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ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 

ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΡΙΛΙΤΖΑ ΜΠΑΘΑ 

Ή ΜΑΡΚΟΥ BA0A ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ 

(ΠΙΝ. 56 - 69) 

Σέ δύο μοναστήρια της Ηπείρου, κοντά στα Γιάννενα, υπάρχουν τρεις 

φορητές, ζωγραφισμένες σέ ξύλο εικόνες πού παρουσιάζουν ξεχωριστό εν

διαφέρον, γιατί έχουν την υπογραφή τοϋ ελάχιστα γνωστού άπα το έργο 

του Κρητικού ζωγράφου Μάρκου Στρελίτζα Μπαθά ή Μάρκου Βαθά, όπως 

τις υπογράφει1. Οί εικόνες αυτές αποτελούν και τα μόνα για τήν ώρα γνω

στά στο είδος τους έργα τοϋ ζωγράφου2. Πρόκειται συγκεκριμένα για τήν 

εικόνα τοϋ Προδρόμου μέ σκηνές τοϋ βίου του γύρω, πού σώζεται στή μονή 

τοϋ 'Αγίου 'Ιωάννη τοϋ Προδρόμου στο Νησί της λίμνης των 'Ιωαννίνων 3 

1. Βλ. Η. H u n g e r , Marchos Bathas, ein griechischer Maler des Cinquecento 
in Venedig, JOB, 21(1972), σ. 131 έ. M.I. Μ α ν ο ύ σ α κ α , "Ελληνες ζωγράφοι έν Βε-
νετίοι, μέλη της 'Ελληνικής Άδελφότητος κατά τον IÇ' αιώνα, Μνημόσυνον Σοφίας 
'Αντωνιάδη, Βενετία 1974, σ. 217 - 218. Στα γνωστά έργα του, για τά όποια γίνεται λόγος 
πιο κάτω, ό ζωγράφος υπογράφει πάντα μέ τό όνομα «Μάρκος Βαθάς» ή «Μάρκος ό Βα-
θέος». Στή μελέτη αύτη γίνεται χρήση τοϋ ονόματος Μάρκος Βαθάς, μέ τό όποιο ό 
ζωγράφος υπέγραψε τά περισσότερα άπό τα γνωστά έργα του και ανάμεσα τους τις 
εικόνες της 'Ηπείρου. 

2. Ό H u n g e r (ö. π., σ. 134) περιλαμβάνει στά έργα τοο Βαθά μία εικόνα πού 
βρίσκεται στην 'Απουλία, κατά πληροφορία τοϋ καθηγητή D'Elia τοϋ Bari, γιά τήν 
οποία δέν αναφέρονται άλλα στοιχεία. 

3. Βλ. Κ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ , Θωμάς Φλαγγίνης και ό μικρός Έλληνομνήμων, Πρα-
γματεΐαι τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών (1939), σ. 234, σημ. 1. Ά. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , Σχε
δίασμα ιστορίας τής θρησκευτικής ζωγραφικής μετά τήν "Αλωσιν, 'Αθήναι 1957, σ. 
268, σημ. 1 (άπό όπου ή παραπομπή στον Μέρτζιο). M. C h a t z i d a k i s , Icônes de 
Saint - Georges des Grecs et de la Collection de l'Institut, Venise 1962, σ. 92, σημ. 5 (ση
μειώνεται μέ ερωτηματικό ή πληροφορία τοϋ Μέρτζιου γιά τήν εικόνα). Σέ νεώτερο άρ
θρο τοϋ Μ έ ρ τ ζ ι ο υ , Σταχυολογήματα άπό τά κατάστιχα τοϋ νοταρίου Κρήτης Μιχαήλ 
Μαρά (1538-1578), Πεπραγμένα τοϋ Α' Διεθνοϋς Κρητολογικοϋ Συνεδρίου, Κρητικά 
Χρονικά, ΙΕ' - ΙΣΤ' (1961 -1962), II, σ. 262, σημειώνεται λανθασμένα οτι ή εικόνα τοϋ 
Προδρόμου υπήρχε στή μονή τοϋ 'Αγίου Παντελεήμονος στο Νησί των 'Ιωαννίνων 
και ότι δέ βρίσκεται πια έκεΐ (τή λανθασμένη είδηση χρησιμοποιεί ό H u n g e r , JOB., 
σ. 134), καθώς επίσης οτι ή υπογραφή τοϋ ζωγράφου στην εικόνα είναι «Μάρκος Μπα-
θάς» αντί γιά το σωστό MAPKOC BA0AC. 
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(πίν. 56 - 65), και για τις δεσποτικές εικόνες του Χρίστου (πίν. 66α, 67) 

και της Παναγίας με το παιδί (πίν. 66β, 68, 69) πού υπάρχουν στή μονή 

του Προδρόμου της Καστρίτσας, στο λόφο της Καστρίτσας ανατολικά 

τής λίμνης των 'Ιωαννίνων. 

Για το Maestro Marcho Striliza, detto Batha ή Batta ή Patha, όπως 

σημειώνεται στα διάφορα έγγραφα, υπάρχουν αρκετά βιογραφικά στοιχεία 

στα κατάστιχα της Ελληνικής Κοινότητας τής Βενετίας 4 . Ό ζωγράφος 

γεννήθηκε το 1498 και πέθανε στή Βενετία σέ ηλικία ογδόντα χρονών, 

στις 28 'Ιουνίου του 1578. Το 1538 έγινε μέλος τής 'Αδελφότητας (Ser Mar

cho Batha depentor intra il la scuola)5. Λίγα χρόνια πιο υστέρα, σέ έγγραφο 

του 1542 χαρακτηρίζεται δάσκαλος στην τέχνη του (Maestro). Πιθανό

τατα γυιός του υπήρξε ό ζωγράφος επίσης Γεώργιος Μπαθας (Zorzi Batha 

depentor), μέλος τής 'Αδελφότητας από το 1561, ό ίδιος προφανώς πού ανα

φέρεται σέ έγγραφο τοο 1560 (Zorzi de Marco candiotto depentor)6. 

