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ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΑΛΚΙΑ

ΤΟ ΜΕΤΟΧΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΤΤΛΟΤΜΟΤΣΙΟΤ 
ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ: ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ1

Στον τόμο των Εγγράφων τής Μονής Κουτλουμουσίου που δημοσίευσε 
ό P. Lemerle, περιλαμβάνονται δύο πατριαρχικά σιγιλλιώδη γράμματα 
που άναφέρονται στο μονύδριο των Ταξιαρχών στην Ίμβρο2 3 4. Στο πρώτο, 
τοΰ 1640, πού υπογράφεται άπό τον πατριάρχη Παρθένιο, περιγράφεται 
ή κατάσταση τού μονυδρίου, το όποιο εύρίσκεται ακατά την έπαρχίαν 
Ίμβρου [...] εν τινι τόπω ερημία σχολάζοντι» καί κινδυνεύει άπό ορι
στική κατάρρευση, άφοΰ «ήφανίσθη καί έσαθρώθη, μέγα έρείπιον γεγο
νός»'1. Αιτιολογείται έτσι το διάβημα τοΰ μητροπολίτη ’Ίμβρου Σωφρο- 
νίου' προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, προκειμένου να προσαρτηθεΐ τό 
ναόδριο τών Ταξιαρχών, ώς σταυροπηγιακό μετόχι, στην Ιερά Μονή 
Κουτλουμουσίου, ή οποία καί θά άναλάμβανε την υποχρέωση να έπι-

1. Το άρθρο άποτελεϊ άνάπτυξη άνακοίνωσης στο 3ο Διεθνές Συμπόσιο Θρακικών 
Σπουδών «Μεταβυζαντινή Θράκη, ΙΕ'-ΙΘ' αΐ.», Κομοτηνή 25-30 Μαΐου 1998.

2. Ρ. Lemerle, Actes de Kutlumus, Archives del 'Athos II, 2, Παρίσι 1988, σσ. 198-199. 
201-203, άρ. 70. 72.

3. "Ο.π., σ. 198.
4. Ό Σωφρόνιος έξελέγη μητροπολίτης ’Ίμβρου το 1627, καθαιρέθηκε το 1635 

καί κατέλαβε για δεύτερη φορά τον επισκοπικό θρόνο τοΰ νησιού. Βλ. Μ. Καράς. 7/ 
νήσος ’Ίμβρος. Σνμβολίή εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν της, Θεσσαλονίκη 1987, 
σσ. 165, 166. Ή μνεία τοΰ ονόματος του στό πατριαρχικό σιγίλλιο τοΰ 1640 δημι
ουργεί πρόβλημα ώς προς τήν ορθότητα τής χρονολογίας τής δεύτερης άρχιερατείας 
του (1650-1652), πού άναφέρει ό Καρας, ό'.π., σ. 166.



66 ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΑΛΚΙΑ

σκευάσει και να ανακαινίσει το μοναστήρι, το δε τελευταίο θά προσέφε- 
ρε ((υποταγής χάριν, κηρόν όκάν μίαν» στή Μεγάλη του Χρίστου’Εκκλη
σία. Ή επιστολή κλείνει μέ την άποδοχή του αιτήματος του Σωφρονίου 
άπο τον πατριάρχη και την επικύρωση τής προσάρτησης του ίμβριακοΰ 
μονυδρίου στην άγιορείτικη Μονή’.

Παρά δμως το βεβαιωτήριον πατριαρχικό σιγιλλιώδες γράμμα δτι ή 
Μονή Κουτλουμουσίου θά άναλάμβανε την άνακαίνιση του παλαιού σε- 
σαθρωμένου μονυδρίου, φαίνεται δτι αύτο εξακολούθησε να παραμένει 
ερειπωμένο, δπως προκύπτει άπο το επόμενο σιγίλλιο, πού υπογράφεται 
τριάντα οκτώ χρόνια άργότερα, το 1678, άπο τον πατριάρχη Διονύσιο. 
"Οπως πληροφορούμαστε άπο αύτή την πατριαρχική επιστολή, ό μητρο
πολίτης ’Ίμβρου Παΐσιος1’, «ευρών το παρεκκλήσιον των ΓΙαμμεγίστων 
Ταξιαρχών, το έπονομαζόμενον Άποθελιότη, εις χεΐρας κρατούντων σε- 
σαθρωμένον και άφανισμένον τή πολυετεία, θείω ζήλω κινούμενος κα'ι 
έρωτι τρωθε'ις κατά τάξιν ναόν ωκοδόμησεν [...] και έν τή σεβασμία βα
σιλική και σταυροπηγιακή μονή τού Κουτλουμουσίου άφιέρωσεν». 
"Οπως είναι φυσικό, δ Παίσιος ζητεί την πατριαρχική έπικύρωση για 
τήν προσάρτηση τού μονυδρίου στή Μονή Κουτλουμουσίου, ή οποία καί 
παρέχεται, μέ τον δρο δτι θά μνημονεύεται το όνομα τού πατριάρχη Διο
νυσίου καί δτι θά άποστέλλεται κάθε χρόνο στή Μεγάλη τού Χριστού 
Εκκλησία, άντί γιά το κερί, «εν τουλούμιον τυρού», υποταγής χάριν'.

Τα δύο αύτά πατριαρχικά γράμματα άποτελοΰν καί τις μοναδικές 
μαρτυρίες γιά τήν ύπαρξη, κατά το πρώτο μισό τού 17ου αιώνα στήν 
’Ίμβρο, ενός ερειπωμένου μονυδρίου άφιερωμένου στους Ταξιάρχες. 
’Έχουμε μέ τον τρόπο αύτο ένα terminus ante quem γιά τήν ίδρυση τού 
ναΐσκου, άγνοοΰμε δμως τόσο τήν άκριβή χρονολογία ίδρυσής του δσο 5 6 7

5. P. Lemerle, δ.π., σ. 199.
6. Γιά τον μητροπολίτη ’Ίμβρου Παΐσιο Α' βλ. Β. Άτέσης «Ή Ιερά Μητρόπολις 

Ίμβρου καί Τενέδου άνά τούς αιώνας», Εκκλησία κα'ι Θεολογία, τόμ. II (1981), σσ. 
463-464· Μ. Καρας, ό'.π., σ. 166.

7. Ρ. Lemerle, ό'.π., σσ. 201-202. Ή άφιέρωση μονών ώς σταυροπηγιακών μετο- 
χίων στή Μονή Κουτλουμουσίου κατά τον 17ο αιώνα συνδέεται προφανώς με τήν 
άνθηση τήν οποία παρουσιάζει ή άγιορείτικη Μονή κατά τήν περίοδο αύτή, κυρίως 
χάρη στήν υποστήριξη τών ηγεμόνων τής Οΰγγροβλαχίας: I. Μαμαλάκης, 7ο "Αγιον 
'Όρος (Άθως) διά μέσου τών αιώνων, Θεσσαλονίκη 1971, σ. 275.
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καί το αν αύτός άποτελοΰσε μονή* ή άπλώς παρεκκλήσιο, δπως άναφέ- 
ρεται στο δεύτερο πατριαρχικό σιγίλλιο8 9 * 11. Γεγονός είναι δτι, ενώ στην 
πρώτη επιστολή άναφέρεται άόριστα το μονύδριο «εν τινι τόπω έρημία 
σχολάζοντι»10, στή δεύτερη προσδιορίζεται ή άκριβής του θέση «κατά 
τήν επαρχίαν ’Ίμβρου, παρά την χώραν <vacat> έν τή τοποθεσία τή κα- 
λουμένη <vacat>» καί άναφέρεται μάλιστα καί ή προσωνυμία του «το 
επονομαζόμενου Άποθελιότη»11. Τα κενά δσον άφορά τις τοπογραφικές 
ενδείξεις δεν άποτελοΰν πρόβλημα για τον προσδιορισμό τής τοποθεσίας 
του μονυδρίου, έφόσον αύτδ εξακολούθησε να λειτουργεί στην ίδια θέση 
μέχρι το 1943, οπότε διαλύθηκε άπό τήν τουρκική κυβέρνηση καί δη- 
μεύθηκε ή περιουσία του, δπως συνέβη καί μέ τις υπόλοιπες μονές του 
νησιού. Ώς προς τήν ονομασία Άποθελιότης, ορθότερα Άποθηλυώτης, 
αύτή οφείλεται, δπως μάς πληροφορεί δ Βαρθολομαίος Κουτλουμουσια- 
νός, στο δτι «έγχώριοί τινες καί μάλιστα γυναίκες, δταν άρρωστήση τις 
προστρέχουσι μέν είς θείαν βοήθειαν άλλα κατά μίμησιν γοητειών 
εθνικών τουτέστιν, άφαιροΰσι τμήμα μικρόν άπό του άρρώστου το έ'νδυ- 
μα- καί άπελθουσαι μέ κηρούς καί θυμιάματα εις έξωκκλήσιον τίνος 
'Αγίου, κατ’ έξοχήν δέ τών Ταξιαρχών, άποθηλυώνουσιν, δ εστιν άποδέ- 
νουσιν εκεί το τμήμα, παρακαλούσαι να συνδεθή τρόπον τινα εις τήν θη- 
λειάν του δεσμού εκείνου καί ή άρρώστια τού πάσχοντος- έκ τούτου 
λοιπόν ό "Αγιος ονομάζεται Άποθηλυώτης»12.

