριστή.24 Το Συναξάριο�της�Κωνσταντινούπολης�και 
το κε�μενο του Συμε5ν του Μεταφραστ% αναφ!ρουν 11 
απ& τα 14 παρισταν&μενα επεισ&δια, εν5 τα υπ&λοιπα 
τρ�α δηλ5νονται συνοπτικ�.25 Η χρονολογικ% σειρ� του 
κειμ!νου του Μεγάλου�Συναξαριστή θα ακολουθηθε� κα-
τ� τη δι�ταξη των σκην5ν (εικ. 2). Η αφ%γηση ξεκιν� 
απ& την π�νω αριστερ% γων�α και ολοκληρ5νεται στην 
κ�τω δεξι�, χωρ�ς &μως να ακολουθε�ται με ακρ�βεια η 
χρονικ% αλληλουχ�α των επεισοδ�ων, χαρακτηριστικ& 
κοιν& στην πλειον&τητα των βιογραφικ5ν εικ&νων.26

 
1. Η αν�κριση του αγ�ου απ& τον αυτοκρ�τορα (εικ. 1, 2, 3)
Στρατι5της που κρατ� δ&ρυ προσ�γει τον �γιο στον αυ-
τοκρ�τορα, ο οπο�ος παριστ�νεται &ρθιος με υψωμ!νο 
το δεξ� χ!ρι σε χειρονομ�α ομιλ�ας μπροστ� στην τοξωτ% 
ε�σοδο αρχιτεκτον%ματος μικρ5ν διαστ�σεων. Π�σω του, 
στο εσωτερικ& του κτηρ�ου, γηραι&τερη ανδρικ% μορφ% 
με στ!μμα διακρ�νεται απ& το πλαϊν& �νοιγμα. Γκρ�ζος 
το�χος με πυργ�σκο υψ5νεται π�σω απ& τις μορφ!ς που 
πατο;ν σε πρ�σινο δ�πεδο. Στον χρυσ& κ�μπο διατηρε�-
ται η επιγραφ%: (ο) ἅγιος�πΑριστΑ(τ)ο�το�β(ΑΣ)ΙΛΗ�
μΑ(Ξ)ιμιαν(ω)�και δ;ο πρ&στυποι ρ&μβοι. 

Στην Ερμηνεία το συγκεκριμ!νο επεισ&διο παρατ�θε-
ται πρ5το στο κεφ�λαιο των θαυμ�των του αγ�ου και σε 
εκε�νο των μαρτυρ�ων.27 Ως αυτοκρ�τορας &μως αναφ!-
ρεται ο Διοκλητιαν&ς και επ�τροπ&ς του ο Μαγν!ντιος, 
αναφορ� η οπο�α συμπ�πτει με τα δεδομ!να των περισ-
σ&τερων αγιολογικ5ν κειμ!νων.28 Ο Μαξιμιαν&ς, με τον 
οπο�ο η επιγραφ% της εικ&νας του Μουσε�ου Μπεν�κη 
ταυτ�ζει τον αυτοκρ�τορα, μαρτυρε�ται μ&νο στα κε�μενα 
του Θεοδ5ρου Δαφνοπ�τη Διοκλητιανοῦ�τοῦ�τυράννου�
τῶν�τῆς�Ρώμης�σκήπτρων�ἐπειλημμένου�καὶ�τῆς�Νικο2
μήδους�Μαξιμιανοῦ�βασιλεύοντος και του Συμε5ν του 
Μεταφραστ% Διοκλητιανοῦ�τότε�καὶ�Μαξιμιανοῦ�τὴν�
βασίλειον�ἰθυνόντων�ἀρχὴν ως αυτοκρ�τορας του ανα-
τολικο; τμ%ματος.29

Ο τρ&πος απεικ&νισης του θ!ματος στην εικ&να του 
Μουσε�ου αποτελε� μοναδικ% περ�πτωση, &σο γνωρ�ζω, 
καθ5ς διαφοροποιε�ται απ& την καθιερωμ!νη εικονο-
γραφ�α και τις παραλλαγ!ς της προσαγωγ%ς αγ�ου στον 

αυτοκρ�τορα. Τ&σο στην αντ�στοιχη σκην% του κ;κλου 
του αγ�ου Γεωργ�ου &σο και �λλων αγ�ων, ο αυτοκρ�τορας 
παριστ�νεται !νθρονος συνοδευ&μενος εν�οτε απ& τον 
επ�τροπο %/και στρατι5τη/ες να ανακρ�νει τον �γιο που 
προσ�γεται απ& !ναν % περισσ&τερους στρατι5τες.30 Το 
εικονογραφικ& σχ%μα της εικ&νας του Μουσε�ου Μπε-
ν�κη με τον αυτοκρ�τορα &ρθιο στην ε�σοδο κτηρ�ου να 
υποδ!χεται τον �γιο χρησιμοποιε�ται κατ� καν&να για την 
εικονογρ�φηση εν&ς �λλου επεισοδ�ου του κ;κλου του 
αγ�ου, την επ�σκεψη του αυτοκρ�τορα και της συνοδε�ας 
του στον να& των ειδ5λων για την πραγματοπο�ηση θυσ�-
ας, &που στη συν!χεια προσ!ρχεται και ο �γιος.31 Εν�οτε 
το θ!μα συνδυ�ζεται με την απεικ&νιση της καταστροφ%ς 
των ειδ5λων, αν και συν%θως παριστ�νονται ως δ;ο δια-
φορετικ� επεισ&δια. Το εικονογραφικ& σχ%μα της εικ&-
νας του Μουσε�ου Μπεν�κη εντοπ�ζεται στη βιογραφικ% 
εικ&να του αγ�ου Γεωργ�ου απ& το Εκκλησιαστικ& Μου-

Εικ. 3. Η αν�κριση του αγ�ου απ& τον αυτοκρ�τορα. 
Λεπτομ!ρεια της εικ. 1.
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σε�ο στον Π;ργο της Σαντορ�νης, κρητικ& !ργο του 16ου 
αι5να.32 Με μικρ% διαφοροπο�ηση ως προς την απουσ�α 
ορθογ5νιου ανο�γματος στο πλ�ι του αρχιτεκτον%ματος 
και τον τρ&πο που προβ�λλει ο επ�τροπος, το �διο πρ&-
τυπο απαντ� στη βιογραφικ% εικ&να του αγ�ου Γεωργ�ου 
του τ!λους του 16ου αι5να απ& το Μουσε�ο της Γενε;ης,33 
στη μελχιτικ% εικ&να του 1666 απ& την ιδιωτικ% συλλογ% 
Abou Adal του Λιβ�νου,34 στην εικ&να του 1684 απ& την 
Εθνικ% Πινακοθ%κη της Σ&φιας,35 σε εικ&να απ& γαλλικ% 
ιδιωτικ% συλλογ% του α´ μισο; του 18ου αι5να (εικ. 10).36 
Σε &λες τις περιπτ5σεις &μως, το εικονογραφικ& σχ%μα 
αποδ�δει το θ!μα της επ�σκεψης στον να& των ειδ5λων, 
καθ5ς η αν�κριση του αγ�ου απ& τον αυτοκρ�τορα και η 
καταστροφ% των ειδ5λων απ& τον �γιο δηλ5νονται το 
καθ!να σε �λλο δι�χωρο.

2. Ο λογχισμ&ς (εικ. 1, 2, 4)
Στις αγιολογικ!ς πηγ!ς την αν�κριση του αγ�ου απ& τον 
αυτοκρ�τορα διαδ!χεται το μαρτ;ριο του λογχισμο;,37 
το οπο�ο στην εικ&να του Μουσε�ου παριστ�νεται στο 
μεσα�ο, ευρ; δι�χωρο της π�νω πλευρ�ς σε μια ολιγο-
πρ&σωπη σ;νθεση με τον �γιο &ρθιο στο κ!ντρο να 

υψ5νει το δεξ� χ!ρι και να στρ!φει ελαφρ� την κεφαλ% 
προς τα δεξι� του, εν5 δ;ο στρατι5τες τοποθετημ!νοι 
στη μ�α και την �λλη πλευρ� τον λογχ�ζουν. Με θαυμα-
τουργ& τρ&πο η αιχμ% της λ&γχης αλλ�ζει κατε;θυνση 
και ο �γιος δεν τραυματ�ζεται. Το β�θος καλ;πτουν δ;ο 
αρχιτεκτον%ματα χρ5ματος μενεξεδ� με μπλε στ!γη και 
ομοι&χρωμος χαμηλ&ς το�χος. Το β�θος ε�ναι χρυσ&, το 
!δαφος πρ�σινο. Επιγραφ%: Ο�ἍΓΙΟC�ΛΌνΧΙ�ΚΟ(Π;)/
Τούμε/νοc.