4. Βλ. σχετ. H u n g e r , σ. 132 - 135 και Μ ά ν ο ύ σ α κ α ς , ο.π. 
5. H u n g e r , σ. 133, σημ. 16. 
6. Βάσιμα ό H u n g e r (ό.π., σ. 132) υποθέτει ότι ό ζωγράφος Μάρκος Στριλί-

τζας Μπαθας ή Μάρκος Βαθάς είχε συγγένεια μέ το συνονόματο καί σύγχρονο του σπου
δαίο Κρητικό ζωγράφο Θεοφάνη Στρελίτζα ή Στριλίτζα Μπαθά. (Για το Θεοφάνη βλ. 
M. C h a t z i d a k i s , Recherches sur le peintre Théophane le Cretois, DOP, 23-24 
(1969 - 1970), σ. 311 έ.) Τα φανερά λόγιο όνομα «Βαθάς» ή ό «Βαθέος» πού χρησιμοποιεί 
ό Μάρκος στά έργα του ήταν ίσως τό καλλιτεχνικό όνομα πού καθιέρωσε στή Βενετία 
(αποδίδεται πιθανώς μέ τον ιταλικό τύπο Patha των έγγραφων). "Οσο γνωρίζομε, όνομα 
Βαθάς δέν αναφέρεται τήν εποχή αυτή άλλα μόνο Μπαθας (βλ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Κρητ. 
Χρον., ό.π., σ. 229, 258 - 262 καί 279, για τό ζωγράφο Θεοφάνη και τους γυιούς του καί 
για τό Μάρκο). Ό H u n g e r υποθέτει ότι μπορεί ό τελευταίος νά ήταν αδελφός ή εξά
δελφος τοϋ Θεοφάνη. ( Ό Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , DOP, 313, υπολογίζει ότι ό Θεοφάνης 
θά γεννήθηκε στά τελευταία δεκαπέντε χρόνια τοϋ 15ου ai., είναι δέ γνωστό από τή λη
ξιαρχική πράξη τοϋ θανάτου του ότι ό Μάρκος γεννήθηκε τό 1498.) Σύμφωνα δέ μέ τις 
τελευταίες αρχειακές έρευνες (Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Μικρός Έλληνομνήμων - Τεϋχος 
Γ'. Θωμάς ή Τόμιο Μπαθας ή Μπαττάς - Κερκυραίος, 'Ηπειρωτική 'Εστία, 19 (1970), 
σ. 532 έ. Μανούσακας, δ. π., σ. 221), Θωμάς Μπαθάς καί όχι Βαθάς (Ch a t z i d a k i s, 
Icônes, σ. 92) ήταν επίσης τό όνομα τοϋ σύγχρονου τοϋ Μάρκου Κερκυραίου ζωγράφου 
(Μ a v o ύ.σ α κ α ς, σ. 221, σημ. 78 : «Έγω Τομιο Μπαθάς βικάριος τοϋ μεγαλομάρτυρος 
Γεωργίου»). Τό 15ο αϊ. μαρτυροϋνται δύο ζωγράφοι στην Κρήτη άπό τήν οικογένεια 
Στρελίτζα ή Στριλίτζα. Είναι ό 'Ιωάννης, Striliza Giovanni di Batha / Strehza de Morea, 
πού αναφέρεται τό 1486-1494, καί ό Γεώργιος, Striliza Giorgio di Batha / Streliza de 
Morea, τό 1496 (M. C a t t a p a n , Nuovi elenchi e documenti dei pittori in Creta 
dal 1300 al 1500, Θησαυρίσματα, 9 (1972), σ. 208, αριθ. I l l καί 112. Βλ. επίσης C h a 
t z i d a k i s , DOP, σ. 312, σημ. 7). Νά ήταν ό ζωγράφος Γεώργιος Μπαθας τοϋ 1496 ό 
πατέρας τοϋ Μάρκου; Τό όνομα τοϋ γυιοϋ τοϋ Μάρκου Γεώργιος επιτρέπει τήν υπόθεση 
αυτή, καθώς επίσης καί τα γνωστά χρονολογικά στοιχεία των τριών ζωγράφων. Για τό 
Μάρκο καί τό Γεώργιο Μπαθά βλ. επίσης Ε. Λ ι ά τ α, Μνείες θανάτων 'Ελλήνων τής 
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Στή Βενετία ό Μάρκος Βαθάς έζησε καθώς φαίνεται συνέχεια ως το 

τέλος της ζωής του. 'Αναφέρεται σέ διάφορα έγγραφα άπο το 1548 ώς το 

1560, σχετικά μέ τις ετήσιες εισφορές του στην 'Αδελφότητα, τήν κατα

βολή μισθώματος για το σπίτι της 'Αδελφότητας, δπου έμενε, και για ενα 

κατάστημα (bottega), ϊσως το εργαστήριο του, και σχετικά μέ τήν πολύ

χρονη δικαστική διένεξη πού είχε μέ τήν 'Αδελφότητα για τα μισθώματα. 

Τό 1568 ήταν υποψήφιος για το σώμα της Προσθήκης (Gionta) της 'Αδελ

φότητας, άλλα έχασε τήν εκλογή μέ μικρή διαφορά ψήφων 7 . 

Βενετίας άπο τα ταμιακά βιβλία τής 'Ελληνικής 'Αδελφότητας τον ετών 1536-1576, 
Θησαυρίσματα, 11 (1974), σ. 217, αριθ. 234, σ. 219, αριθ. 305 (μνεία θανάτου στις 22 Μαΐου 
1570 γυιοϋ τοϋ Μάρκου Μπαθά) και σ. 221, αριθ. 371 (μνεία θανάτου στις 27 Σεπτ. 1573 
κόρης του Γεωργίου Μπαθα). Ότι , τέλος, ό Μάρκος Στριλίτζας Μπαθάς των έγγραφων 
τής Βενετίας και ό Μάρκος Βαθάς ή ό Βαθέος των ζωγραφικών έργων ήταν τό ίδιο πρό
σωπο, όπως ανεπιφύλακτα δέχονται οί προηγούμενοι ερευνητές (Μέρτζιος, Χατζηδάκης, 
Hunger, Μανούσακας), δέ μπορεί να άμφισβητηθή μέ τά στοιχεία πού υπάρχουν. Γιατί, 
έκτος άπο τά παραπάνω (ανύπαρκτο όνομα Βαθάς, φανερή ή λόγια μορφή του κατά μετα
σχηματισμό τοϋ Μπαθάς), οί μαρτυρίες για τά χρόνια πού έζησε ό ζωγράφος στή Βενε
τία συμφωνούν μέ τά στοιχεία πού είναι γνωστά για τον τόπο και τό χρόνο πού έγιναν 
ορισμένα άπότά έργα του ( H u n g e r , σ. 133,136 καί 141). 