8. Οί παλαιότερες μονές τής ’Ίμβρου, ή ύπαρξη τών οποίων μαρτυρεΐται κατά 
τον 14ο αιώνα, είναι τρεις και άποτελοΰν δλες μετόχια τής Μεγίστης Λαύρας. Μ. 
Καράς, δ.π., σσ. 211 κ. έξ.· Ρ. Soustal - A. Koder, Tabula Imperii Byzantini, 10: Aigaion 
Pelagos (Die Nördliche Ägäis), Βιέννη 1998, σσ. 166, 167, 198, 230, οπού καί πλήρης 
βιβλιογραφία.

9. P. Lemerle, ό'.π., σ. 202, έδ. 5.
ΙΟ.Ό.π.,σ. 198, έδ. 5.
ΙΙ.Ό.π.,σ. 202, έδ. 4, 5, 14.
12. Α. Μουστοξύδης - Β. Κουτλουμουσιανός, Υπόμνημα ιστορικόν περί τής νή

σου ’Ίμβρου. Κωνσταντινούπολη 1845 (φωτοτυπική άνατύπωση: ’Αθήνα 1978). σ. 
74, σημ. 1. Ή συνήθεια να δένονται κομμάτια ή κλωστές άπό τα ρούχα τών άρρω
στων σέ δένδρα, θάμνους, αγιάσματα ή καί ερείπια πού βρίσκονται κοντά σέ έξωκ- 
κλήσια, για να θεραπευθεΐ μέ τον τρόπο αύτόν ό άσθενής, άποτελέϊ ένα είδος κατάδε- 
σμου πού εξασφαλίζει τή μεταβίβαση τής νόσου. Συναντάται σέ διάφορες περιοχές 
τής Ελλάδος, εύρύτερη διάδοση όμως παρουσιάζει στα νησιά τού ’Ανατολικού Αίγαί-
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Ό Ταξιάρχης Άποθηλυώτης βρισκόταν στη βόρεια πλευρά της 
’Ίμβρου, στη θέση πού είναι γνωστή μέχρι σήμερα μέ τήν ονομασία 
«Μοναστήρι», στήν πλαγιά άνάμεσα στα χωριά Κάστρο και Γλυκύ (είκ. 
1), καί περιλαμβανόταν στήν εύρύτερη περιοχή του τελευταίου. Άπύ τά 
κτίσματά του σώζονται σήμερα μικρό τμήμα του καλοχτισμένου περι
βόλου (είκ. 2), ή λιθόκτιστη βρύση (είκ. 3) και τά ερείπια δεξαμενής (είκ. 
4), ενώ άπύ το καθολικό καί τά κελιά διακρίνονται μόνο ίχνη των θεμε
λίων. "Οπως θυμούνται οί παλιότεροι κάτοικοι τού γειτονικού χωριού, το 
καθολικό ήταν εύρύχωρος μονόχωρος ξυλόστεγος ναός μέ νάρθηκα, τύ
πος πού άκολουθούν κατά κανόνα όλα τά έξωκκλήσια τού νησιού, άλλά 
καί ορισμένες άπύ τις ένοριακές του έκκλησίες1'*.

Φυσικά, τά πενιχρά άρχαιολογικά τεκμήρια πού παραθέσαμε δεν επι
τρέπουν νά προσδιορίσουμε τή μορφή τού μοναστηριακού συγκροτήμα
τος τού Ταξιάρχη Άποθηλυώτη, άλλά ούτε καί τήν άκριβή έ'κταση πού 
καταλάμβανε. ’Έτσι θά περιορισθοΰμε άναγκαστικά στήν προσπάθεια νά 
άνασυνθέσουμε, έ'στω καί άποσπασματικά, τή μορφή καί τήν ιστορία τού 
μονυδρίου άπύ ορισμένες ιστορικές καί άρχειακές μαρτυρίες, άλλά καί 
άπύ τις εικόνες του, οί όποιες θά παρουσιασθοΰν στή συνέχεια.

Άπύ τις άρχειακές πηγές τά μόνα γνωστά στοιχεία είναι αύτά πού 
δημοσιεύει συνοπτικά ό Μ. Καράς13 14 καί άπύ τά όποια πληροφορούμαστε

ου καί κυρίως στή Μικρά ’Ασία: Φ. Κουκουλές, «Μεσαιωνικοί καί νεοελληνικοί κα- 
τάδεσμοι», Λαογραφία, τόμ. 9 (1926-1927), σ. 475' Κ. Ρωμαίος, «Το Άγιολίθαρο», 
"Ηπειρωτικά Χρονικά, τόμ. 16 (1931), σσ. 285 κ. έξ.- Ε. Φραγκάκι, Ή δημώδης Ια
τρική τής Κρήτης, ’Αθήνα 1978, σσ. 245-256' Ν. Μουτσόπουλος - Γ. Δημητροκάλ- 
λης, «Κουρέλια καί κλωστές σέ θάμνους καί δένδρα για τήν ίάση άσθενών», Ζυγός,
τχ. 35 (Μάιος-Ίούνιος 1979), σσ. 75-79.

13. Ε. Χαλκιά, «Οί ένοριακοί ναοί της ’Ίμβρου», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπονδαιν, τόμ. 10 (1993-1994), σ. 292. ’Αξίζει νά σημειωθεί δτι δλοι οί ένοριακοί 
ναοί τής "Ιμβρου είναι στον τύπο τής ξυλόστεγης δρομικής βασιλικής, τρίκλιτης στα 
περισσότερα παραδείγματα, στήν άπλούστερη δμως παραλλαγή της (δ.π., σ. 299).

14. "Οπως άναφέρει δ συγγραφέας, άντλεΐ τις πληροφορίες του άπό τήν επιστολή 
τής 20ής Δεκεμβρίου 1981 τοϋ ήγουμένου τής Μονής Κουτλουμουσίου άρχιμανδρίτη 
Χριστοδούλου προς τον τότε ΰπογραμματέα τής Ίεράς Συνόδου του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου άρχιμανδρίτη ’Ιάκωβο Σωφρονιάδη (Μ. Καράς, δ.π., σ. 239, σημ. 26). 
Προσθέτει επίσης δτι στα άρχέία τής Μονής Κουτλουμουσίου φυλάσσεται πλήρης 
άλληλογραφία τής άγιορείτικης Μονής μέ το μετόχι της στήν ’Ίμβρο, καθώς καί μέ 
τούς τοπικούς μητροπολίτες. ’Ανάλογα στοιχεία φυλάσσονται καί στά άρχεϊα τοϋ
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οτι το μονύδριο των Ταξιαρχών, έκτος άπό το καθολικό του, διέθετε και 
εύρύχωρο διώροφο κτίριο καί άλλα βοηθητικά κτίσματα, όπως στά
βλους, άχυρώνες κ.λπ. Κατείχε επίσης σημαντική κτηματική περιουσία 
άπο άμπελώνες, ελαιώνες, κήπους, καλλιεργήσιμη γη καί βοσκοτόπια1’. 
Άναφέρονται επίσης τρία παρεκκλήσια που είχε στή δικαιοδοσία του: 
του 'Αγίου Ίωάννου, του 'Αγίου Νικολάου καί του 'Αγίου Μοδέστου"’. Το 
πρώτο, γνωστό ως «'Αη-Γιάννης Μυρσινιώτης», πού άναφέρεται καί 
άπο τον Βαρθολομαίο Κουτλουμουσιανό1', βρισκόταν βορειοδυτικά τής 
Μονής τών Ταξιαρχών, στή θέση ’Αρίδα, καί λειτουργούσε ως τις μέρες 
μας15 16 17 18 19. Το δεύτερο σωζόταν έρειπωμένο μέχρι καί τή δεκαετία τού ’70 σέ 
μικρή άπόσταση άπο το μοναστήρι, ενώ για τή θέση τού τρίτου δεν 
υπάρχουν πληροφορίες11’.