Το μαρτ;ριο δεν περιλαμβ�νεται συχν� στους βυζαντι-
νο;ς εικονογραφικο;ς κ;κλους του αγ�ου, γνωρ�ζει &μως 
δι�δοση στη μεταβυζαντιν% ζωγραφικ%.38 Η σ;νθεση της 
εικ&νας του Μουσε�ου Μπεν�κη με τον �γιο στο μ!σο 
να φ!ρει τα χ!ρια μπροστ� στο στ%θος, στρ!φοντας την 
κεφαλ% προς τα δεξι� του, πλαισιωμ!νος απ& τους δ;ο 
στρατι5τες που τον λογχ�ζουν ο !νας σε στ�ση τρι5ν τε-
τ�ρτων και ο �λλος σε κατατομ%, ακολουθε� με ακρ�βεια 
την περιγραφ% του Συναξαρίου�της�Κωνσταντινούπολης, 
του κειμ!νου του Συμε5ν του Μεταφραστ% και του Με2
γάλου�Συναξαριστή.39 Το εικονογραφικ& σχ%μα ανιχνε;-
εται στην ξυλ&γλυπτη βιογραφικ% εικ&να του αγ�ου απ& 
το Μουσε�ο του Κι!βου που !χει χρονολογηθε� απ& τα 

Εικ. 4. Το μαρτ;ριο του λογχισμο;. Λεπτομ!ρεια της εικ. 1.
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Εικ. 5. Ξυλ&γλυπτη εικ&να του αγ�ου Γεωργ�ου απ& το Μουσε�ο του Κι!βου, τ!λη 11ου - αρχ!ς 13ου αι. 
(απ&: A. Bank, Byzantine�Art�in�the�Collections�of�the�Soviet�Museums [Leningrad 1985] π�ν. 266).
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τ!λη του 11ου !ως τις αρχ!ς του 13ου αι5να (εικ. 5),40 
στην κρητικ% εικ&να του τ!λους του 15ου αι5να απ& την 
Εφορε�α Βυζαντιν5ν Αρχαιοτ%των της Ρ&δου (εικ. 8),41  
στην εικ&να της Μον%ς Παντοκρ�τορος του α´ μισο; 
του 17ου αι5να,42 στις τοιχογραφ�ες απ& το παρεκκλ%-
σιο του Αγ�ου Γεωργ�ου της Μον%ς Διονυσ�ου στο Άγιον 
Όρος του 1609,43 στην κρητικ% εικ&να του 17ου αι5να 
της Συλλογ%ς Λοβ!ρδου στο Βυζαντιν& Μουσε�ο,44 στην 
εικ&να του β´ μισο; του 17ου αι5να απ& το Εκκλησια-
στικ& Μουσε�ο της Μ�ρπησσας της Π�ρου45 και στην 
εικ&να γαλλικ%ς ιδιωτικ%ς συλλογ%ς του α´ μισο; του 
18ου αι5να (εικ. 10).

3. Το μαρτ;ριο του λ�θου (εικ. 1, 2, 6)
Η δι%γηση συνεχ�ζεται στο δε;τερο δι�χωρο της αρι-
στερ%ς πλευρ�ς με το μαρτ;ριο του λ�θου. Το επεισ&διο 
λαμβ�νει χ5ρα στο εσωτερικ& της φυλακ%ς, &πως υποδη-
λ5νει ο ψηλ&ς ημικυκλικ&ς το�χος με τους τρεις π;ργους. 
Ο �γιος, ενδεδυμ!νος μπλε ποδ%ρη χιτ5να, εικον�ζεται σε 
;πτια στ�ση με ελαφρ� ανασηκωμ!νο το κεφ�λι. Στρατι-
5της τοποθετε� μαρμ�ρινη ορθογ5νια πλ�κα στο στ%θος 
του αγ�ου, εν5 μια δε;τερη ανδρικ% μορφ% σε μικρ&τερη 
κλ�μακα στερε5νει τα π&δια του σε ξ;λινη σαν�δα, χτυ-
π5ντας με σφυρ�. Παρ� τη φροντ�δα για τη δ%λωση του 
δαπ!δου, οι μορφ!ς του αγ�ου και του στρατι5τη μοι�ζουν 

να αιωρο;νται. Στο χρυσ& β�θος η επιγραφ%: Ο�Α(ΓΙΟ)C�
Ε(ν) ΤΗ�ΦΙΛΑΚΗ�ΛΙΘΟΝ�ΒΑΡούμε(νο)c. 

Το μαρτ;ριο περιγρ�φεται στις περισσ&τερες πηγ!ς 
και περιλαμβ�νεται %δη στους πρ5ιμους εικονογρα-
φικο;ς κ;κλους.46 Το πρ&τυπο της εικονογραφ�ας της 
παρ�στασης μπορε� να αναζητηθε� στη βιογραφικ% ει-
κ&να του Κι!βου (εικ. 5). Στη μεταβυζαντιν% τ!χνη το 
σχ%μα απαντ� στην εικ&να της Ρ&δου (εικ. 8), το παρεκ-
κλ%σι του Αγ�ου Γεωργ�ου της Μον%ς Διονυσ�ου,47 την 
εικ&να του ναο; του Αγ�ου Γεωργ�ου Γηροκομε�ου στην 
Π�τμο (με αντ�στροφη φορ�) του 1620-1630 (εικ. 9),48 
της Π�ρου,49 της Μον%ς Παντοκρ�τορος,50 της Εθνικ%ς 
Πινακοθ%κης της Σ&φιας51 και της γαλλικ%ς ιδιωτικ%ς 
συλλογ%ς (εικ. 10).

4. Το μαρτ;ριο του τροχο; (εικ. 1, 2, 7)
Η δι%γηση συνεχ�ζεται στην π�νω δεξι� γων�α με την 
παρ�σταση του μαρτυρ�ου του τροχο;. Ο �γιος, ενδεδυ-
μ!νος ανοιχτορ&δινο περ�ζωμα, ε�ναι δεμ!νος στον ξ;-
λινο τροχ& που εδρ�ζεται σε μαρμ�ρινο β�θρο με προ-
σαρμοσμ!νες σε αυτ& τις %δη ματωμ!νες λ&γχες. Στις 
δ;ο πλευρ!ς δ;ο στρατι5τες τραβο;ν τον ιμ�ντα με τον 
οπο�ο ε�ναι δεμ!νος ο �γιος, 5στε να γυρ�σει ο τροχ&ς. 
Το χρυσ& β�θος καλ;πτει ψηλ&ς ανοιχτ&ς γκρ�ζος το�χος 
με δ;ο π;ργους στα �κρα και στ!γες μπλε και κ&κκινου 
χρ5ματος αντ�στοιχα. Επιγραφ%: Ο�ΑΓΙΟC�ΒΑΛΌμενοc�
εν�το�τροχό.

Το μαρτ;ριο του τροχο; αναφ!ρεται στα κε�μενα52 
και συνιστ� το πλ!ον διαδεδομ!νο μαρτ;ριο του αγ�ου 
στη βυζαντιν% και τη μεταβυζαντιν% τ!χνη στο πλα�σιο 
εκτενο;ς αλλ� και συνεπτυγμ!νου εικονογραφικο; κ;-
κλου, &πως και κ;κλων μηνολογ�ου. Η εικονογραφ�α 
διαφοροποιε�ται ως προς το σχ%μα του τροχο; και του 
β�θρου του, του αριθμο; και της στ�σης των στρατιωτ5ν, 
της παρουσ�ας % μη του αυτοκρ�τορα.53

Το εικονογραφικ& σχ%μα της εικ&νας του Μουσε�ου 
Μπεν�κη απαντ� στη βιογραφικ% εικ&να του Κι!βου 
(εικ. 5), στην τοιχογραφ�α της Μον%ς Δοχειαρ�ου,54 
στην εικ&να της Π�τμου (εικ. 9), στην εικ&να απ& το 
Εκκλησιαστικ& Μουσε�ο της Μ�ρπησσας της Π�ρου.55 
Οι ομοι&τητες αφορο;ν τον τ;πο του τροχο;, τη στ�ση 
και την ενδυμασ�α του αγ�ου και των στρατιωτ5ν. Το 
αρχιτεκτονικ& β�θος της εικ&νας, αν και απλο;στερο, 
μοι�ζει με αυτ& της εικ&νας της Π�τμου. Στην πρωιμ&-
τερη εικ&να της Ρ&δου (εικ. 8) το θ!μα καταλ�μβανε 
το μεσα�ο δι�χωρο της κ�τω πλευρ�ς· λ&γω &μως των 

Εικ. 6. Το μαρτ;ριο του λ�θου. Λεπτομ!ρεια της εικ. 1.
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εκτεταμ!νων φθορ5ν δεν ε�ναι δυνατ% η λεπτομερ%ς 
σ;γκριση. Ωστ&σο, η διαμ&ρφωση του β�θρου του 
τροχο; και η στ�ση των ποδι5ν του στρατι5τη δεξι�, 
που διατηρο;νται αποσπασματικ�, συνιστο;ν !νδειξη 
για τη χρ%ση του �διου προτ;που με τα παραπ�νω !ργα 
για την εικονογρ�φηση και αυτο; του θ!ματος.56 Στην 
εικ&να της Σαντορ�νης τ!λος,57 !ργο κρητικ%ς τ!χνης 
του 16ου αι5να, αν και ο τροχ&ς ακολουθε� διαφορετικ& 
εικονογραφικ& σχ%μα, η μορφ% του αγ�ου, η στ�ση των 
στρατιωτ5ν, ο ψηλ&ς το�χος, το χρυσ& β�θος και το πρ�-
σινο !δαφος παραπ!μπουν στο �διο με τις προηγο;μενες 
παραστ�σεις πρ&τυπο.

5. Η θαυματουργ% δι�σωση απ& τον �γγελο (εικ. 1, 2)
Χρονολογικ� η δι%γηση συνεχ�ζεται στην κ�θετη δεξι� 

πλευρ� με τη θαυματουργ% δι�σωση του αγ�ου απ& το 
μαρτ;ριο του τροχο; χ�ρη στην παρ!μβαση του αγγ!-
λου.58 Στην παρ�σταση, στη δεξι� πλευρ� εικον�ζονται 
ο �γγελος με τον �γιο σε στ�ση εναγκαλισμο; και αρι-
στερ� επαναλαμβ�νεται &μοιο, ως προς τη σκην% του 
μαρτυρ�ου, το στοιχε�ο του τροχο;, με μ&νη διαφορ� 
το ψηλ&τερο β�θρο και τα καρφι� που δεν ε�ναι πλ!ον 
ματωμ!να. Αν και ο τροχ&ς !χει τοποθετηθε� με ακρ�-
βεια στην πρ�σινη ταιν�α που δηλ5νει το !δαφος, οι δ;ο 
μορφ!ς ζωγραφ�στηκαν ατυχ5ς ψηλ&τερα με αποτ!λε-
σμα να δ�νουν την εντ;πωση &τι αιωρο;νται. Π�σω τους 
ορθ5νεται ψηλ&ς καστανοκ&κκινος το�χος. Στο χρυσ& 
β�θος διακρ�νονται πρ&στυποι ρ&μβοι και η επιγραφ%: 
Ο�ἍΓ(Ι)ΟC�Aσπαζόμενοc�υπό�αγγέΛΟ(υ).�

Το επεισ&διο εικονογραφε�ται πολ; λιγ&τερο απ& το 

Εικ.  7. Το μαρτ;ριο του τροχο;. Λεπτομ!ρεια της εικ. 1.
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Εικ. 8. Βιογραφικ% εικ&να του αγ�ου Γεωργ�ου απ& την Εφορε�α Βυζαντιν5ν Αρχαιοτ%των Ρ&δου, τ!λη 15ου αι. 
(απ&: Εικόνες�της�κρητικής�τέχνης,�Από�τον�Χάνδακα�ως�την�Μόσχα�και�την�Αγία�Πετρούπολη [Ηρ�κλειο 1993] αρ. 181).
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Εικ. 9. Βιογραφικ% εικ&να του αγ�ου Γεωργ�ου απ& τον να& του Αγ�ου Γεωργ�ου Γηροκομε�ου Π�τμου, 1620-1630 
(απ&: Μ. Χατζηδ�κης, Εικόνες�της�Πάτμου [Αθ%να 1977] π�ν. 177).
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μαρτ;ριο του τροχο; με το οπο�ο συνδ!εται.59 Μεγ�λη 
συν�φεια ως προς την εικονογραφικ% απ&δοση του 
ζε;γους αγ�ου - αγγ!λου και του τροχο; παρατηρε�ται 
με την παρ�σταση της εικ&νας της Π�τμου (εικ. 9), με 
την οπο�α διαφ!ρει μ&νο στην αντ�στροφη χρ%ση του 
ανθιβ&λου, της εικ&νας της Συλλογ%ς Λοβ!ρδου στο Βυ-
ζαντιν& Μουσε�ο,60 της εικ&νας της Π�ρου, στην οπο�α 
το επεισ&διο εικονογραφε�ται στο �διο δι�χωρο με το 
μαρτ;ριο,61 και της εικ&νας σε γαλλικ% ιδιωτικ% συλλο-
γ% (εικ. 10). Το σχ%μα του αγγ!λου με τον �γιο απαντ� 
στην εικ&να της Σαντορ�νης,62 &που &μως ο τροχ&ς, &πως 
και στην προηγο;μενη σκην% του μαρτυρ�ου, ακολουθε� 
�λλη εικονογραφικ% παρ�δοση.

6. Το μαρτ;ριο του ασβ!στη (εικ. 1, 2)
Το μαρτ;ριο εικονογραφε�ται στο επ&μενο δι�χωρο με 
τον �γιο γυμν& μ!σα στον ασβ!στη, μετωπικ&, με τα 
χ!ρια υψωμ!να σε δ!ηση. Δεξι� παριστ�νεται στρατι-
5της με υψωμ!να επ�σης τα χ!ρια. Στο χρυσ& β�θος 
τετρ�γωνα πρ&στυπα σχ!δια σχηματ�ζουν σταυρο;ς και 
διακρ�νεται η επιγραφ%: (Ο) Α(ΓΙΟ)C�Β(ΛΙ)/ΘΗC�εν�το�
ΑcβέστΗ. 

Το επεισ&διο περιγρ�φεται στα κε�μενα χωρ�ς ιδια�τε-
ρες διαφοροποι%σεις και η εικονογραφ�α του εμφαν�ζεται 
διαμορφωμ!νη %δη στον 11ο αι5να.63 Στην Ερμηνεία, ο 
�γιος δε&μενος μ!σα στον ασβ!στη πλαισι5νεται απ& 
δ;ο στρατι5τες με φτυ�ρια και πλ%θος κ&σμου.64

Ο εικονογραφικ&ς τ;πος της σκην%ς συνδ!εται με 
εκε�νον της εικ&νας του Κι!βου (εικ. 5), με τη διαφορ� 
της κωνικ%ς και &χι σφαιρικ%ς διαμ&ρφωσης του ασβ!-
στη.65 Καθ5ς η συγκεκριμ!νη εικονογραφ�α ακολουθε�-
ται με ακρ�βεια στις κρητικ!ς εικ&νες της Ρ&δου (εικ. 8), 
της Σαντορ�νης,66 της Π�τμου (εικ. 9) και εκε�νης απ& 
γαλλικ% ιδιωτικ% συλλογ% (εικ. 10), στις οπο�ες περι-
λαμβ�νονται δ;ο στρατι5τες με υψωμ!να τα χ!ρια σε 
δ!ηση % !κπληξη,67 μοι�ζει β�σιμη η υπ&θεση &τι παρι-
στ�νονταν και στην ξυλ&γλυπτη εικ&να του Κι!βου. Η 
απουσ�α του δε;τερου στρατι5τη απ& τη σ;νθεση της 
εικ&νας του Μουσε�ου Μπεν�κη, παρ� τον διαθ!σιμο 
χ5ρο και το γεγον&ς &τι η εικονογραφ�α στο σ;νολο του 
κ;κλου παρουσι�ζει στεν% συν�φεια με τις παραπ�νω 
εικ&νες, προστ�θεται στις ηθελημ!νες % μη παραλε�ψεις 
του ζωγρ�φου. 

7. Η μαστ�γωση (εικ. 1, 2)
Μικρ!ς απολεπ�σεις δεν επηρε�ζουν την τα;τιση των 

επιμ!ρους στοιχε�ων της σ;νθεσης που !χει τοποθετηθε� 
στην αριστερ% πλευρ�. Ο �γιος, ξαπλωμ!νος σε πορ-
τοκαλ&χρωμο στρ5μα, μαστιγ5νεται με βο;νευρα απ& 
δ;ο �νδρες. Παρ� το λεπτομερ!ς προκαταρκτικ& σχ!-
διο και τη φροντ�δα προοπτικ%ς απ&δοσης του χ5ρου, 
οι μορφ!ς αιωρο;νται και τμ%μα των βουνε;ρων που 
κρατ� ο δ%μιος δεξι� δηλ5νεται στο δ�πεδο του προη-
γο;μενου διαχ5ρου με το μαρτ;ριο του λ�θου. Άσπροι 
και ανοιχτο� γαλ�ζιοι το�χοι με τοξωτ� ανο�γματα και 
ορθογ5νια θ;ρα στη δεξι� πλευρ� ορ�ζουν τον εσωτε-
ρικ& χ5ρο της φυλακ%ς στον οπο�ο λαμβ�νει χ5ρα το 
μαρτ;ριο. Χρυσ& β�θος, πρ�σινο δ�πεδο στο οπο�ο !χει 
ζωγραφιστε� ο μανδ;ας του αγ�ου. Επιγραφ%: Ο�ΑΓ(Ι)ΟC�
(ΒΟ)υνέβ (Ρ)ΗC�Τ(υπτ&;)μενο(c). 

Το μαρτ;ριο της μαστ�γωσης του αγ�ου με «νεῦρα�ὠμὰ�
βωδίων» συνιστ� θ!μα κοιν& στα αγιολογικ� κε�μενα και 
τους εικονογραφικο;ς κ;κλους του αγ�ου.68

Ο εικονογραφικ&ς τ;πος της εικ&νας του Mουσε�ου 
Μπεν�κη απαντ� πανομοι&τυπος σε εκε�νη του Κι!βου 
(εικ. 5), αν και στη σ;νθεση της ξυλ&γλυπτης εικ&νας 
παριστ�νεται διαφορετικ& μαρτ;ριο: εκε�νο του γδαρσ�-
ματος με μεταλλικ� δικρ�νια. Για την εικονογρ�φηση 
του μαρτυρ�ου της μαστ�γωσης !χει χρησιμοποιηθε� το 
�διο σχ%μα στις εικ&νες της Ρ&δου (εικ. 8), της Σαντορ�-
νης,69 της Π�τμου (εικ. 9), της Εθνικ%ς Πινακοθ%κης της 
Σ&φιας του 168470 και της γαλλικ%ς ιδιωτικ%ς συλλογ%ς 
(εικ. 10). Οι συνθ!σεις των εικ&νων της Ρ&δου και της 
Σαντορ�νης συνιστο;ν το πλησι!στερο παρ�δειγμα και 
ως προς την απ&δοση των επιμ!ρους στοιχε�ων, του μα-
λακο; με ημικυκλικ!ς απολ%ξεις στρ5ματος και της εν-
δυμασ�ας των μορφ5ν. Το στοιχε�ο του μανδ;α, τον οπο�ο 
!χει εκδυθε� ο �γιος και βρ�σκεται στο !δαφος, απαντ� 
και στην αντ�στοιχη σκην% της εικ&νας της Μον%ς Πα-
ντοκρ�τορος,71 στην οπο�α &μως ο τ;πος του στρ5ματος, 
η στ�ση και ο αριθμ&ς των στρατιωτ5ν διαφ!ρουν.

8. Η αν�σταση του νεκρο; (εικ. 1, 2)
Η παρ�σταση διαδ!χεται το μαρτ;ριο της μαστ�γωσης 
στην αριστερ% πλευρ� της εικ&νας. Πρ&κειται για ολιγο-
πρ&σωπη σ;νθεση το κ!ντρο της οπο�ας καταλαμβ�νει 
η ανοιχτ% σαρκοφ�γος με τον αναστημ!νο νεκρ& με τις 
κειρ�ες, εν5 ο �γιος, που σκ;βει ελαφρ� προς το μ!ρος 
του, υψ5νει το χ!ρι σε χειρονομ�α ευλογ�ας. Η σκην% 
τοποθετε�ται σε βραχ5δες τοπ�ο καστανοκ&κκινου χρ5-
ματος. Στο περιορισμ!νο χρυσ& β�θος διατηρο;νται �χνη 
της επιγραφ%ς: Ο�ΑΓΙΟC�Αν(ιστ�) τον�νεκρόν. Στο 
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Εικ. 10. Βιογραφικ% εικ&να του αγ�ου Γεωργ�ου απ& γαλλικ% ιδιωτικ% συλλογ%, αρχ!ς 18ου αι. 
(απ&:�Visages�de�l’ icône�[κατ�λογος !κθεσης, Pavillon des Arts, Paris 1995] αρ. 32). 
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κ�τω δεξ� �κρο διακρ�νεται μ�α μορφ% σε μονοχρωμ�α 
που αν%κει στην επ&μενη σκην%.