7. Οί προηγούμενοι ερευνητές αναφέρουν ώς βέβαιη τήν καταγωγή τού Μάρκου 
Βαθά άπό τήν Κρήτη, καί ίσως τοΰτο σημειώνεται πράγματι σέ κάποιο άπό τά κατάστιχα 
τής 'Αδελφότητας. 'Αλλά και χωρίς αυτό δέ μπορεί νά άμφισβητηθή βάσιμα ή κρητική 
καταγωγή του ζωγράφου. Γιατί α) ô Γεώργιος Μπαθάς αναφέρεται ρητά δτι είναι γυιός 
τοϋ Μάρκου, Κρητικός ζωγράφος, άπό οπού προκύπτει έμμεσα ή καταγωγή άπό τήν 
Κρήτη τοϋ πατέρα του. (Δέ μαρτυρεΐται άλλος Μάρκος Μπαθάς ζωγράφος τήν εποχή 
αυτή καί τά βιογραφικά στοιχεία τοϋ Γεωργίου (χρονολογίες, επάγγελμα) αιτιολογούν 
τή στενή αυτή συγγένεια του μέ τό Μάρκο), β) Τό επώνυμο Στριλίτζας υπάρχει στην 
Κρήτη τά χρόνια αυτά. Τό έχουν οί δύο ζωγράφοι τοϋ 15ου αι. (βλ. σημ. 6), ή οικογένεια 
τοϋ Θεοφάνη (συμβολαιογραφικές πράξεις τοΰ νοτάριου Μαρά, βλ. Μ έ ρ τ ζ ι ο, Κρητ. 
Χρον., σ. 260-261, αριθ. VIII - IX καί 278, αριθ. XXIV. C h a t z i d a k i s , DOP, σ. 
350 - 352) καί ένας ζωγράφος τοϋ 'Ηρακλείου, ό Στριλίτζας μαΐστρο Πέτρος, πού αναφέ
ρεται τό 1560 (Μ έ ρ τ ζ ι ο ς, στο ίδιο, σ. 132). γ) Σέ άλλη πράξη τοϋ Μαρά (Μέρτζιος, 
278 - 279, αριθ. XXV, μέ χρονολογία 8 Αύγ. 1560) αναφέρεται ό Μάρκος Μπαθάς καί τά 
συμφέροντα του στην Κρήτη. Πρόκειται για πληρεξούσιο τοϋ ζωγράφου Μαννέα Χαλκιό-
πουλου, ό όποιος αναθέτει στην αδελφή του 'Ελένη νά διαχειρίζεται τήν περιουσία του 
καί νά φροντίζη τά συμφέροντα του, καί αναφέρει στο τέλος : «... ακόμη θέλω έγώ ό 
ρηθείς μαννέας χαλκιόπουλος ωσάν κομέσος (επίτροπος) τοϋ πάρμπα μας τοϋ κύρ μάρκου 
μπαθα νά τυχένη έσύ ή έλενα ή αδελφή μου ναχης έξουσίαν νά στέκης εις τά σπίτια τοϋ 
κύρ μάρκου μπαθα τοϋ πάρμπα μου άπό δά καί έμπροσθεν όσον καιρόν θέλεις νά στέκης 
εις αυτά χωρίς κανένα ενοίκιο καί νά πληρώνης τό άραγεδόν τους μόνον καί ούτως είμαι 
κοτέντος». Ό Μέρτζιος σημειώνει στο σχολιασμό τοϋ έγγραφου ότι ό Μαννέας συνιστά 
στην 'Ελένη «νά φροντίζη καί διά τά συμφέροντα τοϋ έν Βενετία θείου του Μάρκου Μπα
θα». Στο πληρεξούσιο δέν αναφέρεται ότι ό Μάρκος Μπαθάς ήταν στή Βενετία. Προκύ
πτει μόνο έμμεσα άπό αυτό δτι δέν ήταν στην Κρήτη τό 1560, άφοϋ «κομέσος» τής πε
ριουσίας του ήταν ό ανεψιός του Μαννέας. 'Οπωσδήποτε, άπό τά στοιχεία πού υπάρχουν 
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Για το ζωγραφικό έργο του Μάρκου Βαθά, αντίθετα, πολύ λίγα είναι 

γνωστά. Σέ έγγραφο τοΰ 1550 σημειώνεται οτι πήρε άπο τήν'Αδελφότητα 

ενα χρηματικό ποσό για εργασίες πού έκαμε στο ναό του 'Αγίου Γεωργίου8. 

Τα γνωστά ενυπόγραφα έργα του, έκτος από τις εικόνες της Ηπείρου πού 

παρουσιάζονται εδώ, είναι τα ακόλουθα : α) Ή προσωπογραφία τοΟ Κρητι

κού ιερέα Ζαχαρία Μαραφαρδ Σκορδίλη, πού περιλαμβάνεται σέ ξυλογρα

φία στην έκδοση έργου τοΰ Νικήτα Φιλοσόφου πού έγινε στή Βενετία τό 

1563. 'Αριστερά άπο τή μορφή είναι ή υπογραφή του ζωγράφου : Χειρ 

Μάρκου Βαθά 9. β) Τά μικρογραφημένα σχεδιάσματα τεσσάρων χειρογρά

φων κωδίκων της Βιέννης και τοΰ Μονάχου ("Vindob. Phil. gr. 182, Vindob. 

Theol. gr. 7, Vindob. Histor. gr. 117 και Monac. gr. 163, αντίστοιχα), πού 

κάτοχος τους ίσως υπήρξε ό Μάρκος Βαθδς 10. 

Οί μικρογραφίες είναι σχεδιασμένες ή ζωγραφισμένες μέ υδατογραφία 

στο περιθώριο των φύλλων και παριστάνουν σέ καθαρά δυτικό ύφος κοσμικά 

και θρησκευτικά θέματα εμπνευσμένα από τό κείμενο και αύτοπροσωπο-

γραφικά σχεδιάσματα, πού σχετίζονται συχνά μέ αντίστοιχα σημεία του 

κειμένου u . Γονατιστός συνήθως, σέ στάση δεομένου εικονίζεται σέ προχω

ρημένη ηλικία ό ζωγράφος, μέ τό ονομά του γραμμένο κάτω : Μάρκος ό 

Βαθέος, ό Βαθέος, και σέ μία περίπτωση Μάρκος Βαθάς 1 2. 'Από τους κώ

δικες της Βιέννης ό ένας χρονολογείται στο 1569' οί άλλοι δύο της Βιέννης 

και ό κώδικας του Μονάχου μπορούν να χρονολογηθούν πριν από τό 1558 

και στο 1560, αντίστοιχα 1 3. 