Το μονύδριο τού Ταξιάρχη Άποθηλυώτη φαίνεται ότι άρχισε να λει
τουργεί άμέσως μετά τήν άνακαίνισή του άπο τον μητροπολίτη Παίσιο, 
το τελευταίο τέταρτο τού 17ου αιώνα20. Στις αρχές τού 19ου αιώνα βρί
σκεται πάλι ερειπωμένο. Αύτή τή φορά άναλαμβάνει τήν άνακαίνισή του 
ό ’Ίμβριος μοναχός Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός, ό όποιος βρίσκε

Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου (δ.π., σ. 240, σημ. 37, 38). Ή μελέτη καί ή δημοσίευ
ση του πολύτιμου αύτοΰ άρχειακοΰ υλικού θά ρίξει οπωσδήποτε άπλετο φως στην 
ιστορία του μετοχιού τών Ταξιαρχών, τήν οποία αύτή τή στιγμή μπορούμε απλώς να 
ψηλαφήσουμε.

15. Μ. Καράς, δ.π., σ. 213.
16. Μ. Καράς, δ.π., σ. 212.
17. Α. Μουστοξύδης - Β. Κουτλουμουσιανός, δ.π., σ. 70.
18. Μ. Καράς, δ.π., σ. 220.
19. Ό Μ. Καράς πού άναφέρει τα τρία έξωκκλήσια, παραπέμπει σέ επιστολή πού 

φυλάσσεται στο αρχείο τής Μονής Κουτλουμουσίου (Μ. Καράς, δ.π., σ. 212, σημ. 
27). Ή επιστολή, μέ άποστολέα τον Ν. Φαναριώτη, άπο τούς προκρίτους τής Ίμβρου 
κατά τις πρώτες δεκαετίες τού αιώνα μας, δεν φέρει ήμερομηνία. Υποθέτω δτι ή πλη
ροφορία τού επιστολογράφου είναι πιθανώς λανθασμένη, έφόσον ούτε δ ίδιος ό Μ. 
Καράς άναφέρει παρεκκλήσι άφιερωμένο στον "Αγιο Μόδεστο (Μ. Καράς, δ.π., σσ. 
220-221, δπου παρατίθεται κατάλογος τών έξωκκλησίων τών χωριών Κάστρου καί 
Γλυκέος, στα δρια τών οποίων βρισκόταν το μετόχι τού Ταξιάρχη), άλλα ούτε καί οί 
παλιότεροι άπό τούς κατοίκους τών δύο γειτονικών χωριών γνωρίζουν.

20. Βλ. παραπάνω, σ. 66. Τήν ίδια εποχή χρονολογούνται καί οί παλαιότερες άπό 
τις σωζόμενες εικόνες τού μοναστηριού (βλ. παρακάτω, σ. 71 κ.έξ.)
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ται στο νησί άπδ το 180921. Μέ την άδεια τής Μονής Κουτλουμουσίου και 
μέ τή συνδρομή ,των κατοίκων τής ’Ίμβρου, δ λόγιος μοναχός άνακαινίζει 
έκ θεμελίων, το 1812, τα κελιά του μονυδρίου22 23, τα όποια καί θά χρησι
μοποιήσει για τή στέγαση του σχολείου που έχει ιδρύσει δ ίδιος22. Τδ σχο
λείο αύτδ έξακολούθησε να λειτουργεί, έ'στω καί μέ διακοπές, καί μετά τα 
μέσα του 19ου αιώνα24 25 26. "Οταν τδ 1858 έπισκέπτεται την ’Ίμβρο δ Γερ
μανός άρχαιολόγος Alexander Conze, βρίσκει τδν επίσης ’Ίμβριο μοναχό 
Βαρνάβα, δ όποιος καί τδν συνοδέυσε σέ πολλές άπδ τις άρχαιολογικές 
του περιοδείες στδ νησί, να διδάσκει στδ μοναστήρι του Ταξιάρχη2’. Έν 
τώ μεταξύ, δπως πάλι πληροφορούμαστε άπδ τδν Βαρθολομαίο Κου- 
τλουμουσιανό, είχε άνακαινισθεΐ καί τδ καθολικδ του μοναστηριού στα 
1843, «έπιστατοΰντος Καισαρίου Κουτλουμουσιανοΰ του Ίμβρίου»21’.

Τδ μοναστήρι των Ταξιαρχών, δπως άναφέρθηκε ήδη, έξακολούθησε 
να λειτουργεί έως τδ 1943, δπότε διαλύθηκε καί άκολούθησε ή κατεδά
φιση των κτισμάτων του. Διασώθηκαν δμως οί εικόνες του, καθώς καί 
τα βημόθυρα, δ σταυρός τής έπίστεψης καί μία άπδ τις πλάγιες θύρες του

21. Μ. Καρας, ο.π., σσ. 246-247, 281.
22. Α. Μουστοξύδης - Β. Κουτλουμουσιανός, ο.π., σ. 75, σημ. 1. Στο ίδιο θέμα 

άναφέρεται διεξοδικά ό Βαρθολομαίος στήν έπιστολή του προς τή Μονή Κουτλου
μουσίου μέ ημερομηνία 28 Μαΐου 1812. ’Απόσπασμα τής επιστολής αύτής, που φυ
λάσσεται στήν Εθνική Βιβλιοθήκη, δημοσιεύει ό Μ. Καρας (δ.π., σ. 247).

23. Το έργο ήταν ιδιαίτερα επίπονο καί δαπανηρό, άρχισε μάλιστα να κτίζεται 
χωρίς τήν άδεια τής 'Υψηλής Πύλης, πράγμα πού προκάλεσε τις άντιδράσεις των 
κρατικών άρχών. Τα γεγονότα περιγράφονται μέ τα μελανότερα χρώματα στήν έπι
στολή (Μάρτιος 1816) τού μητροπολίτη ’Ίμβρου Νικηφόρου προς τή Μονή Κουτλου
μουσίου. Ή έπιστολή, πού φυλάσσεται στο άρχείο τής Μονής, δημοσιεύεται άπο τον 
Μ. Καρά (δ.π., σσ. 354-361). ’Εξάλλου, σέ έπιστολή πού στέλνει το ίδιο έτος ό Βαρ
θολομαίος προς τούς μοναχούς τού μετοχιού των Ταξιαρχών, τούς συμβουλεύει να 
συμπληρώσουν τα οικοδομήματα του μοναστηριού, τα οποία προφανώς δέν κατάφε- 
ρε να ολοκληρώσει δ ίδιος. ('Η έπιστολή, μέ ημερομηνία 8 Φεβρουάριου 1816, φυ
λάσσεται στο σπουδαστήριο τής Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου ’Αθηνών. 
Ευχαριστώ τον καθηγητή Σπ. Κοντογιάννη, ό όποιος μου παραχώρησε φωτοαντί
γραφό της.)

24. Μ. Καρας, δ.π., σ. 248.
25. A. Conze, Reise auf den Inseln des Trakischen Meeres, 'Αννόβερο 1860, σ. 90.
26. A. Μουστοξύδης - Β. Κουτλουμουσιανός, δ.π., σ. 75, σημ. 1.
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τέμπλου του καθολικού, τα όποια μεταφέρθηκαν στην ένοριακή εκκλη
σία τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου στο Γλυκύ, όπου καί φυλάσσονται μέ
χρι σήμερα. Οί περισσότερες άπό τις εικόνες είναι μαυρισμένες άπό 
αιθάλη καί φυσικά ή κατάσταση διατήρησής τους δέν είναι καλή, έφόσον 
δέν έχουν ποτέ συντηρηθεί. Παρ’ όλα αύτά όμως είναι δυνατή, καί οπωσ
δήποτε χρήσιμη, ή καταλογογράφησή τους.