Το θα;μα της αν�στασης του νεκρο; μετ� την πρ&κλη-
ση του επιτρ&που απαντ� στα περισσ&τερα κε�μενα και 
εικονογραφε�ται συχν� στους βιογραφικο;ς κ;κλους.72 
Στην Ερμηνεία, στο βασικ& σχ%μα του αγ�ου και του 
αναστημ!νου νεκρο; στη σαρκοφ�γο προστ�θενται και 
�λλα πρ&σωπα και επεισ&δια.73

Η εικονογραφ�α της σ;νθεσης ακολουθε� τον απλ& τ;-
πο της εικ&νας του Κι!βου (εικ. 5) που επαναλ%φθηκε με 
ακρ�βεια στις εικ&νες της Ρ&δου (εικ. 8), της Σαντορ�νης 
(με την προσθ%κη του αυτοκρ�τορα και της συνοδε�ας 
του π�σω απ& τον �γιο), της Π�τμου (εικ. 9), της Σ&φιας74 
και της γαλλικ%ς ιδιωτικ%ς συλλογ%ς (εικ. 10).

9. Η αν�σταση του βοδιο; του Γλυκερ�ου (εικ. 1, 2)
Το επ&μενο θα;μα !χει τοποθετηθε� στην κ�τω αριστε-
ρ% γων�α. Ο �γιος, καθισμ!νος μπροστ� στο κτ%ριο της 
φυλακ%ς, υποδ!χεται τον Γλυκ!ριο που προσ!ρχεται με 
τα χ!ρια υψωμ!να, ικετε;οντας % ευγνωμον5ντας για την 
αν�σταση του βοδιο; του.75 Π�σω απ& τις μορφ!ς, ι5δες 
αρχιτεκτονικ& β�θος υποδηλ5νει τη φυλακ%. Στον χρυ-

σ& κ�μπο διαβ�ζεται η επιγραφ%: Ο�ΑΓΙΟC�Ανιστω(ν) 
(Τ)ον�βούν�του�γλυκερ(�ου). Εκτεταμ!νες απολεπ�-
σεις εντοπ�ζονται στην κ�τω πλευρ� του διαχ5ρου.

Το θα;μα αναφ!ρεται στα αγιολογικ� κε�μενα, πα-
ρουσι�ζοντας δ;ο παραλλαγ!ς ως προς τον ιδιοκτ%τη 
του βοδιο;, αν και η πιο διαδεδομ!νη ε�ναι εκε�νη του 
Γλυκερ�ου, η οπο�α και καθιερ5νεται στην τ!χνη.76

Το πρ&τυπο της παρ�στασης ανιχνε;εται στην εικ&να 
του Κι!βου (εικ. 5), &πως και στον σταυρ& της Mestia,77 
στην εικ&να της Σαντορ�νης,78 στην τοιχογραφ�α του 
παρεκκλησ�ου του Αγ�ου Γεωργ�ου στη Μον% Διονυ-
σ�ου,79 στην εικ&να της Π�τμου (εικ. 9), της Συλλογ%ς 
Λοβ!ρδου του Βυζαντινο; Μουσε�ου,80 της Σ&φιας81 και 
της γαλλικ%ς ιδιωτικ%ς συλλογ%ς (εικ. 10), με μ&νες 
διαφορ!ς την απουσ�α του δ!ντρου και τον τρ&πο απ&-
δοσης του κτηρ�ου της φυλακ%ς. Η εικ&να της Ρ&δου 
(εικ. 8), παρ� τις εκτεταμ!νες απολεπ�σεις, δε�χνει να 
ακολουθε� τον �διο εικονογραφικ& τ;πο, τοποθετ5ντας 
&μως τον �γιο μ!σα στη φυλακ%.

10. Η καταστροφ% των ειδ5λων (εικ. 1, 2)
Το θ!μα εικονογραφε�ται στο αμ!σως προηγο;μενο και 
μεγαλ;τερης !κτασης δι�χωρο. Ο �γιος, σε στ�ση τρι5ν 
τετ�ρτων, υψ5νει το δεξ� χ!ρι προς το ε�δωλο που στ!κε-
ται ακ&μη επ�νω στον κ�ονα που εξα�ρεται, καθ5ς εντ�σ-
σεται σε τρ�πλευρη κ&γχη απ& μ�ρμαρο και γραν�τη. Π�-
σω απ& τον �γιο στεν& και ψηλ& τρουλα�ο οικοδ&μημα. 
Χρυσ& β�θος με πρ&στυπους ρ&μβους, πρ�σινο δ�πεδο. 
Επιγραφ%: (Ο) Α(ΓΙ)ΟC καΤΑΒΆ(ΛΩΝ) (ΤΑ ΕΙΔΩ)ΛΑ. Το 
ε�δωλο, εν μ!ρει απολεπισμ!νο, !χει ζωγραφιστε� κατ� 
το %μισυ στο π�νω δι�χωρο. 

Το θ!μα της κατακρ%μνισης απ& τον �γιο των ειδ5λων 
στον να& του Απ&λλωνα παρουσ�α του αυτοκρ�τορα, 
της ακολουθ�ας του και πλ%θους συνιστ� !να απ& τα 
σημαντικ&τερα επεισ&δια του β�ου του, που περιγρ�φεται 
με λεπτομ!ρεια στα κε�μενα και περιλαμβ�νεται στους 
περισσ&τερους εικονογραφικο;ς κ;κλους.82

Ο εικονογραφικ&ς τ;πος της σ;νθεσης παραπ!μπει 
σε εκε�νον της εικ&νας του Κι!βου (εικ. 5) –χωρ�ς την 
κ&γχη που πλαισι5νει τον κ�ονα–, της Ρ&δου (εικ. 8), 
της Σαντορ�νης –διαφοροποιε�ται ως προς την απουσ�α 
του κτηρ�ου π�σω απ& τον �γιο–, της Π�τμου (εικ. 9), 
της Γενε;ης,83 της Σ&φιας,84 της ιδιωτικ%ς συλλογ%ς 
– επ�σης χωρ�ς την κ&γχη γ;ρω απ& τον κ�ονα (εικ. 10). 
Το παραπ�νω εικονογραφικ& σχ%μα ακολουθε�ται και 
στην εικ&να του 17ου αι5να της Συλλογ%ς Λοβ!ρδου, 

Εικ. 11. Η επ�σκεψη της βασ�λισσας Αλεξ�νδρας 
στη φυλακ% και η μεταστροφ% της π�στης της. 

Λεπτομ!ρεια της εικ. 1.
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εμπλουτισμ!νο &μως με τον αυτοκρ�τορα και την ακο-
λουθ�α του.85

11. Η επ�σκεψη της βασ�λισσας Αλεξ�νδρας στη φυλακ% 
και η μεταστροφ% της π�στης της (εικ. 1, 2, 11)
Το επεισ&διο τοποθετε�ται στη δεξι� πλευρ�. Ο �γιος 
εικον�ζεται &ρθιος να κλ�νει ελαφρ� προς το μ!ρος της 
Αλεξ�νδρας, η οπο�α γονατισμ!νη σε στ�ση προσκ;νη-
σης υψ5νει τα χ!ρια της. Π�σω της ακολουθε� η συνοδ&ς 
της. Στο χρυσ& β�θος, αν�μεσα απ& τα  αρχιτεκτον%ματα, 
διαβ�ζεται η επιγραφ%: Ἡ�ΒΑCΊΛΙCΑ�ΑΛΕ/ΞΆ/(Ν)δρα�
πηsτεύcαcα�ΕἸS�(Τ)όν�ΧΡΙSΤόν. 

Αν και η ομολογ�α της π�στης της βασ�λισσας στον 
αυτοκρ�τορα και την ακολουθ�α του περιγρ�φεται στις 
πηγ!ς, η εν!ργει� της να δηλ5σει τη μεταστροφ% της 
π�στης της, γονατ�ζοντας μπροστ� στον �γιο και ευχαρι-
στ5ντας τον, ε�ναι γνωστ% απ& το κε�μενο του Μαρτυρ�-
ου του αγ�ου του Μεγάλου�Συναξαριστή.86 Το επεισ&διο 
περιγρ�φεται με τον �διο τρ&πο και απ& τον Διον;σιο στο 
κεφ�λαιο των μαρτυρ�ων του αγ�ου.87

Η εικονογραφικ% απ&δοση του επεισοδ�ου δεν γν5ρισε 
μεγ�λη δι�δοση.88 Παλαι&τερη σωζ&μενη παρ�σταση 
ε�ναι αυτ% στο παρεκκλ%σιο του ναο; της Αγ�ας Σοφ�ας 
του Κι!βου.89 Η ξυλ&γλυπτη εικ&να του Μουσε�ου του 

Κι!βου (εικ. 5) δεν διασ5ζει τα δ;ο χαμηλ&τερα δι�-
χωρα &που ενδεχομ!νως παρισταν&ταν το θ!μα. Στην 
εικ&να της Γενε;ης !χει χρησιμοποιηθε� το �διο εικονο-
γραφικ& σχ%μα με αυτ& της εικ&νας μας σε αντ�στροφη 
&μως φορ�.90 Παρ&μοιο εικονογραφικ& σχ%μα απαντ� 
και στις τοιχογραφ�ες του Αγ�ου Γεωργ�ου της Μον%ς 
Διονυσ�ου,91 &πως και στην αντ�στοιχη σκην% απ& τον 
β�ο της αγ�ας Αικατερ�νης στη βιογραφικ% εικ&να της 
Συλλογ%ς Λ�τση.92

12. Η απ&φαση της αποτομ%ς του αγ�ου Γεωργ�ου (εικ. 
1, 2, 12)
Στο μ!σο της κ�τω πλευρ�ς διαμορφ5νεται μεγ�λων 
διαστ�σεων δι�χωρο –αντ�στοιχο με εκε�νο του λογχι-
σμο;– στο οπο�ο εικονογραφε�ται !να σχετικ� σπ�νιο 
θ!μα, η συγγραφ% της απ&φασης θαν�τωσης του αγ�ου 
και ενδεχομ!νως και της βασ�λισσας Αλεξ�νδρας απ& 
τον αυτοκρ�τορα. Παρ� τον διαθ!σιμο χ5ρο, η σ;νθε-
ση ε�ναι ολιγοπρ&σωπη με τον αυτοκρ�τορα !νθρονο σε 
στ�ση τρι5ν τετ�ρτων να κρατ� ανεπτυγμ!νο ειλητ&, 
εν5 π�σω του στ!κεται !νας στρατι5της. Η σκην% το-
ποθετε�ται σε βραχ5δες τοπ�ο ανοιχτο; γκρ�ζου χρ5μα-
τος, π�νω απ& το οπο�ο διατηρε�ται αποσπασματικ�, στο 
χρυσ& β�θος, η επιγραφ%: Η�απ(&φ)αcιc�του�(αγ�ου) 

Εικ. 12. Η απ&φαση θαν�τωσης του αγ�ου. Λεπτομ!ρεια της εικ. 1.
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γε/ωργίου. Λ&γω των εκτεταμ!νων απολεπ�σεων δεν 
σ5ζεται μεγ�λο μ!ρος του σ5ματος του αυτοκρ�τορα 
και του εδ�φους της παρ�στασης.  