Οί μικρογραφίες δέν εικονογραφούν συστηματικά τό κείμενο των κω

δίκων. Δέν έχουν δηλαδή άπο θεματογραφική άποψη τον ενιαίο, μεθοδικό 

(ονομα, καταγωγή, διαπιστωμένη διαμονή τοϋ Μάρκου στή Βενετία τήν ίδια εποχή), 
φαίνεται βέβαιο πώς ό αναφερόμενος θείος του Μαννέα ήταν ό ζωγράφος Μάρκος Μπα-
θας ή Βαθας. Ό H u n g e r (ο.π., σ. 133) σημειώνει παραπέμποντας στο Μέρτζιο, οτι 
ή αδελφή του Μαννέα 'Ελένη «jederzeit in den Häusern seines Onkels Marchos Bathas 
in Venedig wohnen könne, ohne Miete zu zahlen». 'Αλλά εϊναι φανερό άπο τήν όλη δια
τύπωση του Εγγράφου πώς τά σπίτια του Μάρκου Μπαθά, για τα οποία γίνεται λόγος στο 
πληρεξούσιο, ήταν στην Κρήτη όπου είχε αφήσει «κομέσο» του τό Μαννέα στο Ηρά
κλειο καί όχι στή Βενετία. 

8. Μ α ν ο ύ σ α κ α ς , ο.π.. σ. 218, σημ. 49: «... per aver confao la croxe de 
Santo Santoro... per aver confao una fenestra di veri... per el pitafio.. . per el trono 
del aitar grando. .. per aver fato conzar li capi di casa. ..». 

9. Τήν ξυλογραφία ανατύπωσε ό Ε. L e g r a n d , Bibliographie Hellénique, 
XV/XVI, 1, 140, 315. Βλ. σχετ. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , Σχεδίασμα, 268, σημ. 1, 
H u n g e r , JOB, σ. 133, Μ α ν ο ύ σ α κ α ς , ο.π., σ. 217. 

10. H u n g e r , 131 καί 134. 
11. Βλ. μέ λεπτομέρειες σ τ ο ν ί δ ι ο , σ. 134-136. 
12. Σ τ ò ν ί δ ι ο , είκ. 2, 3, 6 καί 8, είκ. 1 καί εϊκ. 4, αντίστοιχα. 
13. Σ τ ο ν Ι δ ι ο , σ. 136. 
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χαρακτήρα του τελειωμένου, κατά παραγγελία εκτελεσμένου έργου. Θα 

μπορούσαν να χαρακτηρισθούν μάλλον σα συνθετικά γυμνάσματα του ζω

γράφου στην απεικόνιση ορισμένων χωρίων τοϋ κειμένου και σα σχεδιά

σματα πού έγιναν για προσωπική χρήση και ευχαρίστηση, όπως φανερώνει 

και ή συχνή, με κάποια κιόλας διάθεση προσωπικής προβολής παράσταση 

τής μορφής του ζωγράφου, πολλές φορές μάλιστα στο ίδιο χειρόγραφο 14. 

Άπό τα στοιχεία αυτά φαίνεται βάσιμη ή άποψη, ότι τα τέσσερα χειρόγραφα 

ήταν για κάποιο καιρό στην κατοχή του Βαθα. 

'Ανεξάρτητα άπό τήν καλλιτεχνική αξία τους, τά μικρογραφημένα 

σχεδιάσματα των χειρογράφων τής Βιέννης και τοϋ Μονάχου αποτελούν 

αξιοσημείωτα δείγματα προσωπικού ύφους του Μάρκου Βαθα, χαρακτηρι

στικά ιδίως τής ευχέρειας πού είχε στο δυτικό τρόπο ζωγραφικής και ειδι

κότερα στο είδος τής μικρογραφίας. Φαίνεται πολύ πιθανό άπό τά δείγματα 

αυτά και άπό τήν ξυλογραφία πού έκαμε τοϋ Σκορδίλη, πώς ό ζωγράφος 

ασχολήθηκε επαγγελματικά στην πολύχρονη διαμονή του στή Βενετία 

μέ τήν εικονογράφηση των βιβλίων πού έξέδιδαν τά ελληνικά τυπογραφεία 

για τήν διαπαιδαγώγηση τοϋ υπόδουλου Ελληνισμού. 

'Αλλά, οπωσδήποτε, τά έργα αυτά έχουν άπό το είδος και τον ιδιαίτερο 

χαρακτήρα τους περιορισμένη σημασία σάν αντιπροσωπευτικά δείγματα 

τής ζωγραφικής τοϋ Μάρκου Βαθα. Ά π ό τήν άποψη αυτή, οί τρεις εικόνες 

τής Ηπείρου βοηθοϋν ασφαλέστερα σέ σχέση μέ τά παραπάνω έργα να 

σχηματισθή σέ μία πρώτη θεώρηση ή εικόνα της καλλιτεχνικής προσωπι

κότητας τοϋ ζωγράφου. 'Ακολουθεί ή εξέταση των εικόνων αυτών 15. 

Α'. Εικόνα τοϋ 'Αγίου 'Ιωάννου τοϋ Προδρόμου, στην ομώνυμη 
μονή τοϋ Νησιοϋ των 'Ιωαννίνων (διαστ. 0.88 x 0.60 χ 0.04 μ., πίν. 56). 
Σημαντικό μέρος τής εικόνας είναι κατεστραμμένο, πιθανώς άπό φωτιά. 
Ή παράσταση είναι ζωγραφισμένη σέ παχύ στρώμα γύψου απευθείας στο 
ξύλο 16. Χρυσό βάθος πού εκτείνεται στο πλαίσιο. 

14. "Ο.π., είκ. 1 -8. 
15. Ό καθαρισμός και ή συντήρηση των εικόνων έγιναν το 1974 άπό τήν 'Αρχαιο

λογική 'Υπηρεσία ('Εφορεία Βυζαντινών 'Αρχαιοτήτων 'Ιωαννίνων - Συντηρητής κ. Χρ. 
Αρχιμανδρίτης). Τις φωτογραφίες των εικόνων έκαμε ό υπάλληλος τοϋ Μουσείου 'Ιω
αννίνων κ. Λ. Πτηνόπουλος. 

16. Τό ξύλο στή ζωγραφισμένη επιφάνεια του είναι σκαλισμένο σέ τρία βαθμι
δωτά χαμηλά επίπεδα : τοϋ κεντρικού πίνακα, τοϋ πλαισίου μέ τις σκηνές τοϋ βίου τοϋ 
Προδρόμου και τοϋ στενοϋ πλαισίου τής εικόνας. Τό τελευταίο είχε έπιζωγραφισθή μέ 
γαλάζιο χρώμα. Τήν πιθανή καταστροφή τοϋ ξύλου άπό φωτιά, κυρίως στο κεντρικό 
μέρος του (ίσως άπό κολλημένο επάνω κερί, κατά τή συνήθεια τοϋ τόπου, όπως μοιάζει 
άπό τό σχήμα) συμπλήρωσε ή φθορά τής εικόνας σέ πολλά μέρη της άπό τό σαράκι και 
τήν υγρασία. 