1. "Αγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, διαστάσεων 0,82x0,385 μ., μέ 
αύτόξυλο ζωγραφιστό πλαίσιο (είκ. 5). Ό άγιος παριστάνεται σε χρυσό 
φόντο ολόσωμος καί χωρίς φτερά, σύμφωνα μέ τόν είκονογραφικό τύπο 
που άνάγεται στην παλαιολόγεια εποχή, άλλα άπαντά καί κατά τούς με
ταβυζαντινούς αιώνες2'. Φορέί λαδοκάστανο ίμάτιο καί μηλωτή σέ βαθύ 
καστανό χρώμα. Έχει υψωμένο τό δεξιό του χέρι σέ εύλογία, ενώ μέ τό 
άριστερό, τό όποιο φέρει πρός τό στήθος, κρατεί σταυροφόρο ράβδο καί 
είλητό μέ τή γνωστή περικοπή ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ ΗΓΚΙΚΕ ΓΑΡ Η ΒΑΣΙ
ΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ. Δεξιά καί άριστερά άπό τό στικτό φωτοστέφανο 
τού αγίου, μέ κόκκινα κεφαλαία, ή έπιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩ(ΑΝΝΗΣ) Ο 
ΠΡΟΔ(ΡΟΜΟΣ). Στήν κάτω άριστερή γωνία τής εικόνας μόλις διακρίνε- 
ται κάτω άπό τό πυκνό στρώμα αιθάλης ό κορμός τού δένδρου2* πού συ
νοδεύει συνήθως τις παραστάσεις του Βαπτιστή. Ή μετωπική ψηλόλι
γνη μορφή του άσκητή αγίου, άπτερου, μέ αύστηρά χαρακτηριστικά καί 
άκατάστατη κόμη, ή άπουσία τού πινακίου μέ την κομμένη κεφαλή, 
καθώς καί ή άπουσία τού τοπίου τού βάθους παραπέμπουν στήν τοιχο
γραφία τού Προδρόμου πού ζωγράφισε ό Θεοφάνης στή λιτή τού καθο
λικού τής Μονής Σταυρονικήτα“1. Ή ίδια λιτή σύνθεση, μέ τόν Πρόδρο
μο όμως πτερωτό, άπαντά καί στήν εικόνα τού Μιχαήλ Δαμασκηνού πού 
βρίσκεται στό σιναϊτικό μετόχι τού 'Ηρακλείου’0. Εξάλλου, τά χαρα- 27 28 29 30

27. Μ. Χατζηδάκης, Εικόνες τής Πάτμου. Ζητήματα βυζαντινής καί μεταβυζα
ντινής εικονογραφίας (= Πάτμος), ’Αθήνα 1977, σ. 69, άρ. 18.

28. Πρβλ. Ματθαίος 3,10· Λουκάς 3,9.
29. Μ. Χατζηδάκης, Ό Κρητικός ζωγράφος Θεοφάνης. Ή τελευταία φάση τής τέ

χνης του στις τοιχογραφίες τής Ίεράς Μονής Σταυρονικήτα, "Αγιον ’Όρος 1986, πίν. 5.
30. Μ. Μπορμπουδάκης, «Εικόνες άπό το μετόχι τής Μονής στο 'Ηράκλειο Κρή

της», Σινά. Οί θησαυροί τής Ίεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης, ’Αθήνα 1990, σ. 133, 
είκ. 85· Του ίδιου, Holy Image, Holy Space. Icons and Frescoes from Greece (κατάλογος 
εκθεσης), ’Αθήνα 1988, σ. 234, άρ. 76.
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κτηριστικά του προσώπου τοΰ άγιου, δπως τα έντονα ζυγωματικά, το 
στενό στόμα και τα προτεταμένα αύτιά (είκ. 6), παρουσιάζουν μεγάλη 
ομοιότητα μέ έκείνα της εικόνας τοΰ Προδρόμου στο τέμπλο τοΰ καθο- 
λικοΰ τής Μονής Κουτλουμουσίου, πού χρονολογείται στον 16ο αιώνα”. 
Παρά τα αύστηρά δμως είκονογραφικά της πρότυπα, ή εικόνα τοΰ μετο
χιού των Ταξιαρχών παρουσιάζει τεχνοτροπικά και σχεδιαστικά χαρα
κτηριστικά τα όποια τη διαφοροποιοΰν άπό τα έργα τοΰ 16ου αιώνα. Ή 
στατική μορφή τοΰ αγίου, χωρίς τη χάρη καί την κίνηση πού διακρίνει 
τα έργα πού άναφέρθηκαν παραπάνω, ή έλλειψη πλαστικότητας στην 
άπόδοση των γυμνών μελών, ή άδεξιότητα μέ την οποία άποδίδονται οί 
βραχίονες τοΰ ’Ιωάννη -καί κυρίως ό δεξιός, κολλημένος στον κορμό-, ή 
σκληρή καί άραιή πτυχολογία τών ενδυμάτων συνηγοροΰν για τη χρονο
λόγηση τής εικόνας στον έπόμενο αιώνα καί μάλιστα στις τελευταίες δε
καετίες του. Χαρακτηριστικά τής ίδιας έποχής, καί κυρίως τών άγιορεί- 
τικων έργαστηρίων22, είναι εξάλλου τα πυκνά στικτά γεωμετρικά κο
σμήματα τοΰ φωτοστεφάνου, καθώς καί το ζωγραφιστό πλαίσιο άπό 
χρυσούς περίτεχνους έλικοειδεΐς βλαστούς καί φύλλα'11. ’Έργο τών εργα
στηρίων τοΰ 'Αγίου ’Όρους πρέπει νά είναι προφανώς καί ή εικόνα μας, 
ή οποία καί θά έφθασε στο ίμβριακό μετόχι μόλις αύτό άρχισε νά λει
τουργεί, δηλαδή τό τελευταίο τέταρτο τοΰ 17ου αιώνα.

2. Ένθρονη βρεφοκρατοΰσα Θεοτόκος Κνρία τών ’Αγγέλων, διαστά
σεων 0,71x0,41 μ., μέ αύτόξυλο πλαίσιο. ’Αργυροί φωτοστέφανοι καί 
στέμμα στήν κεφαλή τής Θεοτόκου (είκ. 7). Έ εικόνα, εκτός άπό τό 
στρώμα αιθάλης πού την καλύπτει, παρουσιάζει άποκόλληση τής ζω- 31 32 33

31. Όοθοάοξία-Ελληνισμός. Πορεία προς την τρίτη χιλιετία, "Αγιον ’Όρος 1995, 
είκ. στη σ. 40.

32. 11 ρβλ. Μ. Χατζηδάκης, Πάτμος, δ.π., σ. 175, άρ. 153, πίν. 190, σ. 182, άρ. 
163, πίν. 74· X. Μπαλτογιάννη, Εικόνες ΣυλΑογης Δημητρών Οίκονομοπονλου, 
’Αθήνα 1985, σ. 47, άρ. 47, πίν. 49 καί σ. 47, άρ. 48, πίν. 55’ Μ. Χατζηδάκης, «Με
ταβυζαντινή τέχνη 1430-1830», Μακεδονία (γενική έποπτεία Μ. Β. Σακελλαρίου), 
’Αθήνα 1982, σ. 420’ Θησαυροί τοϋ'Αγίον’Όρονς (κατάλογος έκθεσης) Θεσσαλονί
κη 1997, σ. 158, άρ. 293.

33. Βλ. ενδεικτικά Μ. Χατζηδάκης, Πάτμος, 6.π., σ. 182, άρ. 163, πίν. 74· Θη
σαυροί τον'Αγίον’Όρους, δ.π., σ. 149, άρ. 2.82, σ. 156, άρ. 2.91, σ. 161, άρ. 2.98, 
σ. 597, άρ. 2.122.
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γραφικής έπιφάνειας στο κάτω μέρος της καί κυρίως στην άντίστοιχη 
πλευρά του πλαισίου. Σέ χρυσό βάθος είκονίζεται ή Θεοτόκος καθισμέ
νη σέ ξύλινο θρόνο μέ έρεισίνωτο σχεδόν εύθύγραμμο, πού καταλήγει σέ 
πεσσούς μέ φλογόσχημα κοσμήματα στην κορυφή τους. Φορεΐ βαθυγά
λανο χειριδωτό χιτώνα και σκούρο κόκκινο μαφόριο μέ μαργαριτοκό- 
σμητη παρυφή. Ό Χριστός, μέ κίτρινο ίμάτιο καί πορτοκαλί χιτώνα, 
είναι καθισμένος στα γόνατά της, μετωπικός καί εύλογών. Ό θρόνος 
είναι κόκκινος, μέ λεπτές χρυσοκονδυλιές' κόκκινα επίσης είναι καί τα 
μετάλλια μέ τα συμπιλήματα ΜΡ ΘΤ, άνάμεσα σέ χρυσά στολίδια, στό 
επάνω μέρος τής εικόνας. Επάνω άπό τό ένθετο άργυρό στέμμα τής Πα
ναγίας είναι γραμμένη μέ κιννάβαρι ή έπιγραφή Η ΚΤΡΙΑ ΤΩΝ ΑΓ
ΓΕΛΩΝ, ενώ στό κάτω μέρος των δύο μακρών πλευρών του πλαισίου σώ
ζεται τμήμα έπιγραφής μέ κόκκινα κεφαλαία. Στη δεξιά πλευρά: ΧΕΙΡ... 
ΑΝΟΤ Μ(0)Ν(Α)Χ(0Υ) καί στήν άριστερή: +ΕΤΟΥΣ ΖΡ [...]