Το θ!μα περιγρ�φεται λεπτομερ5ς στο Μαρτ;ριο 
του αγ�ου του Μεγάλου�Συναξαριστή «ταῦτα� ἀκούσας�
ὁ�βασιλεύς,�[…]�ἔγραψε�κατὰ�τοῦ�ἁγίου,�καὶ�τῆς�βασι2
λίσσης�τοιαύτην�ἀπόφασιν�[…]�προστάζω�νὰ�ὑπάγετε�νὰ�
κόψετε�τὴν�μιαράν�του�κεφαλήν,�ὁμοῦ�μὲ�τὴν�βασίλισσαν�
Ἀλεξάνδραν».93 Το επεισ&διο δεν περιλαμβ�νεται στην 
Ερμηνεία. Εικονογραφε�ται στη βιογραφικ% εικ&να 
του Βυζαντινο; Μουσε�ου του 13ου αι5να, στο Staro-
Nagoričino, στην Dečani, τη Sučevita, το παρεκκλ%σιο 
του Αγ�ου Γεωργ�ου της Μον%ς Διονυσ�ου· οι παραστ�-
σεις &μως ακολουθο;ν την εικονογραφ�α σκην5ν αν�-
κρισης.94 Εικονογραφικ& παρ�λληλο της σ;νθεσης του 
Μουσε�ου Μπεν�κη εντοπ�ζεται στις εικ&νες του Μου-
σε�ου της Γενε;ης95 και του Βυζαντινο; Μουσε�ου.96 Οι 
παραστ�σεις αυτ!ς !χουν εμπλουτιστε� με μ�α μορφ% 
δεξι�, πιθαν5ς ακ&λουθο του βασιλι�, χαμηλ& τραπ!ζι 
μπροστ� του και αρχιτεκτον%ματα στο β�θος. Στην ει-
κ&να του Μουσε�ου Μπεν�κη !χουν χρησιμοποιηθε� τα 
βασικ� στοιχε�α της εικονογραφ�ας, παρ� τον προσφε-
ρ&μενο χ5ρο και το εκτεταμ!νο β�θος της σκην%ς που 
!χει καλυφθε� με την απεικ&νιση συμπαγ5ν βρ�χων.

13. Η αποτομ% της βασ�λισσας Αλεξ�νδρας (εικ. 1, 2)
Στο προτελευτα�ο δι�χωρο της δεξι�ς πλευρ�ς εικο-
νογραφε�ται η αποτομ% της βασ�λισσας Αλεξ�νδρας, 
!πειτα απ& την εντολ% του αυτοκρ�τορα. Σε βραχ5δες 
τοπ�ο !χουν τοποθετηθε� με ανεπιτυχ% τρ&πο –καθ5ς 
μοι�ζουν να �πτανται– η μορφ% του στρατι5τη που κρατ� 
υψωμ!νο ξ�φος, η βασ�λισσα καθισμ!νη στους βρ�χους 
και στην π�νω δεξι� γων�α ο �γγελος ο οπο�ος μεταφ!-
ρει την ψυχ% της με τη μορφ% σπαργανωμ!νου βρ!φους. 
Στο χρυσ& β�θος σ5ζεται η επιγραφ%: (Η Β)ΑCΊΛΙCΑ�
πα/(ρ!δο)κε�την�ψυχήν.

Το εικονογραφικ& αυτ& σχ%μα μεταγρ�φει την πε-
ριγραφ% του Μεγάλου�Συναξαριστή, σ;μφωνα με την 
οπο�α, μετ� την απ&φαση του αυτοκρ�τορα, «στρατιῶτες�
ἐπῆραν�τὸν�ἅγιον�καὶ�τὴν�βασίλισσαν,�σύροντες�δὲ�τοὺς�
εὔγαλαν�ἔξω�τῆς�πόλεως,�καὶ�πηγαινάμενη�ἡ�βασίλισσα�
ηὔχετο,�καὶ�μὲ�τὸν�νοῦν�της�ἐδόξαζε�τὸν�Θεόν,�ἐν�μέσω�δὲ�
τῆς�ὁδοῦ�ἐκουράσθη�καὶ�ἐζήτησε�νὰ�καθίση�καὶ�καθιζομένη�
εἰς�μίαν�πέτραν�παρέδωκε�τὴν�ἁγίαν�της�ψυχὴν�εἰς�χεῖρας�
Θεοῦ».97

Στην εικ&να της Ρ&δου (εικ. 8) ακολουθε�ται η �δια 

εικονογραφ�α στην απ&δοση της βασ�λισσας και του 
στρατι5τη που υψ5νει το ξ�φος. Το στοιχε�ο του αγγ!-
λου που μεταφ!ρει την ψυχ% της Αλεξ�νδρας μοι�ζει 
να μην !χει συμπεριληφθε� στην παρ�σταση, αν και οι 
απολεπ�σεις στην π�νω δεξι� γων�α του διαχ5ρου δεν 
επιτρ!πουν να το υποστηρ�ξουμε με βεβαι&τητα. Στην 
εικ&να της Σαντορ�νης,98 η μορφ% του στρατι5τη που 
διατηρε�ται αποσπασματικ� στην κ�τω δεξι� πλευρ� 
της εικ&νας παρουσι�ζει ομοι&τητα ως προς τη στ�ση 
με τον στρατι5τη της εικ&νας της Ρ&δου (εικ. 8) και 
του Μουσε�ου Μπεν�κη, χωρ�ς &μως να ε�ναι β!βαιη η 
τα;τιση της σκην%ς με την αποτομ% της Αλεξ�νδρας % 
του αγ�ου. Το �διο εικονογραφικ& σχ%μα απαντ� επ�σης 
στην παρ�σταση του παρεκκλησ�ου του Αγ�ου Γεωργ�-
ου της Μον%ς Διονυσ�ου99 και στην εικ&να της Εθνικ%ς 
Πινακοθ%κης της Σ&φιας.100

14. Η αποτομ% του αγ�ου Γεωργ�ου (εικ. 1, 2)
Ο κ;κλος κλε�νει στην κ�τω δεξι� γων�α με τη σκην% 
της αποτομ%ς του αγ�ου. Στην αριστερ% πλευρ� της 
σ;νθεσης παριστ�νεται ο �γιος σκυμμ!νος με υψωμ!νο 
κεφ�λι και τα χ!ρια προτεταμ!να. Δεξι�, ο στρατι5της  
σηκ5νει το σπαθ� και ετοιμ�ζεται με αν�στροφη κ�νηση 
να αποκεφαλ�σει τον �γιο. Το χρυσ& β�θος καλ;πτουν, 
κατ� το μεγαλ;τερο μ!ρος, καστανοκ&κκινοι βρ�χοι, 
π�νω απ& τους οπο�ους διαβ�ζεται η επιγραφ%: (Η) 
ΤΕΛΗ/(Ω)CIC� Τ (ΟΥ)/� (αγ)ίου γε/ωργίου. Το κ�τω 
μ!ρος της σ;νθεσης καταλαμβ�νει το !δαφος που φ!ρει 
κατ� τ&πους απολεπ�σεις. 

Το θ!μα περιγρ�φεται σε &λα τα κε�μενα και αντ�στοι-
χα περιλαμβ�νεται στους εικονογραφικο;ς κ;κλους του 
αγ�ου και σε κ;κλους μηνολογ�ου με πολλ!ς παραλλαγ!ς 
ως προς τη στ�ση του αγ�ου και του στρατι5τη.101 Στην 
Ερμηνεία αναφ!ρεται ο �γιος γονατιστ&ς και επ�νω του 
ο δ%μιος με το ξ�φος.102 Η εικονογραφ�α της παρ�στασης 
εντοπ�ζεται στην εικ&να του Κι!βου (εικ. 5) και επ�σης 
στην εικ&να της Ρ&δου (εικ. 8), της Σ&φιας103 και της 
γαλλικ%ς ιδιωτικ%ς συλλογ%ς (εικ. 10).