8 
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Στον κεντρικό ορθογώνιο πίνακα εικονίζεται στο συνηθισμένο μετά 

την "Αλωση τύπο ό Πρόδρομος ολόσωμος, μετωπικός, μέ φτερά (πίν. 56 καί 

62α). Στο βραχώδες τοπίο κάτω αριστερά είναι το κεφάλι τοϋ Προδρόμου 

σέ δοχείο- δεξιά φαίνονται τα κλαδιά δέντρου. 'Επάνω αριστερά υπάρχει 

μέρος άπό τήν επιγραφή : ο AriOC Γύρω, σέ ορθογώνιους πίνακες, χω

ρίς ειδικό διαχωρισμό, παριστάνονται δεκαπέντε σωζόμενες σκηνές άπό τό 

βίο τοϋ 'Αγίου, κατεστραμμένες πολλές σέ μεγάλο μέρος τους. Ή ιστορία 

αρχίζει επάνω, άπό αριστερά προς τα δεξιά και τελειώνει μέ τήν ϊδια σειρά 

κάτω δεξιά. Στα πλάγια, για νά τηρηθή ή τάξη πού αναγκαστικά επιβάλλει 

ή κατανομή των σκηνών στις κατακόρυφες άντικρυστές πλευρές, εναλλάσ

σονται κανονικά τά επεισόδια προς τα κάτω, ανά δύο άπό δεξιά προς τα 

αριστερά και αντίστροφα. Οί εικονιζόμενες παραστάσεις είναι οί ακό

λουθες : 

1-2. Ό Ε υ α γ γ ε λ ι σ μ ό ς τ ο ϋ Ζ α χ α ρ ί α κ α ι ή Γ έ ν ν η σ η 

τ ο ϋ Π ρ ο δ ρ ό μ ο υ . (Άνω σειρά, πρώτη και δεύτερη άπό αριστερά 

παράσταση. Λουκ. α', 8-20 καί 57 - 64, αντίστοιχα, πίν. 57.) Τά δύο συνε

χόμενα επεισόδια διαχωρίζονται μέ χαμηλό διαγώνιο τοίχο. Στο θυσια

στήριο, αριστερά, ό Ζαχαρίας πίσω άπό τήν Τράπεζα συνομιλεί ταραγμένος 

μέ τον άγγελο πού φαίνεται στή μέση ψηλά, ανάμεσα στους κίονες τοϋ κι-

βωρίου. Στή Γέννηση δεξιά, ή Ελισάβετ καθισμένη στην κλίνη στηρίζει 

άποκαμωμένη τό κεφάλι στο σκεπασμένο μέ τό φόρεμα χέρι της. Ό 

Ζαχαρίας, καθισμένος στο σκαμνί δίπλα της, γράφει τό όνομα τοϋ 'Ιωάννη 

καί ή θεραπαινίδα απέναντι γνέθοντας, λικνίζει μέ τό πόδι στην κούνια τό 

σπαργανωμένο βρέφος. Ά π ό δύο οικίσκους, πίσω άπό χαμηλό τοίχο στο 

βάθος, προβάλλουν δύο νέες γυναίκες νά περιποιηθοϋν τήν 'Ελισάβετ, ή 

μία πίσω της καί ή άλλη μέ ριπίδιο στο χέρι δεξιότερα. 

3. Ή Β ρ ε φ ο κ τ ο ν ί α . ("Ιδια σειρά, τρίτη άπό αριστερά παρά

σταση. Ματθ. β', 16- 18. Πρωτοευαγγέλιο 'Ιακώβου1 7, πίν. 57.) Στο άγριο 

ορεινό τοπίο, δύο στρατιώτες αριστερά λογχίζουν κρεμασμένα στα χέρια 

τους βρέφη καί ένας τρίτος στρατιώτης υψώνει δεξιά τή μάχαιρα κατά τοϋ 

'Ιωάννη, πού τον φυλάει στην αγκαλιά ή 'Ελισάβετ χωμένη στή σπηλιά. 

Σπαραγμένα βρέφη βρίσκονται πεσμένα στο έδαφος. 

4. Ό ά γ γ ε λ ο ς ο δ η γ ε ί τ ο ν ' Ι ω ά ν ν η σ τ η ν έ ρ η μ ο . 

("Ιδια σειρά, τέταρτη άπό αριστερά παράσταση. Λουκ. α', 14 - 18, πίν. 56.)1 8 

Σώζεται μέρος άπό τήν παράσταση δεξιά, μέ τον άγγελο πού οδηγεί άπό 

τό χέρι τό μικρό 'Ιωάννη. Ά π ό τό καμπυλόγραμμο αρχιτεκτόνημα τοϋ 

17. Κ. v o n T i s c h e n d o r f , Evangelia Apocrypha, 6κδ. 2α, Lipsiae 1876, σ. 43 έ. 
18. Για το επεισόδιο αυτό βλ. Ά . Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ, Αϊ τοιχογραφίαι τοϋ Κα-

θολικοδ τής Μονής Προδρόμου παρά τάς Σέρρας, Θεσσαλονίκη 1973, σ. 34. 
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βάθους καί τη σημαντική απόσταση τών μορφών άπό τήν Ελισάβετ της 

Βρεφοκτονίας, φαίνεται πιθανό πώς στο κατεστραμμένο μέρος ενδιάμεσα 

υπήρχε άλλη παράσταση, ϊσως ό φόνος του Ζαχαρία (Ματθ. κγ', 35. Πρω-

τοευαγγέλιο Ιακώβου) 1 9. 

5. Ό ' Ι ω ά ν ν η ς δ ι δ ά σ κ ε ι σ τ η ν έ ρ η μ ο . ("Ιδια σειρά, 

πέμπτη άπό αριστερά παράσταση. Ματθ. γ', 1-4, Μάρκ. α', 4. Λουκ. γ', 

1-6, πίν. 56.) Σώζεται μέρος μόνο αριστερά, με δύο όρθιες μορφές, στραμ

μένες δεξιά, και πίσω βουνό. Πρόκειται ασφαλώς για ομάδα Εβραίων πού 

άκοϋν το κήρυγμα τοΰ 'Ιωάννη, καθώς δείχνει ή θέση τοϋ επεισοδίου σέ 

σχέση μέ τήν προηγούμενη καί τήν επόμενη παράσταση. 