Ό τύπος τής ένθρονης βρεφοκρατούσας Θεοτόκου, πού καθιερώνεται 
άπό τόν Άνδρέα Ρίτζο τόν 15ο αιώνα"', γνώρισε ιδιαίτερη διάδοση καί 
κατά τούς έπόμενους αιώνες. Επαναλαμβάνεται μέ μικρές παραλλαγές 
ως πρός τή μορφή τού θρόνου ή τη στάση τού Χριστού καί τής Πανα
γίας. Ποικίλλουν έπίσης οί προσωνυμίες πού συνοδεύουν τή Θεοτόκο, οί 
όποιες δέν άνταποκρίνονται κατ’ άνάγκη σέ αύστηρά καθορισμένο τύ- 
πο'!°. Στήν εικόνα την οποία έξετάζουμε εδώ οί μορφές τής Παναγίας καί 
τού Χριστού άκολουθοΰν μέν τά είκονογραφικά πρότυπα τής κρητικής 
σχολής, κάποιες παρεκκλίσεις όμως, όπως ή μαργαριτοκόσμητη παρυφή 
τού μαφορίου τής Θεοτόκου, μάς παραπέμπουν σέ άλλο καλλιτεχνικό πε
ριβάλλον, όπως τά βορειοελλαδικά εργαστήρια"1’. Κάτι άνάλογο παρατη- 
ρεΐται καί στόν τύπο του θρόνου: ή διακόσμηση μέ τις λεπτές χρυσοκον
δυλιές, οί λεοντοκεφαλές στό επάνω μέρος τών ποδιών του καί οί φλο- 
γόσχημες άπολήξεις τών πεσσών τού ερεισίνωτου άποτελοΰν χαρακτη- 34 35 36

34. Μ. Χατζηδάκης, ΙΙάτμος: ο.π., σ. 61, άρ. 10, πίν. 12.
35. Π. Βοκοτόπουλος, Εικόνες τής Κέρκυρας, ’Αθήνα 1990, σ. 25, οπού καί σχε

τικά παραδείγματα.
36. Για μαργαριτοκόσμητες ταινίες σέ εικόνες βορειοελλαδικών εργαστηρίων 

πρβλ. X. Μπαλτογιάννη, δ.π., σ. 100, άρ. 179, πίν. 176 καί σ. 104, άρ. 193, πίν. 197. 
Πρβλ. επίσης την εικόνα τής Υπαπαντής καί τήν Παναγία τοϋ Ευαγγελισμόν στα 
βημόθυρα τής Μονής Κουτλουμουσίου: Όρθοδοξία-Έλληνισμός, ό.π., σσ. 38, 221.
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ριστικά των θρόνων που άπαντοΰν στις πρώιμες εικόνες τής κρητικής 
σχολής'*', όπως τυπικά, άπό το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, είναι επί
σης τα διπλά μαξιλάρια'’8. Αντίθετα όμως, στοιχεία όπως το άτεχνο σχέ
διο του θρόνου τής εικόνας πού παρουσιάζεται έδώ, το σχεδόν επίπεδο 
έρεισίνωτο καί οί μεγάλοι ζωγραφιστοί ρόδακες στους πεσσούς του τον 
άπομακρύνουν άπό τούς κομψούς θρόνους των κρητικών εικόνων. Πα
ράλληλα, άλλα χαρακτηριστικά, όπως τα μετάλλια μέ τον χρυσό διάκο
σμο ή τό χρυσό πλαίσιο μέ τα έμπίεστα φυτικά κοσμήματα’1’, εντάσσουν 
την εικόνα τής Κυρίας των ’Αγγέλων στην άγιορείτικη ζωγραφική πα
ράδοση, μέ την οποία εξάλλου είναι φυσικό νά συνδέεται έφόσον άνήκει 
σέ άγιορείτικο μετόχι. "Οσον άφορά τη χρονολόγησή της, άπό τη σχε
τική επιγραφή πού σημειώνεται παραπάνω σώζονται μόνο τα ψηφία τής 
χιλιετίας καί τής εκατονταετίας, ΖΡ (71... = 16..), πού συνηγορούν γιά 
την τοποθέτηση τής εικόνας στόν 17ο αιώνα. Άπό την άλλη πλευρά, τε- 
χνοτροπικά χαρακτηριστικά όπως οί σκούροι προπλασμοί καί οί άραιές 
πινελιές μέ τις όποιες δηλώνονται τα φώτα στα αδρά πρόσωπα τού Χρι
στού καί τής ΙΙαναγίας, ή σκληρή καί άραιή πτυχολογία των ένδυμάτων, 
σέ συνδυασμό μέ τις σχεδιαστικές άτεχνίες καί τα λαϊκότροπα είκονο- 
γραφικά στοιχεία (μαργαριτοκόσμητη ταινία, ρόδακες) οδηγούν στην 
τοποθέτηση τής εικόνας στις τελευταίες δεκαετίες τού αιώνα.

3. Εικόνα έ'νθρονης βρεφοκρατούσας Κυρίας των "Αγγέλων, διαστά
σεων 0,74x0,51 μ., μέ αύτόξυλο πλαίσιο. Άργυροί φωτοστέφανοι καί 
έπένδυση τού δεξιού χεριού τής Παναγίας (είκ. 8). Σέ καλύτερη κατά
σταση άπό την προηγούμενη, την οποία πιθανότατα χρησιμοποιεί ως 
πρότυπο. Παρατηρούμε καί σέ αύτή την εικόνα τήν ίδια μορφή θρόνου, 
μέ τό σχεδόν επίπεδο έρεισίνωτο, μέ τούς ζωγραφιστούς ρόδακες στούς 
πεσσούς καί τις φυλλόμορφες άπολήξεις στην κορυφή τους καθώς καί τα 
διπλά πολύχρωμα μαξιλάρια. Ίδια επίσης είναι ή στάση της Θεοτόκου 37 38 39

37. Πρβλ. ένδεικτικά Μ. Χατζηδάκης, Πάτμος, ο.π., άρ. 7, 101, 117, πίν. 13, 
150, 164· Π. Βοκοτόπουλος, ο.π., άρ. 11, είκ. 15’ Ν. Χατζηδάκη, Εικόνες της Συλ
λογής Βελιμεζη (έπιστημονικός κατάλογος), Θεσσαλονίκη 1997, άρ. 11, πίν. 52. 
Όρθοδοξία-Έλληνισμός, ο.π., σ. 57.

38. II. Βοκοτόπουλος, ο.π., σ. 72.
39. Πρβλ. τήν εικόνα τοΰ Άγιον Δημητρίον της Μονής Ίβήρων μέ όμοια διακόσμη- 

ση στο πλαίσιο καί στα μετάλλια: Θησαυροί τοϋ'Αγίον’Όρονς, ο.π., σ. 153, άρ. 2.88.
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καί του βρέφους, έκτος άπό τή θέση του δεξιού χεριού τής Παναγίας. Ση
μειώνουμε άκόμη την ’ίδια προσωνυμία, τα ίδια χρυσοκόσμητα μετάλλια 
μέ το συμπίλημα του ονόματος τής Θεοτόκου, άλλά καί τους ίδιους χρω
ματικούς τόνους στον θρόνο καί στα ενδύματα, άκόμη καί τή μαργαριτο- 
κόσμητη παρυφή στο μαφόριο τής Παναγίας40. Ή διαφορά όμως ως προς 
τήν ποιότητα τής ζωγραφικής άνάμεσα στίς δύο εικόνες είναι αισθητή. Ό 
βαρύς άτεχνος θρόνος, ή άσυμμετρία στίς άναλογίες των σωμάτων, ή 
σκληρή καί έπίπεδη πτυχολογία, τα στεγνά καί άνέκφραστα πρόσωπα στή 
δεύτερη εικόνα φανερώνουν ότι αύτή είναι έργο λιγότερο ικανού ζωγράφου 
καί οπωσδήποτε οψιμότερη, δηλαδή τού πρώτου μισού τού 18ου αιώνα.