Εικονογραφικ!ς και τεχνοτροπικ!ς παρατηρ%σεις

Η εικ&να του Μουσε�ου Μπεν�κη περι!χει !ναν εκτεν% 
κ;κλο του αγ�ου Γεωργ�ου που, &πως %δη αναφ!ρθηκε, 
ακολουθε� το κε�μενο του Μαρτυρ�ου του αγ�ου του Με2
γάλου�Συναξαριστή. Απ& την εικονογραφικ% αν�λυση 
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του !ργου, προκ;πτει &τι η συγκρ&τηση του κ;κλου απ& 
τις συγκεκριμ!νες σκην!ς και η εικονογραφ�α τους %ταν 
γνωστ!ς και αγαπητ!ς στους Κρητικο;ς ζωγρ�φους φο-
ρητ5ν εικ&νων, αλλ� και σε &σους υιοθετο;σαν κρητικ� 
εικονογραφικ� πρ&τυπα. Η επιλογ% αυτ% ανιχνε;εται 
στην εικ&να της Ρ&δου του τ!λους του 15ου αι5να, &που 
απεικον�ζεται κ;κλος 11 επεισοδ�ων (10 απ& αυτ� ε�ναι 
κοιν� με εκε�να του κ;κλου της εικ&νας του Μουσε�ου 
Μπεν�κη, θεματικ� και εικονογραφικ�) (εικ. 8), στην 
εικ&να της Σαντορ�νης του 16ου αι5να, που διασ5ζει 
λ&γω φθορ5ν ενν!α επεισ&δια (&λα κοιν� με αυτ� του 
κ;κλου μας), στην εικ&να της Π�τμου του 1620-1630 με 
11 επεισ&δια (10 κοιν� ως προς το περιεχ&μενο με της 
εικ&νας του Μουσε�ου Μπεν�κη και απ& τα οπο�α ενν!α 
αποδ�δονται με παρεμφερ% τρ&πο) (εικ. 9), στις εικ&νες 
της Π�ρου του τ!λους του 17ου αι5να και της γαλλικ%ς 
ιδιωτικ%ς συλλογ%ς των αρχ5ν του 18ου αι5να (εικ. 10) 
(12 επεισ&δια, 11 κοιν� θεματικ� και εικονογραφικ� με 
της εικ&νας του Μουσε�ου Μπεν�κη). Ορισμ!να απ& τα 
θ!ματα περιλαμβ�νονται και σε κ;κλους εικ&νων κρη-
τικ%ς τ!χνης που ως προς την εικονογραφικ% τους δια-
τ;πωση ακολουθο;ν διαφορετικ& πρ&τυπο, &πως εκε�νη 
του Μουσε�ου της Γενε;ης. Στον κ;κλο στο παρεκκλη-
σ�ου του Αγ�ου Γεωργ�ου της Μον%ς Διονυσ�ου του 1609 
ανιχνε;ονται επ�σης κοιν� εικονογραφικ� στοιχε�α, αν 
και εικονογραφε�ται το κε�μενο του Θησαυρού του Δα-
μασκηνο;, οπ&τε τα επεισ&δια διαφοροποιο;νται.104 Η 
βιογραφικ% εικ&να της Εθνικ%ς Πινακοθ%κης της Σ&-
φιας του 1684, παρ&λο που εντ�σσεται σε διαφορετικ& 
καλλιτεχνικ& περιβ�λλον, ακολουθε� την �δια εικονο-
γραφικ% παρ�δοση ως προς την επιλογ% των θεμ�των 
και την εικονογραφ�α των περισσ&τερων σκην5ν.

Το πρ&τυπο δεν συνιστ� δημιουργ�α των Κρητικ5ν 
ζωγρ�φων, καθ5ς απαντ� %δη στην πρ5ιμη ξυλ&γλυ-
πτη εικ&να του Μουσε�ου του Κι!βου του τ!λους του 
11ου - αρχ5ν του 13ου αι5να. Ε�ναι &μως γεγον&ς &τι 
ο ευ�ριθμος ως προς τα επεισ&δια αλλ� λιτ&ς ως προς 
την εικονογραφικ% τους απ&δοση κ;κλος που επιβι5-
νει, επιλ!γεται απ& τους Κρητικο;ς καλλιτ!χνες του 
15ου αι5να, οι οπο�οι δε�χνουν την προτ�μησ% τους σε 
συνθ!σεις %ρεμες και συμμετρικ!ς. Στον 16ο αι5να ο 
Μιχα%λ Δαμασκην&ς δημιουργε� ν!α εικονογραφικ� 
σχ%ματα και κ;κλο, &πως αποτυπ5νονται στην εικ&να 
απ& τον να& της Υπεραγ�ας Θεοτ&κου Σπηλαι5τισσας 
στην Κ!ρκυρα.105 Όμως, αν και ο τ;πος αυτ&ς με τις εμ-
φανε�ς επιρρο!ς της ιταλικ%ς ζωγραφικ%ς καθιερ5νεται 

και χρησιμοποιε�ται για την εικονογρ�φηση του β�ου του 
αγ�ου Γεωργ�ου, &πως και �λλων αγ�ων,106 ο παλαι&τερος 
τ;πος των λιτ5ν, ολιγοπρ&σωπων και συμμετρικ5ν συν-
θ!σεων που κινο;νται κοντ� στο πνε;μα της βυζαντιν%ς 
παρ�δοσης επιβι5νει και υιοθετε�ται απ& καλλιτ!χνες 
του 17ου αι5να, οι οπο�οι επιλ!γουν να με�νουν πιστο� 
στο ;φος των !ργων του 15ου αι5να. Τη δι�δοση του 
τ;που υπογραμμ�ζει η δι�ρθρωση του κ;κλου του αγ�ου 
και η εικονογραφ�α των περισσ&τερων επεισοδ�ων στην 
εικ&να της Σ&φιας.

Τα εικονογραφικ� στοιχε�α των συνθ!σεων στην εικ&να 
του Μουσε�ου Μπεν�κη συνδ!ουν το !ργο με την παρα-
γωγ% και τις επιλογ!ς εκπροσ5πων της κρητικ%ς παρ�-
δοσης. Οι ομοι&τητες αφορο;ν καταρχ�ς την κεντρικ% 
μορφ% του αγ�ου Γεωργ�ου, &πως %δη σχολι�στηκε, και 
επεκτε�νονται στις βιογραφικ!ς σκην!ς. Το αρχιτεκτο-
νικ& β�θος της σκην%ς της αν�στασης του βοδιο; του 
Γλυκερ�ου θυμ�ζει εκε�νο της παρ�στασης της αγ�ας Αι-
κατερ�νης στη φυλακ% στη βιογραφικ% εικ&να της αγ�ας 
του 17ου αι5να στη Συλλογ% Λ�τση.107 Επ�σης η στ�ση 
της βασ�λισσας και της συνοδο; της ανακαλε� εκε�νη 
των αντ�στοιχων μορφ5ν στη σκην% της επ�σκεψης στη 
φυλακ%. Τ!λος, η στ�ση του αγ�ου και των στρατιωτ5ν 
απαντ�  επ�σης στη σκην% της μαστ�γωσης, στην �δια 
εικ&να. Η στ�ση του στρατι5τη στη σκην% της αποτο-
μ%ς της βασ�λισσας Αλεξ�νδρας βρ�σκει εικονογραφικ& 
παρ�λληλο σε στρατι5τη απ& τη σκην% της Βρεφοκτο-
ν�ας στη σ;νθεση του Θεοφ�νη Στρελ�τζα Μπαθ� στο 
καθολικ& της Μον%ς Μεγ�στης Λα;ρας (1535), του Κρη-
τικο; Ζ5ρζη στο καθολικ& της Μον%ς Διονυσ�ου (1547) 
και του ζωγρ�φου της Μον%ς Δοχειαρ�ου που ακολουθε� 
την παρ�δοση του Θεοφ�νη (1568).108 Το εικονογραφικ& 
σχ%μα της αποτομ%ς του αγ�ου Γεωργ�ου !χει %δη χρη-
σιμοποιηθε� για την εικονογρ�φηση του μαρτυρ�ου της 
αγ�ας Σοφ�ας και των θυγατ!ρων της στην τρ�πεζα της 
Μον%ς Μεγ�στης Λα;ρας και στο καθολικ& της Μον%ς 
Δοχειαρ�ου και της αποτομ%ς της αγ�ας Βαρβ�ρας στο 
καθολικ& της Μον%ς Διονυσ�ου.109 Οι περικεφαλα�ες των 
στρατιωτ5ν αποδ�δουν συνοπτικ� τον τ;πο που απαντ� 
στην παρ�σταση της Κρ�σης του Άννα και του Καϊ�φα 
στο καθολικ& της Μον%ς Μεγ�στης Λα;ρας, στην παρ�-
σταση της τρ�πεζας (1535-1541),110 στην �δια σκην% και 
στη σκην% του ελ!γχου του Προδρ&μου στο καθολικ& 
της Μον%ς Διονυσ�ου.111 Τα αρχιτεκτον%ματα παρουσι�-
ζουν ομοι&τητες με εκε�να του �διου μνημε�ου, &πως και 
ο κ�ονας στο επεισ&διο της καταστροφ%ς των ειδ5λων 
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θυμ�ζει εκε�νον απ& τη σκην% του Εμπαιγμο;.112 Το υλικ& 
του κ�ονα βρ�σκει το παρ�λληλ& του στο κιβ5ριο της ει-
κ&νας των Εισοδ�ων της Παναγ�ας απ& το επιστ;λιο του 
Πρωτ�του (1611),113 εν5 η τρ�πλευρη ογκ5δης κ&γχη που 
πλαισι5νει τον κ�ονα απαντ� συχν� στα παλαιολ&γεια 
μνημε�α της Σερβ�ας σε δι�φορες παραλλαγ!ς. Σε σ!ρ-
βικα τοιχογραφημ!να σ;νολα στρατι5τες φορο;ν �διο 
τ;πο περικεφαλα�ας με αυτ&ν του στρατι5τη στη σκην% 
της αποτομ%ς του αγ�ου.114

Ο ζωγρ�φος αποδ�δει με ιδια�τερη επιμ!λεια την κεντρι-
κ% μορφ% (εικ. 13). Το πρ&σωπο και ο λαιμ&ς του αγ�ου 
ορ�ζονται με σκο;ρο κασταν& περ�γραμμα, &πως και τα 
επιμ!ρους χαρακτηριστικ�. Στον κασταν& προπλασμ& 
τοποθετε�ται ρ&δινο σ�ρκωμα και στη συν!χεια παρ�λ-
ληλες λευκ!ς πινελι!ς που ξεκινο;ν απ& την κ&γχη του 
ματιο; και απλ5νονται ακτινωτ� επ�νω στα μ�γουλα. Με 

παρ�λληλες πινελι!ς πλ�θεται επ�σης η μ;τη, δηλ5νεται 
το λακκ�κι στο πηγο;νι και η καμπ;λη του π�νω χε�λους 
και τον�ζεται η καμπ;λη των φρυδι5ν. Η διπλ% ρ&δινη 
πινελι� που ακολουθε� το π�νω βλ!φαρο δ�νει !μφαση 
στο βλ!μμα της μορφ%ς.�Οι β&στρυχοι των μαλλι5ν στην 
περιφ!ρεια ορ�ζονται με σκο;ρο κασταν& περ�γραμμα και 
αποδ�δονται με τρεις τ&νους του καστανο;. Η �δια τεχνικ% 
!χει ακολουθηθε� και στον τρ&πο απ&δοσης των χερι5ν: το 
σκο;ρο κασταν& περ�γραμμα, ο κασταν&ς προπλασμ&ς, 
το ρ&δινο σ�ρκωμα και οι παρ�λληλες λευκ!ς ψιμυθι!ς 
αποδ�δουν τις ανατομικ!ς λεπτομ!ρειες. Ιδια�τερα &μως 
σε &,τι αφορ� το δεξ� χ!ρι, το αποτ!λεσμα δεν ε�ναι επιτυ-
χ!ς, καθ5ς ζωγραφ�στηκε αφ;σικα μικρ&τερο. 