6. Ό ' Ι ω ά ν ν η ς β α π τ ί ζ ε ι τ ο υ ς ' Ι ο υ δ α ί ο υ ς . (Δεξιά 

σειρά, δεύτερη άπό άνω παράσταση. Ματθ. γ', 5-6. Μάρκ. α', 4. Λουκ. γ', 

3 - 7, πίν. 56.) Σώζεται μέρος αριστερά, μέ τον 'Ιωάννη πού βαπτίζει, βουνό 

πίσω καί μέρος τοϋ ποταμού κάτω. 'Ακολουθεί ή συνάντηση τοϋ Χρίστου 

μέ τον 'Ιωάννη· είναι λοιπόν φανερό πώς δέν πρόκειται για τή Βάπτιση 

τοϋ Χρίστου, πού δέν παριστάνεται στην εικόνα. 

7. Ό ' Ι ω ά ν ν η ς σ υ ν ο μ ι λ ε ί μ έ τ ο υ ς Φ α ρ ι σ α ί ο υ ς 

κ α ί τ ο υ ς Σ α δ δ ο υ κ α ί ο υ ς . ('Αριστερή σειρά, δεύτερη άπό άνω 

παράσταση. Ματθ. γ', 7, πίν. 58α καί 62β.) Ό 'Ιωάννης καταφέρεται κατά 

των Φαρισαίων καί των Σαδδουκαίων, πού τους εκπροσωποΰν τρεις ηλικιω

μένοι άνδρες δεξιά 2 0 . 'Ορεινό τοπίο μέ αραιή βλάστηση στο βραχώδες έδα

φος. Στή μέση επάνω ή επιγραφή μέ τους λόγους τοϋ 'Ιωάννη: ΓΑ1ΝΝΗΜΑΤΑ 

ΕΧΙΔΝΩΝ (τις εδειξεν είς εσάς να φύγητε άπό της μελλούσης οργής ;). 

8. «Τ à ς άλώνας τον δ ε α π ό τ ο ν». 'Αριστερά, τρίτη άπό άνω 

παράσταση. Ματθ. γ', 11-12. Αουκ. γ', 16-17, πίν. 58β, 63 α - β ) 2 1 . Στο 

βάθος δύο βουνά σέ διαγώνια θέση· μέ προέκταση της πλαγιάς τοϋ βουνοΰ 

δεξιά διαμορφώνεται τό επίπεδο της σκηνής μπροστά. Στή μέση στο αλώνι 

ό Χριστός κρατεί μέ τό δεξιό χέρι του φτυάρι καί συνάζει τό σιτάρι, και δε

ξιά καίγεται στή φωτιά τό άχυρο. Ό 'Ιωάννης άπό δεξιά δείχνει το Χριστό 

καί σέ απόσταση πίσω άπό τήν πλαγιά τοΰ βουνοϋ αριστερά δύο ηλικιω

μένοι άνδρες βλέπουν τον 'Ιωάννη, αμέτοχοι στο θέαμα της συμβολικής 

19. "Οπως στή μονή των Σερρών, Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , ο.π., πίν. 28. 
20. Ό τ ι πρόκειται γιά τους Φαρισαίους καί τους Σαδδουκαίους, σύμφωνα μέ τήν 

αφήγηση τοϋ Ματθαίου (ιερείς καί Λενίτας εξ 'Ιεροσολύμων οι όποιοι ήσαν εκ των 
Φαρισαίων αναφέρει καί ό 'Ιωάννης, α', 19 - 24, ενώ ό Λουκάς αναφέρει όχλους), φαί
νεται άπό τήν όλη εμφάνιση των ηλικιωμένων ανδρών καί άπό τήν αμεση σχέση μέ τήν 
επόμενη σκηνή όπου υπάρχουν όμοιες μορφές. Πρβ. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , ο.π., σ. 36. 

21. Ματθ. γ', 12 (πρβ. Λουκ. γ', 17) : "Οστις κρατεί το πτυάριον εν τή χειρι 
αύτοϋ, καί θέλει διακαθαρίσει το άλώνιον αύτοϋ, και θέλει συνάξει τον σίτον αύτοϋ είς 
τήν άποθήκην το δε αχυρον θέλει κατακαύσει εν πυρί άσβέστω. 
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επιφάνειας του Κριτή. Στη μέση επάνω ή επιγραφή : TAC ΑΛΩΝΑΟ ΤΟΥ 

AECnOTOY. 

9. Ή σ υ ν ά ν τ η σ η τ ο υ Χ ρ ί σ τ ο υ με τ ο ν ' Ι ω ά ν ν η . (Δε

ξιά, τρίτη άπό άνω παράσταση. Ματθ. γ', 13 - 15, πίν. 59α.) Βουνό, βραχώ

δες έδαφος μέ αραιή βλάστηση και ενα δέντρο πίσω. Ό 'Ιωάννης σέ ζωηρή 

στάση απευθύνεται στο Χριστό, πού σώζεται μικρό μέρος άπό τή μορφή 

του δεξιά. Τμήμα άπό τήν επιγραφή επάνω μέ τα λόγια τοϋ 'Ιωάννη : 

ΕΓΩ ΧΡΕΙΑΝ ΕΧΩ (να βαπτισθώ υπό σοϋ, καί συ έρχεσαι προς εμε ;) 

10. Ό ' Ι ω ά ν ν η ς ε λ έ γ χ ε ι τ ο ν Η ρ ώ δ η . (Δεξιά, τέταρτη 

άπό άνω παράσταση. Ματθ. ιδ', 3-4. Μάρκ. στ', πίν. 59β.) Κτήρια πίσω 

και ό Ηρώδης ένθρονος δεξιά συνομιλεί μέ τον 'Ιωάννη, πού όρθιος αρι

στερά, σέ έντονη στάση, τον μέμφεται. Ταραγμένος ένας στρατιώτης πίσω 

άπό τον Ηρώδη άντικρύζει μέ φόβο τον 'Ιωάννη. 'Επάνω ή επιγραφή : 

ΟΥΚ EEECTI COI ΕΧΕΙΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ COY. 