4. "Αγιος Ιωάννης δ Πρόδρομος, μέ αύτόξυλο πλαίσιο, διαστάσεων 
0,69x0,50 μ. Άργυρός φωτοστέφανος (είκ. 9). Σέ άρκετά καλή κατά
σταση διατήρησης. Ό άγιος παριστάνεται σε χρυσό βάθος, ως τή μέση, 
μετωπικός καί πτερωτός, σύμφωνα μέ τόν κοινότερο, κατά τή μεταβυ
ζαντινή έποχή, είκονογραφικό τύπο. Φορεΐ καστανοκόκκινη μηλωτή καί 
λαδοπράσινο ίμάτιο, πού διπλώνεται επάνω άπό τόν άριστερό ώμο. Στό 
άριστερό υψωμένο χέρι ό Πρόδρομος κρατεί σταυροφόρο ραβδί, μέ έλι
κες κάτω άπό τις κεραίες, ένώ τό δεξιό, πού κάμπτεται πρός τό στήθος, 
εύλογεΐ. Τα χαρακτηριστικά τού προσώπου είναι σκληρά, μέ βαθιές ρυ
τίδες στό μέτωπο καί στα μάγουλα. Στό επάνω μέρος τής εικόνας, μέ 
κόκκινα κεφαλαία γράμματα, ή επιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩ(ΑΝΝΗΣ) Ο 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ- στό πλαίσιο τής κάτω πλευράς, δεύτερη επιγραφή άνα- 
φέρει: ΔΕΗΣΙΣ ΤΗΣ ΔΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΣΑ. 1769. Αρ
χαϊκά στοιχεία, όπως ή άπουσία τού πινακίου μέ τήν κομμένη κεφαλή41, 
τό σταυροφόρο ραβδί μέ τις έλικες καί ή θέση τού δεξιού χεριού42 43, μαρ
τυρούν παλαιότερα αύστηρά είκονογραφικά πρότυπα, χαρακτηριστικό 
πολλών άγιορείτικων εικόνων τής έποχής, όπως ή εικόνα τού Προδρό
μου άπό τή Μονή Ξηροποτάμου τού 1747, ή οποία τόσο είκονογραφικά 
όσο καί ύφολογικά παρουσιάζει στενή συγγένεια μέ τήν εικόνα τού με
τοχιού των Ταξιαρχών42.

40. Βλ. παραπάνω, σ. 73.
41. Βλ. παραπάνω, σημ. 29.
42. Μ. Χατζηδάκης, Πάτμος, ο.π., σ. 69, άρ. 18, πίν. 85 καί σ. 126, άρ. 77, πίν. 

133.
43. Θησαυροί τοϋ'Αγίον’Όρονς, δ.π., σ. 168, άρ. 2.105.
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5. "Αγιος Χαράλαμπος, διαστάσεων 0,715x0,467 μ. Άργυρός φωτο
στέφανος και επένδυση του δεξιού χεριού (είκ. 10). Φθορά του ξύλου 
στην κάτω πλευρά της εικόνας και πυκνό στρώμα αιθάλης. Ό άγιος 
είκονίζεται σέ προτομή, μετωπικός, σέ γαλαζοπράσινο βάθος, μέ κλει
στό εύαγγέλιο στο άριστερό χέρι και τό δεξιό υψωμένο σέ εύλογία. Στην 
επάνω πλευρά τής εικόνας, με λευκά κεφαλαία, ή έπιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. Τά αύστηρά χαρακτηριστικά του προσώπου και ή μα
κριά διχαλωτή γενειάδα άπαντοΰν και σε δύο εικόνες τού άγιου Χαραλά- 
μπου στη Συλλογή Τσακύρογλου, οί όποιες χρονολογούνται στά τέλη του 
17ου aici>va/|,‘. Τό βυσσινι όμως φαιλόνιο μέ τά μεγάλα χρυσά φυτικά κο
σμήματα και τό βαθύ μπλέ ωμοφόριο μέ τά χρυσά στολίδια και τό χρυσό 
σιρίτι, παραπέμπουν σέ μεταγενέστερα έργα1'. Αύτό άλλωστε επιβεβαι
ώνει καί ή χρονολογία τής επιγραφής στό πλαίσιο τής επάνω πλευράς: 
1778 [,..]αρίου 13. Χειρ Πέτρου'1’.

6. Παναγία Όδηγήτρια, διαστάσεων 0,73x0,50 μ., μέ αύτόξυλο 
πλαίσιο. Άργυροί φωτοστέφανοι καί έπένδυση δεξιού χεριού τής Πανα
γίας (είκ. 11). Τό πυκνό στρώμα αιθάλης πού την καλύπτει μόλις επι
τρέπει νά διακρίνουμε τό γαλάζιο βάθος καί τά χρώματα τών ενδυμάτων 
των δύο μορφών: βυσσινι γιά τό μαφόριο τής Θεοτόκου καί τόν χιτώνα 
τού Χριστού καί σκούρο καστανό γιά τά ίμάτιά τους. Είκονογραφικά ή 
εικόνα ακολουθεί τόν γνωστό τύπο τής 'Οδηγήτριας, όπως δηλώνει καί 
ή έπιγραφή έπάνω άπό τόν δεξιό ώμο τής Παναγίας: Η ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ. Ή 
στάση τής Θεοτόκου καί τού βρέφους καί τό τριγωνικό άνοιγμα στό 
στήθος τού μαφορίου τής Παναγίας άπαντοΰν συχνά σέ εικόνες έπαρ- 
χιακών έργαστηρίων τής Βόρειας Ελλάδας τού 17ου καί τού 18ου αίώ- 44 45 46

44. Α. Καρακατσάνη, Συλλογή Γεωργίου Τσακύρογλου. Εικόνες, Αθήνα 1980, 
σ. 75, άρ. 103, 104.

45. Με άνάλογου τύπου ωμοφόριο καί μέ πλούσια κοσμημένα ενδύματα είκονίζε- 
ται ό άγιος καί σέ εικόνα του 18ου αιώνα, άγιορείτικης προέλευσης, πού φυλάσσεται 
στό νέο σκευοφυλάκιο τής Τέρας Μονής Αγίου Ίωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο: 
Μ. Χατζηδάκης, Πάτμος, ό.π., σ. 182, άρ. 163, πίν. 74.

46. Ό ίδιος ζωγράφος, τό όνομα του όποιου δέν μοΰ είναι γνωστό άπό άλλου, υπο
γράφει επίσης μία εικόνα ’Ένθρονης Θεοτόκον βρεφοκρατονσας, τού 1781, πού βρί
σκεται στο τέμπλο τού ένοριακοΰ ναού τοϋ 'Αγίου Γεωργίου στο χωριό Άγιοι Θεό- 
δωροι τής ’Ίμβρου. Εκεί μάλιστα δηλώνει καί την καταγωγή του: χειρ εύτελοΰς Πέ
τρου Χίου. Γιά τόν ναό τοϋ 'Αγίου Γεωργίου βλ. Ε. Χαλκιά, ό.π., σσ. 290-292.
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να, που ακολουθούν κρητικά πρότυπα47. Στά τέλη του 18ου ή στις αρχές 
του 19ου αιώνα πρέπει να χρονολογηθεί κα'ι ή εικόνα που παρουσιάζεται 
εδώ, μέ βάση τεχνοτροπικά κριτήρια, όπως τα γλυκερά πρόσωπα των 
μορφών και ή άκαμπτη πτυχολογία τών ενδυμάτων. Τυπικά για την 
άγιορείτικη προέλευσή της είναι τα μετάλλια μέ τις συντομογραφίες του 
ονόματος τής Παναγίας, δεξιά καί άριστερά του άργυρου φωτοστεφάνου 
της48.

7. Ή Σνναξις τών Άσωμάτων, διαστάσεων 0,775x0,505 μ. (είκ. 
12). Φθορά του ξύλου στο κάτω μέρος τής εικόνας και πυκνό στρώμα 
αιθάλης. Σέ γαλαζοπράσινο βάθος είκονίζονται, σέ πρώτο επίπεδο, ό Μι
χαήλ κα'ι ό Γαβριήλ, ολόσωμοι καί μετωπικοί, νά κρατούν στρογγυλή 
δόξα μέ τόν Χριστό στόν τύπο τού Παντοκράτορα. Στό μέσο τής πίσω 
σειράς ό Ραφαήλ, έπίσης μετωπικός, άκουμπά τά δάχτυλά του στη δό
ξα μέ τόν Χριστό, ένώ στά πλάγια προβάλλουν τά κεφάλια δύο άγγέλων, 
σέ στροφή τριών τετάρτων. Ό Μιχαήλ είναι ντυμένος μέ στρατιωτική 
στολή, ένώ οί υπόλοιποι άρχάγγελοι καί οί άγγελοι φορούν χιτώνες καί 
μανδύες. Στήν επάνω πλευρά τής εικόνας ή μεγαλογράμματη επιγραφή: 
Η XI(sic)NASIE ΤΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ- άλλη μικρογράμματη, στό μέσο τής 
κάτω πλευράς, άναφέρει: Δέησις τον δονλον τον Θεόν Χριστοδονλή συν 
τής συμβίας καί τών τέκνων. Τό είκονογραφικό αύτό θέμα, γνωστό, μέ 
άρκετές παραλλαγές, άπό τή βυζαντινή εποχή4'1, άπαντά συχνά καί κατά 
τή μεταβυζαντινή περίοδο. Ή εικόνα μας επαναλαμβάνει τόν καθιερω
μένο στήν κρητική ζωγραφική τού 16ου καί τού 17ου αιώνα τύπο’0, μέ 
τή μόνη διαφορά ότι ό άριθμός τών παρισταμένων μορφών είναι πολύ μι
κρότερος. Τεχνοτροπικά στοιχεία, όπως τά γλυκερά πρόσωπα μέ τόν

47. X. Μπαλτογιάννη, δ.π., σ. 67, άρ. 91, πίν. 114, σσ. 70-71, άρ. 98, πίν. 149, 
σ. 120, άρ. 263, 268, πίν. 124, 166.

48. Πρβλ. άντίστοιχα μετάλλια σέ άγιορείτικες χαλκογραφίες: Ν. Παπαστράτου, 
Χάρτινες εικόνες, ’Αθήνα 1986, σ. 142, άρ. 133, σ. 213, άρ. 224, σ. 222, άρ. 237, σ. 
223, άρ. 238.