Η προσπ�θεια του ζωγρ�φου να ακολουθ%σει τους τρ&-
πους της κρητικ%ς ζωγραφικ%ς ε�ναι εμφαν%ς· ωστ&σο ο 
τρ&πος χειρισμο; των χρωστικ5ν και το πλο;σιο ρ&δινο 
σ�ρκωμα απομακρ;νουν τη μορφ% απ& τα πρ5ιμα κρη-

Εικ. 13. Ο �γιος Γε5ργιος. Λεπτομ!ρεια της κεντρικ%ς μορφ%ς της εικ. 1.
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τικ� πρ&τυπ� της και τη συνδ!ουν με !ργα αγιορε�τικων 
εργαστηρ�ων, &πως την εικ&να του β´ μισο; του 16ου αι-
5να του Αγ�ου Μανδηλ�ου απ& τη Μον% Αγ�ου Πα;λου, 
την εικ&να της Παναγ�ας Βρεφοκρατο;σας των αρχ5ν 
του 17ου αι5να απ& την �δια μον%, την εικ&να της Θεο-
τ&κου Παμμακαρ�στου των αρχ5ν του 17ου αι5να απ& τη 
Μον% Σιμων&πετρας.115 Ας σημειωθε� &τι το β�θος των 
δ;ο εικ&νων κοσμε�ται με πρ&στυπα σχ!δια παρ&μοια με 
εκε�να της εικ&νας του Μουσε�ου Μπεν�κη. Η πτυχο-
λογ�α αποδ�δεται με ιδια�τερα τονισμ!νες, δ;σκαμπτες, 
φαρδι!ς πτυχ!ς που σχηματ�ζουν επ�πεδα με τη χρ%ση 
τρι5ν διαφορετικ5ν τ&νων του �διου κ�θε φορ� χρ5ματος. 
Ενδιαφ!ρον επ�σης παρουσι�ζει η τολμηρ% χρωματικ% 
κλ�μακα που !χει χρησιμοποι%σει ο ζωγρ�φος. Το γαλ�ζιο 
με το μπλε και το κ�τρινο στη στολ% του αγ�ου που συν-
δυ�ζεται με το λαδοπρ�σινο του θ5ρακα, τις κασταν!ς 
δρομ�δες που κοσμο;νται με γαλ�ζιες ταιν�ες και τις χρυ-
σ!ς περικνημ�δες και, τ!λος, το ρ&δινο χρ5μα του μανδ;α 
φανερ5νουν εξοικε�ωση, τ&σο με παλαιολ&γεια πρ&τυπα 
του Αγ�ου Όρους, &σο και με την κρητικ% παρ�δοση, μ!-
σω του !ργου του Θεοφ�νη και των συνεχιστ5ν του.116 Η 
εκτ!λεση !χει πραγματοποιηθε� με ιδια�τερη φροντ�δα, 
χαρακτηρ�ζεται &μως απ& κ�ποια ξηρ&τητα και σχημα-
τοπο�ηση. Το πλ�σιμο του προσ5που και των χερι5ν, με 
τα πυκν� στρ5ματα χρωστικ5ν, τις επ�πεδες πινελι!ς και 
τα !ντονα περιγρ�μματα, και η σχηματοποιημ!νη πτυχο-
λογ�α οδηγο;ν στη χρονολ&γηση του !ργου στο α´ μισ& 
του 17ου αι5να και στην απ&δοσ% του σε καλλιτ!χνη που 
χρησιμοποιε� ως πρ&τυπα !ργα της κρητικ%ς σχολ%ς.117 

Στις μικρογραφικ!ς σκην!ς (εικ. 1, 3, 4, 6, 7, 11, 12) ο 
ζωγρ�φος δουλε;ει με διαφορετικ% αντ�ληψη &σον αφο-
ρ� την απ&δοση των μορφ5ν και την τοποθ!τησ% τους 
στον χ5ρο. Οι χρωστικ!ς που !χουν χρησιμοποιηθε� ε�ναι 
�διες με εκε�νες της κεντρικ%ς παρ�στασης, &πως επι-
βεβαι5νουν οι συντηρ%τριες του Μουσε�ου. Το πλ�σιμο 
των προσ5πων και των γυμν5ν μερ5ν &μως ε�ναι ενια�ο, 
συνοπτικ&, βιαστικ& σε ορισμ!νες περιπτ5σεις, και επι-
τυγχ�νεται με ελ�χιστες γρ%γορες πινελι!ς (εικ. 14, 15). 
Στον προπλασμ& τοποθετ%θηκε το σ�ρκωμα, το οπο�ο ξα-
νο�γει με λευκ!ς �τακτες πινελι!ς, πλ�θοντας τους &γκους 
και τα επιμ!ρους χαρακτηριστικ�. Η υιοθ!τηση &μως του 
ανοιχτο; καστανο; για τον προπλασμ& και του απαλο; 
ρ&δινου για το σ�ρκωμα προσιδι�ζει σε εργαστ%ρια του 
Αγ�ου Όρους και του ευρ;τερου χ5ρου. Ταυτ&χρονα, σε 
ορισμ!να πρ&σωπα, τα περιγρ�μματα ε�ναι πιο παχι�, το 
μ!τωπο χαμηλ& και οι σκι!ς γ;ρω απ& τα μ�τια πολ; !ντο-

νες, συνδ!οντας τις μορφ!ς με την τεχνικ% εργαστηρ�ων 
της Μακεδον�ας. Στα ενδ;ματα η πτυχολογ�α αποδ�δεται 
με σκουρ&τερο τ&νο του �διου σε κ�θε περ�πτωση χρ5μα-
τος. Με τον �διο τρ&πο δηλ5νονται οι λεπτομ!ρειες του 
θ5ρακα % της περικεφαλα�ας στις στολ!ς των στρατιωτ5ν 
και ο τροχ&ς. Η κυριαρχ�α των γραμμικ5ν ζωγραφικ5ν 
μ!σων στην απ&δοση των μορφ5ν, της πτυχολογ�ας και 
των δευτερευ&ντων στοιχε�ων των συνθ!σεων παραπ!μπει 
στη ζωγραφικ% παρ�δοση του βορειοελλαδικο; χ5ρου.118 
Ο τρ&πος απ&δοσης του βραχ5δους τοπ�ου με τις επ�πεδες 
τετρ�γωνες ανοιχτ&χρωμες επιφ�νειες απαντ� σε παρα-
στ�σεις της Dečani, αλλ� και στην παρ�σταση του μαρ-
τυρ�ου του Ματθα�ου και της Ζωοδ&χου Πηγ%ς στον να& 
των Εισοδ�ων «του Τσιαπαπ�» στην Καστορι�, του 17ου 
αι5να.119 Το ενδιαφ!ρον για σωστ% απ&δοση των αναλογι-
5ν ε�ναι �νισο, &πως και αυτ& για σωστ% τοποθ!τηση των 

Εικ. 14. Ο �γιος Γε5ργιος. Λεπτομ!ρεια απ& τη σκην% 
της καταστροφ%ς των ειδ5λων της εικ. 1.
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μορφ5ν στον χ5ρο. Με εξα�ρεση τη σκην% του μαρτυρ�ου 
του ασβ!στη, το β�θος καλ;πτεται απ& τα αρχιτεκτον%-
ματα % το βραχ5δες τοπ�ο μπροστ� απ& το οπο�ο τοπο-
θετο;νται οι μορφ!ς. Η ρυθμικ% εναλλαγ% μεταξ; του 
ανοιχτο; γκρι και του ι5δους στο β�θος συμβ�λλει στην 
α�σθηση ισορροπ�ας και αρμον�ας που αποπν!ει η εικ&να 
και προϋποθ!τει μελετημ!νη οργ�νωση των θεμ�των και 
των χρωμ�των εκ μ!ρους του ζωγρ�φου.