11-12. Ή σ ύ λ λ η ψ η κ α ι ή φ υ λ ά κ ι σ η τ ο υ Π ρ ο δ ρ ό 

μ ο υ . ('Αριστερά, τέταρτη άπό άνω παράσταση. Ματθ. ιδ', 3. Μάρκ. στ', 17, 

πίν. 60α και 64β.) Στο βάθος τείχος, μέ τον πύργο της φυλακής δεξιά καί 

χαμηλό προτείχισμα μπροστά. Στρατιώτης οδηγεί τον 'Ιωάννη στή φυλακή, 

καί δεξιά στο καγκελόφρακτο παράθυρο τοϋ πύργου ό 'Ιωάννης πού βλέ

πει προς τα εξω. 'Επάνω ή επιγραφή : ΒΑΛΩΝ ΑΥΤΟΝ EIC ΦΥΛΑΚΗΝ. 

13. Ή ά π ο τ ο μ ή τ ο ϋ Π ρ ο δ ρ ό μ ο υ . (Κάτω σειρά, πρώτη 

άπό αριστερά παράσταση. Ματθ. ιδ', 10. Μάρκ. στ', 27 - 28, πίν. 60β.) Στον 

ίδιο χώρο, εξω άπό τή φυλακή ό στρατιώτης δήμιος ζυγίζει τή μάχαιρα 

έτοιμος να χτυπήση. Ό 'Ιωάννης σκύβει μέ αιμόφυρτο ήδη λαιμό καί δε

ξιά ή Σαλώμη, πού μέρος της σώζεται, μισογονατισμένη περιμένει να δεχθή 

«επί πίνακι» τό κεφάλι τοϋ 'Ιωάννη. 'Επάνω κατεστραμμένη ή επιγραφή : 

[Η ΑΠΟΚΕΦΑΛΙ]α ΤΟΥ Π[ΡΟΔΡΟΜΟΥ]. 

14. Τ ό σ υ μ π ό σ ι ο τ ο ϋ Η ρ ώ δ η . (Κάτω, δεύτερη άπό αρι

στερά παράσταση. Ματθ. ιδ', 6-11. Μάρκ. στ', 21 - 28 πίν. 61α καί 65α.) 

Καμπυλόγραμμος τοίχος κλείνει τό χώρο της σκηνής πίσω, στο σωζό

μενο αριστερά μέρος της. 'Ορθογώνιο τραπέζι στή μέση καί καθισμένοι 

στην πίσω πλευρά ό Ηρώδης μέ συνδαιτημόνα αριστερά παρακολουθούν 

μέ εκδηλώσεις απέχθειας τό νεαρό υπηρέτη, πού φέρνει στο δοχείο τό 

κεφάλι τοϋ 'Ιωάννη. 

Ή κεντρική θέση τοϋ Ηρώδη στή σκηνή (ή μορφή του ζυγίζεται στή 

μέση τοϋ τόξου πού σχηματίζει ό τοίχος τοϋ βάθους) καί ή σημαντική από

σταση άπό τήν τελευταία, ακριβώς καθορισμένη στο μέγεθος της παρά

σταση τοϋ 'Ενταφιασμού, δείχνουν πώς τό συμπόσιο έπιανε όλο τό κεντρικό 

μέρος τής εικόνας κάτω, συμπληρωμένο ϊσως μέ το χορό τής Σαλώμης 

δεξιά, ή πώς ακολουθούσε άλλη, επόμενη χρονικά σκηνή στο κατεστραμ-



ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΡΙΛΙΤΖΑ ΜΠΑΘΑ 117 

μένο μέρος πριν τον Ενταφιασμό. Το δεύτερο φαίνεται πιθανότερο, σύμ

φωνα κιόλας μέ τήν κατανομή δύο και μάλλον τριών αρχικά επεισοδίων 

στον αντίστοιχο χώρο της εικόνας επάνω. Στην περίπτωση αυτή είναι 

πολύ πιθανό πώς ακολουθούσε ή παράδοση άπό τή Σαλώμη της κεφαλής 

τοϋ Προδρόμου στην Ήρωδιάδα 2 2 . 

15. Ό ε ν τ α φ ι α σ μ ό ς τ ο υ Π ρ ο δ ρ ό μ ο υ . (Κάτω, τελευταία 

δεξιά παράσταση. Ματθ. ιδ', 12. Μάρκ. στ', 29, πίν. 61β και 65β.) Βουνά 

στο βάθος και στην πλαγιά τοϋ βουνού άπό δεξιά είναι τοποθετημένη στή 

μέση ορθογώνια σαρκοφάγος, όπου σκυμμένοι, άπό αριστερά και δεξιά, 

δύο μαθητές2 3 αποθέτουν τό σώμα του 'Ιωάννη. Επάνω ή επιγραφή : 

Ο ΕΝΤΑΦ[ΙΑ0Μ]0Ο Στην κάτω άκρη της σαρκοφάγου οριζόντια εϊναι 

μέ μαύρα γράμματα ή υπογραφή τοΰ ζωγράφου : MAPKOC. BA0AC. 

ΕΓΡΑΨΕΝ. 

Ή εικόνα τοϋ Νησιοϋ των 'Ιωαννίνων παρουσιάζει σημαντικό ενδια
φέρον άπό εικονογραφική άποψη, γιατί περιέχει τον εκτενέστερο και 
πληρέστερο, γνωστό άπό έργα τοΰ 16ου αϊ. κύκλο παραστάσεων τοϋ βίου 
τοϋ Προδρόμου. Σώζονται δεκαπέντε παραστάσεις καί, όπως σημειώθηκε, 
μπορεί να υπήρχαν αρχικά δεκαεπτά παραστάσεις τοϋ βίου τοϋ 'Αγίου. 

'Ανάλογη ανάπτυξη (δέκα τέσσαρες παραστάσεις) αλλά όχι καί ανά
λογη συμμετρία στή διανομή καί τή σύνθεση τών επεισοδίων έχει ό τοι-
χογραφημένος κύκλος τοΰ βίου τοϋ 'Αγίου στην τράπεζα τής μονής Διο
νυσίου στο Άγιον Ό ρ ο ς 2 4. Στή μονή Διονυσίου, για διδακτικούς προ
φανώς λόγους, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο μέρος τής ιστορίας πού ανα
φέρεται στή ζωή τοΰ 'Ιωάννη στην έρημο (εννέα παραστάσεις) καί στο 
σημείο αυτό διακόπτεται ή αφήγηση, στή συνάντηση τοΰ 'Ιωάννη μέ τό 
Χριστό. Στην εικόνα τοΰ Βαθα, αντίθετα, ή ιστορία τοΰ Προδρόμου είναι 
διατυπωμένη μέ συμμετρία, σαφήνεια καί ενότητα περιεχομένου, μέ ίσο-
μοιρασμένα κατά τή σημασία τους τά επεισόδια άπό τήν παιδική ηλικία, 
τή δράση καί τό πάθος τοΰ 'Ιωάννη. 