49. Σ. Κουκιάρης, Τα θανματα-εμφανίσεις τών άγγέλων καί άρχαγγέλων στη βυ
ζαντινή τέχνη τών Βαλκανίων, ’Αθήνα-Γιάννινα 1989, σσ. 157-162.

50. Μ. Χατζηδάκης, Πάτμος, ο.π., σ. 142, άρ. 103, πίν. 154- X. Μπαλτογιάννη, 
Βυζαντινό Μουσείο. Τά νέα άτιοκτήματα (1986-1996), 17 Μαρτίου - 26 Μαίου 1997 
(κατάλογος έ'κθεσης), ’Αθήνα 1997, σσ. 76-78, άρ. 21.
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σκούρο προπλασμό, οί χρυσοί φωτοστέφανοι και ή ζωηρή άνθινη διακό- 
σμηση του χιτώνα του Γαβριήλ, οδηγούν στή χρονολόγηση τής εικόνας 
στα τέλη του 18ου αιώνα.

8. 'Η Σΰναξις τών Δώδεκα ’Αποστόλων, διαστάσεων 0,59x0,41 μ. 
(είκ. 13). Οί άπόστολοι χωρισμένοι σέ δύο συμμετρικούς ομίλους είκο- 
νίζονται μετωπικοί, μέ τούς δύο κορυφαίους στήν πρώτη σειρά να κρα
τούν ομοίωμα εκκλησίας. Στο έπάνω μέρος τής εικόνας, έπάνω σέ νέφη, 
ή Μεγάλη Δέηση, καθαρά δυτικής τεχνοτροπίας. Ή σύνθεση είναι τυ
πική σέ εικόνες καί χαλκογραφίες άγιορείτικων εργαστηρίων τού 19ου 
αιώνα’1, στον όποιο έντάσσεται καί ή εικόνα μας.

9. Βημόθυρα, διαστάσεων 1,23x0,82 μ. (είκ. 14). Φθορές στο ξύλο 
τής κάτω πλευράς τού δεξιού φύλλου. Είναι πολύ απλής μορφής καί ή 
ξυλόγλυπτη άνάγλυφη διακόσμησή του, πού περιορίζεται στήν έπίστε- 
ψη, είναι ιδιαίτερα λιτή σέ σχέση μέ τα περίτεχνα ξυλόγλυπτα τέμπλα 
πού συναντούμε στο "Αγιον ’Όρος κατά τούς τελευταίους μεταβυζαντι
νούς αιώνες’". Στα διάχωρα τής έπάνω ζώνης είκονίζεται ό Ευαγγελι
σμός καί σέ έκέίνα τής κάτω ό"Αγιος Αθανάσιος Αλεξανδρείας άριστερά 
καί ό "Αγιος Γρηγόριος δ Θεολόγος δεξιά. Χαρακτηριστική τής λιτής 
διακόσμησης τού τέμπλου είναι ή άντικατάσταση τών προφητών, τού 
Σολομώντος καί τού Δαβίδ, πού είκονίζονται συνήθως στο άνω τμήμα 
τών θυροφύλλων, άπό μετάλλια μέ τα κείμενα τών είληταρίων τους. Στο 
δεξιό: ΠΟΛΛΑΙ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΕΚΤΗΣΑΝΤΟ [ΠΛΟΥΤΟΝ] (ΓΙαρ. λα, 29) 
καί στο άριστερό: ΑΚΟΥΣΟΝ ΘΥΓΑΤΕΡ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΝ ΤΟ ΟΥΣ ΣΟΥ 
(Ψαλμ. μδ', 11). Οί δύσκαμπτες μορφές, ή έ'λλειψη πλαστικότητας, ή 
έντονα διακοσμητική διάθεση, όπως έκφράζεται μέ τούς χρυσοστόλι
στους θρόνους καί τα περίπλοκα, άλλα χωρίς προοπτική άπόδοση, κτί
ρια, οδηγούν στή χρονολόγηση τών βημοθύρων στις τελευταίες δεκαετίες 
τού 18ου αιώνα.

10. Σταυρός έπίστεψης τέμπλου, διαστάσεων 0,69x0,635 μ. (είκ.

51. Ν. Παπαστράτου, δ.π., σσ. 300-302, άρ. 328-33Γ 'Ορθοδοξία-Ελληνισμός^ 
ο.π., σ. 54.

52. Κ. Καλοκύρης, «Έρευναι μεταβυζαντινών άγιορείτικων τέμπλων», ’Άθως. 
Θέματα άρχαιολογίας καί τέχνης, ’Αθήνα 1963, σσ. 176-216' Ν. Νικονάνος, «Τα ξυ
λόγλυπτα τοϋ Αγίου Όρους», Θησαυροί τον Άγίον’Όρονς, δ.π., σσ. 259-262.



ΤΟ ΜΕΤΟΧΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΤΤΛΟΤΜΟΤΣΙΟΤ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ 79

15). Φθορές στο ξυλόγλυπτο πλαίσιο καί πυκνό στρώμα αιθάλης. Τό κύ
ριο σώμα του σταυρού κοσμείται μέ τή γραπτή παράσταση τής Σταύ
ρωσης στο κέντρο καί τα σύμβολα τών εύαγγελιστών στις τρίλοβες άπο- 
λήξεις τών κεραιών του καί περιβάλλεται άπό λεπτή, ξυλόγλυπτη κοκ- 
κιδωτή ταινία. Ξυλόγλυπτο, διάτρητο, έπιχρυσωμένο πλαίσιο, άπό έλισ- 
σόμενο βλαστό κληματίδας μέ φύλλα καί τσαμπιά, περιτρέχει τις κε
ραίες, ενώ γύρω άπό τα τρίλοβα άκρα τους έ'χουν στερεωθεί σχηματο
ποιημένα άνθέμια όμοιας τεχνικής. Ό τύπος αύτός του σταυρού, μέ τή 
γραπτή διακόσμηση καί τις τρίλοβες άπολήξεις τών κεραιών, έπικρατέί 
στα τέμπλα τών ναών τής μεταβυζαντινής έποχής, τα πρότυπά του όμως 
άνάγονται σέ σταυρούς τού 13ου καί τού 14ου αιώνα'1''. Ό σταυρός πού 
παρουσιάζεται έδώ, μέ τον σχηματοποιημένο καί χαλαρό άνάγλυφο διά
κοσμο, μπορεί να χρονολογηθεί γύρω στα μέσα τού 18ου αιώνα, παρά τα 
παλαιότερα είκονογραφικά καί τυπολογικά πρότυπά του.

11. Πλάγια θύρα Ιερού μέ τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, διαστάσεων 
1,75x0,70 μ. (είκ. 16). Σέ καλή κατάσταση διατήρησης. Ό άρχάγγε- 
λος, ολόσωμος, πατεί επάνω στο στήθος μελλοθανάτου, πού περιστοιχί
ζεται άπό πλήθος συγγενών καί φίλων. Στο δεξιό του χέρι κρατεί υψω
μένο σπαθί καί στο άριστερό τήν ψυχή τού νεκρού, τήν οποία προσπα
θούν να τού άποσπάσουν οί δαίμονες. Άπό τό ίδιο χέρι τού Μιχαήλ κρέ
μεται άνοιχτό είλητάριο μέ τήν έμμετρη επιγραφή: ΑΡΠΑΓΕΣ ΜΟΙΧΟΙ / 
ΚΛΕΠΤΑΙ / ΛΗΣΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΡΝΟΙ ΟΙΔΕΤΕ ΚΑΙ ΤΡΕΜΕΤΕ / ΤΗΝ 
ΣΠΑΘΗΝ ΤΑΥΤΗΝ / ΑΥΤΗ ΓΑΡ ΤΕΜΝΕΙ / ΤΟΥΣ ΑΔΙΚΑ ΠΟΙΟΥΝΤΑΣ / 
ΤΕΜΝΕΙ ΚΑΙ ΓΛΩΤΤΑΣ ΤΩΝ / ΟΡΘΩΣ ΜΗ ΦΡΟΝΟΥΝ / ΤΩΝ ΤΕΜΝΕΙ ΚΕ 
/ ΦΑΛΑΣ ΤΩΝ / ΜΑΤΗΝ ΠΟΛΕΜΟΥΝ / ΤΩΝ ΤΟΥΤΟΝ ΤΟΝ ΝΑΟΝ / ΤΟΝ 

ΑΓΙΟΝ ΚΥΡΙΟΥ". Άλλη επιγραφή στήν κάτω δεξιά γωνία τής θύρας 
άναφέρει: τό θειον εκτνττωμα τον αρχάγγελον εζωγραφίσθη χειρ'ι μεν

53. Μ. Χατζηδάκης, Πάτμος, ο.π., σσ. 131-132, άρ. 85, πίν. 134, σ. 134, άρ. 89, 
πίν. 140' Μ. Καζανάκη-Λάππα, «Ό ξυλόγλυπτος σταυρός τής Ευαγγελίστριας του 
Αιβόρνου (1643) καί οί σταυροί έπιστυλίου στα κρητικά τέμπλα», Ενφρόσννον. 