Η διαφορ� στο επ�πεδο εκτ!λεσης μεταξ; της κε-
ντρικ%ς και των περιφερειακ5ν σκην5ν συνιστ� κοιν& 
χαρακτηριστικ& των βιογραφικ5ν εικ&νων, &πως !χει 
επισημανθε�.120 Στην περ�πτωση της εικ&νας του Μου-
σε�ου Μπεν�κη &μως, επιβεβαι5νει ταυτ&χρονα τον τ&πο 
εκτ!λεσης του !ργου και το περιβ�λλον του ζωγρ�φου. Τα 
εικονογραφικ� πρ&τυπα της κρητικ%ς τ!χνης, οικε�α στον 
ζωγρ�φο της εικ&νας μ!σω του !ργου του Θεοφ�νη και 
των συνεχιστ5ν του καθ5ς και των ανθιβ&λων, συνδυ�ζο-
νται με τα εκφραστικ� μ!σα που παραπ!μπουν σε τοπικ� 
εργαστ%ρια του Αγ�ου Όρους και του μακεδονικο; χ5ρου 
γενικ&τερα.121 Ορισμ!να τεχνικ� χαρακτηριστικ�, &πως το 
παχ; ξ;λο που χρησιμοποι%θηκε για την κατασκευ% της 
εικ&νας, το αυτ&ξυλο πλα�σιο με την κ&κκινη ταιν�α στην 
περιφ!ρεια, τα κ&κκινα μετ�λλια με τα πλο;σια φυτικ� 
σχ!δια που πλαισι5νουν την επιγραφ%, τα πολυ�ριθμα 
πρ&στυπα μοτ�βα με τη μορφ% γεωμετρικ5ν σχεδ�ων που 
κοσμο;ν τον φωτοστ!φανο και το χρυσ& β�θος, επιβε-
βαι5νουν τη σ;νδεση της εικ&νας με τα παραπ�νω εργα-
στ%ρια. Επιπλ!ον στοιχε�ο που συνηγορε� στην απ&δοση 
του !ργου στο συγκεκριμ!νο καλλιτεχνικ& περιβ�λλον 

συνιστ� η επιλογ% του τ;που του &ρθιου αγ�ου για τον 
κεντρικ& π�νακα,122 δεδομ!νου &τι στις κρητικ!ς εικ&νες 
προτιμ�ται η απεικ&νιση του αγ�ου !φιππου σε παρ!λαση 
% κυρ�ως δρακοντοκτ&νου.123 Τ!λος, η πληροφορ�α του 
συλλ!κτη για αγορ� της στην περιοχ% της Χαλκιδικ%ς 
συν�δει με τα πορ�σματα της εικονογραφικ%ς και τεχνο-
τροπικ%ς μελ!της της εικ&νας.

Ορισμ!να στοιχε�α στον τρ&πο εργασ�ας του ζωγρ�φου 
και των βοηθ5ν του δημιουργο;ν ε;λογες απορ�ες: το 
λεπτομερ!ς και επ�μονο προκαταρκτικ& σχ!διο το οπο�ο 
στη συν!χεια δεν ακολουθε�ται με ακρ�βεια, η επιμον% 
στη χ�ραξη που προδ�δει β!βαια αδυναμ�α και !ρχεται σε 
αντ�φαση με την αδιαφορ�α για την ισορροπημ!νη απ&-
δοση των διαχ5ρων, η μη σωστ% τοποθ!τηση των μορφ5ν 
στον χ5ρο με την προσπ�θεια απ&δοσης της προοπτικ%ς 
σε �λλες σκην!ς, η χρ%ση εικονογραφικο; σχ%ματος �λ-
λου επεισοδ�ου για την παρ�σταση της τ&σο διαδεδομ!-
νης σκην%ς της αν�κρισης, η εικονογρ�φηση του σπ�νιου 
θ!ματος της συγγραφ%ς της απ&φασης θαν�τωσης που, 
αν και εντοπ�ζεται σε κ;κλους του αγ�ου, δεν περιλαμ-
β�νεται σε εκε�νους απ& τους οπο�ους προ!ρχονται οι 
λοιπ!ς συνθ!σεις, η πιστ% αντιγραφ% του προτ;που της 
κεντρικ%ς μορφ%ς χωρ�ς να αποφε;γονται παρανο%σεις 
στις λεπτομ!ρειες, θ!τουν ερωτ%ματα σχετικ� με το επ�-
πεδο του ζωγρ�φου, τον τρ&πο εργασ�ας του �διου και των 
βοηθ5ν του. Παρ’ &λες τις αδυναμ�ες &μως, η δεσποτικ% 
πιθαν&τατα εικ&να, με την επιβλητικ% κεντρικ% μορφ% 
του αγ�ου, εντυπωσι�ζει τον θεατ% με την ευγ!νεια, τη 
χ�ρη και τη φροντ�δα στη λεπτομ!ρεια. Οι 14 μικρο-
γραφικ!ς συνθ!σεις με τη χρωματικ� ρυθμικ% εναλλαγ% 
του β�θους, τα μελετημ!να χρ5ματα, τα ενια�α β�θη που 
λειτουργο;ν ως σκηνικ& μπροστ� απ& το οπο�ο λαμβ�νει 
χ5ρα κ�θε επεισ&διο, συμβ�λλουν στη δημιουργ�α εν&ς 
αρμονικο; συν&λου. Με τον τρ&πο αυτ& οι αδυναμ�ες 
στην εκτ!λεση, απ&ρροια αδεξι&τητας, ενδεχομ!νως και 
αδιαφορ�ας εκ μ!ρους του ζωγρ�φου και του εργαστηρ�ου 
του, δεν !χουν και τ&ση σημασ�α, εφ&σον το αποτ!λεσμα 
παραμ!νει !να !ργο γοητευτικ& και ταυτ&χρονα ιδια�τερα 
ενδιαφ!ρον, καθ5ς αποτυπ5νει τα πολλαπλ� επ�πεδα 
εργασ�ας και επιρρο5ν της εποχ%ς.

Χρυσαυγ% Κο;τσικου
Επιμελ%τρια Βυζ/ν5ν & Μεταβυζ/ν5ν Αρχαιοτ%των
της Εφορε�ας Αρχαιοπωλε�ων & Ιδιωτικ5ν 
Αρχαιολογικ5ν Συλλογ5ν
chryssavgikoutsikou@yahoo.gr

Εικ. 15. Ο Γλυκ!ριος. Λεπτομ!ρεια απ& τη σκην% 
της αν�στασης του βοδιο; του Γλυκερ�ου της εικ. 1.
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CHRYSSAVGI KOUTSIKOU
The vita icon of Saint George in the Benaki Museum.

Contribution to the study of the post-Byzantine cycle of the saint

This interesting vita icon of Saint George was gifted to 
the Benaki Museum collection. It is painted on a slightly 
curved panel 120 x 78 x 2.7 cm in size with an integral 
raised frame and takes the usual form for a vita icon with 
the saint occupying the central panel and scenes from his 
life on the four sides.

St George is depicted according to the traditional facial 
type, full length and in frontal pose. He wears the military 
uniform with a rose-colored cloak and bears arms: lance, 
sword, bow and quiver with arrows. Punched lozenges 
and other geometrical motives decorate the halo and the 
background. The depiction of the saint follows the military 
saints’ iconography, which became widespread in Palae-
ologan art and took its definitive form in the Cretan paint-
ing of the fifteenth century in a series of high-quality pieces, 
such as the Sanctuary doors from the Evangelistria Museum 
on Tinos, the Benaki Museum triptych, the Hermitage 
triptych and the icon from the Likhachev collection.

The fourteen episodes from the saint’s life are depicted 
in fourteen panels, different in size. They are described 
in detail in the Martyrdom of Saint George in the Great 
Synaxary edited by Constantinos Doukakis:

1. The saint’s interrogation before the emperor 2. The 
martyrdom of the spear 3. The martyrdom of the stone 4. 
The martyrdom of the wheel 5. The angel rescues the saint 
from the wheel 6. The martyrdom in the lime pit 7. The 
flagellation 8. The resurrection of the dead man 9. The res-
urrection of Glykerius’ ox 10. The destruction of the idols 
11. The visit of Empress Alexandra in the prison and her 
reconversion 12. The Sentencing of the saint 13. The Death 
of Empress Alexandra 14. The Beheading of saint George.

The iconographic analysis of each scene showed similari-
ties in the composition of the cycle and the iconography of 
the scenes with the Cretan hagiographic icon of the late 
fifteenth century in the collection of the Ephorate of Byz-
antine Antiquities on Rhodes, the vita icon of the sixteenth 
century from the Ecclesiastical Museum in Pyrgos on San-
torini, the hagiographic icon from the church of St George 
Yirokomeiou on Patmos dating from 1620 to 1630, the vita 
icon of the late seventeenth century from the Marpissa Mu-
seum on Paros and a vita icon of the eighteenth century in 
a French private collection. The model for 10 of the scenes 

goes back to the cycle on the carved wooden vita icon of the 
late eleventh - early thirteenth century from the National 
Art Museum of Kiev. The simple, symmetrical and well 
balanced compositions of this cycle, which apparently has 
survived, were adopted by Cretan artists of the fifteenth 
century and repeated in subsequent centuries, despite the 
fact that new iconographic types with strong signs of West-
ern influence were created in the course of the sixteenth 
century. The cycle on the Benaki Museum icon presents 
certain iconographic peculiarities relating in the scenes of 
the Interrogation and the Sentence. The first one has the 
same iconographic schema with the scene of the Meeting 
with the emperor and his retinue at the temple of Apollo, 
as seen in the icon from Santorini, the Cretan icon from 
the Historical Museum in Geneva, a Melchite icon from 
the Abou Adal collection, an icon from the National Gal-
lery of Sofia dated to 1684 and the icon from the French 
private collection. The scene of the Sentencing of the saint 
is rarely depicted. In the Benaki Museum icon it takes the 
schema of the emperor who is sited and writes the order of 
the decapitation as in the icons in Geneva and in the private 
collection in France. In Byzantine cycles it takes the same 
schema as the Interrogation.

Stylistically the icon is related to the Mount Athos and 
more generally to Northern Greece workshops’ icon pro-
duction of the first half of the seventeenth century, which 
they had Cretan icons as models, made popular through 
the work of Theophanes and his successors. The handsome 
and imposing figure of the saint with slender proportions, 
aristocratic face and refined features as well as the careful 
modelling bespeak an artist familiar with Cretan painting. 
However, the use of pink flesh tones on the face and hands 
of the saint and the colour range in his dress betray the icon’s 
place of production. Similar colours have been used in the 
life scenes, even if the execution is more sketchy and the 
folds of the drapery linear, indicating a close relationship 
with the painting techniques of Macedonian workshops.

Other features, such as the thick, heavy wood, the in-
tegral frame, the red medallions with floral motifs and 
the punched decoration on the halo and background, all 
connect the icon with the products of Athonite and more 
generally Northern Greek workshops.
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The icon is distinguished by the imposing and noble 
figure of St George, the attention to the details, the inter-
est in colour and the harmonious switching between the 
backgrounds against which the various episodes take place. 

The end product is an icon which is not only charming but 
particularly interesting inasmuch as it reflects the icono-
graphical and stylistical influences between the workshops 
in the postbyzantine period.
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