’Αφιέρωμα στον Μανόλη Χατζηδάκη, τόμ. 1, ’Αθήνα 1991, σ. 225, πίν. 113, 116· θη
σαυροί τοϋ'Αγίον’Όρονς, ο.π., σ. 267, άρ. 8.3.

54. Επιγραφή μέ ανάλογο περιεχόμενο σέ είλητάριο του άρχαγγέλου Μιχαήλ 
άπαντα σέ εικόνα τοΰ 17ου αιώνα τής Συλλογής Τσακύρογλου: Α. Καρακατσάνη, 
δ.π., σ. 91, άρ. 76.
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Φωτίου, δι’ εξόδων δε Ναθαναήλ τοϋ Πάνν (sic), οϋς άβλαβώς φύλαττε 
σαΐς λιταΐς μάκαρ. αωδ (1804). Ό τύπος τοϋ Μιχαήλ ψυχοπομπού να 
πατά έπάνω στον μελλοθάνατο, μέ το σπαθί στο δεξιό του χέρι, είναι συ
χνός κατά τους μεταβυζαντινούς αιώνες'1'’. ’Απουσιάζει όμως άπό τήν 
παράσταση τό πλήθος γύρω άπό τον νεκρό, τό όποιο άντίθετα άπαντα σέ 
μια άλλη είκονογραφική παραλλαγή πού επιγράφεται Ό ’Αρχάγγελος 
Μιχαήλ παιδεύει τήν ψυχήν τοϋ πλουσίου, ή όποια είναι συχνή σέ άγιο- 
ρείτικες χαλκογραφίες τού 18ου και του 19ου αιώνα και άπεικονίζει τή 
γνωστή παραβολή τού άφρονος πλουσίου ’1'. ’Έχουμε δηλαδή εδώ συγκε
ρασμό δύο διαφορετικών είκονογραφικών τύπων, πού είτε άντιγράφεται 
είτε επινοείται άπό τόν ζωγράφο τής εικόνας μας. "Ας σημειωθεί ότι ό 
τελευταίος υπογράφει τουλάχιστον άλλες τέσσερις εικόνες πού βρίσκο
νται σέ τέμπλα ένοριακών ναών τής ’Ίμβρου ’’, ένώ άπό όσο γνωρίζω δέν 
είναι γνωστός έξω άπό τό νησί. Δέν άποκλείεται συνεπώς να πρόκειται 
για κάποιον ντόπιο ζωγράφο, ό όποιος άσκεί έκεί τήν τέχνη του.

"Οπως καί να έχει τό θέμα, αύτό πού συνάγεται άπό τή σύντομη αύτή 
παρουσίαση τών εικόνων είναι ότι τό μετόχι τοϋ Ταξιάρχη Άποθηλυώ- 
τη διέθετε άξιόλογες φορητές εικόνες τοϋ 17ου, άλλα κυρίως τοϋ 18ου 
καί τών αρχών τοϋ 19ου αιώνα, πράγμα πού προϋποθέτει κάποια οικο
νομική εύρωστία κατά τα 225 χρόνια τής λειτουργίας του. Άπό τήν άλλη 
πλευρά, ή είκονογραφική καί τεχνοτροπική συγγένεια άνάμεσα στις 
εικόνες τοϋ Αγίου ’Όρους καί τοϋ ίμβριακοΰ μετοχιού έπιβεβαιώνει τις 
γνωστές σχέσεις καί συναλλαγές πού υπήρχαν, μέχρι καί τις αρχές του 
αιώνα μας, άνάμεσα στήν ’Ίμβρο καί στό γειτονικό της ’Όρος, τό όποιο, 
όπως άναφέραμε ήδη, διέθετε τρία άκόμη μετόχια στό νησί, πλουσιότε
ρα καί άρχαιότερα άπό έκείνο του Ταξιάρχη"*. Τέλος, ή ύπαρξη τών ύπο-

55. Βλ. ενδεικτικά Α. Καρακατσάνη, ό.π., σ. 16, άρ. 6' Π. Βοκοτόπουλος, ο.π., 
σ. 88, άρ. 58, όπου καί σχετική βιβλιογραφία.

56. Ν. Παπαστράτου, δ.π., σ. 198, άρ. 198’ Θησαυροί τον Άγιον’Όρους, ό.π., 
σ. 1888, άρ. 4.10.

57. Πρόκειται για τις εικόνες τοϋ Προδρόμου καί τών Άγιων Θεοδώρων στον ναό 
τοϋ Αγίου Γεωργίου, στό χωριό "Αγιοι Θεόδωρος καί για τις εικόνες τής Κοιμήσε
ως τής Θεοτόκον καί τοϋ Άγιου Νικολάου στον ναό τής Κοιμήσεως στό χωριό Γλυ
κύ. Για τούς ναούς βλ. Ε. Χαλκιά, ό.π., σσ. 290-292, 297.

58. Βλ. παραπάνω, σημ. 8.
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γραφών δύο ζωγράφων σέ εικόνες της Μονής, των οποίων τα ονόματα 
δεν είναι γνωστά άπό άλλου, έργα τους δμως άπαντοΰν στους ναούς τής 
’Ίμβρου, θέτει το ερώτημα αν, έκτος άπό τις παραγγελίες των μονών καί 
τών πιστών πού διοχετεύονταν στο "Αγιον ’Όρος άπό τα μετόχια του, 
λειτουργούσε σε κάποιο ή σέ κάποια άπό τα μετόχια του νησιού έργα- 
στήριο ζωγραφικής εικόνων. Ή μελέτη τού άρχειακοΰ υλικού τών μονών 
πού διέθεταν μετόχια στην ’Ίμβρο, δηλαδή τής Λαύρας καί τού Κουτ- 
λουμουσίου., πιθανόν να άπαντήσει στο έρώτημα.



1. Χάρτης "Ίμβρον

2. Μετόχι Ταξιαρχών στην ’Ίμβρο, ερείπια του περιβόλου



3. Μετόχι Ταξιαρχών στη ν Ίμβρο, ή λιθόκτιστη βρύση

4. Μετόχι Ταξιαρχιών στήν’Ίμβρο, ερείπια της δεξαμενής



5. Εικόνα 'Αγίου Ίωάννου Προδρόμου, από το μετόχι των Ταξιαρχών στην
’Ίμβρο



6. Εικόνα'Αγίου Ίωάννου Προδρόμου (λεπτομέρεια)



7. Εικόνα Θεοτόκου Κυρίας των αγγέλων, από το μετόχι των Ταξιαρχών 
στην ’Ίμβρο



8. Εικόνα Θεοτόκου Κυρίας των αγγέλων, από το μετόχι των Ταξιαρχών 
στην ’Ίμβρο



9. Εικόνα 'Αγίου Ίωάννου Προδρόμου, από το μετόχι των Ταξιαρχών στην
’Ίμβρο



10. Εικόνα 'Αγίου Χαραλάμπου, από το μετόχι των Ταξιαρχών στην’Ίμβρο



11. Εικόνα Παναγίας'Οδηγήτριας από το μετόχι των Ταξιαρχών στήν’Ίμβρο



12. Εικόνα Σύναξης των Άσωμάτων, άπό το μετόχι των Ταξιαρχών στην 
’Ίμβρο



13. Εικόνα Σύναξης των ’Αποστόλων, από το μετόχι των Ταξιαρχών στην
’Ίμβρο



14. Βημόθυρα, από το μετόχι των Ταξιαρχών στην "Ιμβρο



15. Σταυρός επίστεψης τέμπλου από το μετόχι των Ταξιαρχών στην ”Ιμβρο



16. Πλάγια θύρα ιερόν, με ’Αρχάγγελο Μιχαήλ, από το μετόχι των Τα
ξιαρχών στην ’Ίμβρο
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