'Αντίστοιχη μέ τής εικόνας ενότητα περιεχομένου καί συμμετρία στή 
διανομή τών σκηνών εμφανίζει μόνο, οσο γνωρίζομε, ό παρόμοιος εικονο
γραφικά άλλα μικρότερος σέ έκταση κύκλος τών τοιχογραφιών στην τρά-

22. "Οπως στην παλαιολόγεια τοιχογραφία τής μονής του Προδρόμου κοντά στις 
Σέρρες. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , δ.π., σ. 44, πίν. 38. 

23. 'Ανδρέας καί'Ιωάννης. Βλ. σ τ ο ν ίδιο, σ. 44, σημ. 60. 
24. Τοϋ έτους 1547. Βλ. G.Mil let , Monuments de l'Athos. Les Peintures, Album, 

Paris 1927, πίν. 212-213,3 καί 214,1. 
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πεζά της μονής της Λαύρας στο "Αγιον "Ορος (έντεκα παραστάσεις)2 5. Στις 

ασφαλώς παλιότερες τοιχογραφίες της Λαύρας παραλείπονται, σε σχέση 

μέ τον κύκλο της εικόνας, ή συνομιλία του 'Ιωάννη μέ τους Φαρισαίους 

και τους Σαδδουκαίους, ή σύλληψη και ή φυλάκιση καθώς καί ό Ενταφια

σμός τοϋ Προδρόμου. Ή αρχή τής ιστορίας της Λαύρας γίνεται μέ τή Σύλ

ληψη τοϋ Ζαχαρία, σκηνή παραπλήσια σέ περιεχόμενο μέ τή σκηνή τοΰ 

Ευαγγελισμού τοϋ Ζαχαρία στην εικόνα. 

'Ενδιαφέρει νά σημειωθή εδώ, πώς μέ ανάλογη ανάπτυξη και διάρ

θρωση των επεισοδίων, δπως αργότερα στα στενά συνδεόμενα από εικονο

γραφική άποψη σύνολα των τοιχογραφιών τής Λαύρας και τής εικόνας, 

ιστορείται στά παλαιολόγεια χρόνια ό βίος τοΰ 'Αγίου στις τοιχογραφίες 

τής μονής τοϋ Προδρόμου κοντά στις Σέρρες (δέκα τέσσαρες παραστά

σεις) 26. Μάλιστα ή εικόνα παρουσιάζει σημαντική εικονογραφική συγ

γένεια μέ τις τοιχογραφίες τής μονής τοΰ Προδρόμου. Χαρακτηριστικά 

στοιχεία όπως, ανάμεσα σέ άλλα, είναι : ή στάση τοϋ Ζαχαρία στον Ευ

αγγελισμό- ή οργανική σύνδεση τής σκηνής μέ τή συνεχόμενη Γέννηση 

τοϋ Προδρόμου καί ή σύνθεση τοϋ κεντρικού μέρους στην τελευταία· 

ή στάση τοϋ στρατιώτη μέ τήν υψωμένη μάχαιρα πού απειλεί τήν 'Ελι

σάβετ μέ τον 'Ιωάννη στή Βρεφοκτονία- ή διάρθρωση των αρχιτεκτο

νημάτων στή σκηνή τοϋ έλεγχου τοϋ Ηρώδη, ή σύνθεση των μορφών, 

ή στάση τοϋ Ηρώδη ιδιαίτερα καί άλλες λεπτομέρειες τής ίδιας σκηνής· 

ό καμπυλόγραμμος τοίχος στή σκηνή τοΰ συμποσίου" ή θέση τοϋ σώματος 

τοϋ Προδρόμου στον 'Ενταφιασμό καί ή απόθεση του στο μνήμα άπό έναν 

νέο καί έναν ηλικιωμένο μαθητή, δέν αφήνουν αμφιβολία για τις παλαιο-

λόγειες καταβολές των προτύπων πού ερμηνεύει στην εικόνα του ό Μάρκος 

Βαθδς. 'Ορισμένα άπό τα στοιχεία αυτά αποδίδονται διαφορετικά στην 

τράπεζα τής Λαύρας, γενικά όμως ή εικονογραφία τοΰ κύκλου τής εικό

νας δέ διαφέρει πολύ άπό τής Λαύρας, όπως φαίνεται άπό τή συνοπτική 

ανάλυση των παραστάσεων πού ακολουθεί2 7. 

25. M i l l e t , ο.π., πίν. 142,2 καί 143,2. Ό Χ α τ ζ η δ ά κ η ς αποδίδει τις τοιχο
γραφίες τής τράπεζας στο Θεοφάνη καί τις χρονολογεί περί τό 1536 (ο.π., DOP, σ. 320). 
Ή Ά. Κ α ρ α κ α τ σ ά ν η (Οί εικόνες τής Ί . Μονής Σταυρονικήτα, Μονή Σταυρο-
νικήτα, εκδ. Έθν. Τραπέζης τής 'Ελλάδος, 'Αθήναι 1974, σ. 54 έ.) τις χρονολογεί 
στο 1522. 

26. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , ο.π., σ. 28 ê., πίν. 26 - 38. Οί τοιχογραφίες αυτές χρονο
λογούνται άπό τον Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο στή δεκαετία 1345-1355 (ο.π., σ. 58). 

27. Ή σύγκριση περιορίζεται σέ τοιχογραφίες καί εικόνες τοϋ 16ου αι., μέ ανα
φορά σέ ορισμένα έργα τοϋ Μου καί τοϋ 15ου αι. πού ενδιαφέρουν άπό τήν πλευρά τής 
εικόνας. "Ετσι, δέν αναφέρονται όλα τα γνωστά άπό τα παλιότερα παραδείγματα ούτε 
επιχειρείται διεξοδική εικονογραφική ανάλυση τών σκηνών, πού θά ξέφευγε άπό τα 
όρια τοΰ θέματος. 
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1. Ό Ε υ α γ γ ε λ ι σ μ ό ς τ ο υ Ζ α χ α ρ ί α (πίν. 57). Στή Σύλ
ληψη τοϋ Ζαχαρία πού εικονίζεται στην τράπεζα της μονής Διονυσίου 2 8 

κατά το πρότυπο της Λαύρας 2 9, ό Ζαχαρίας συνομιλεί με τον άγγελο (λείπει 
στην τοιχογραφία τής Λαύρας), πού εικονίζεται σέ μικρογραφία στο κέν
τρο ψηλά, ανάμεσα στους κίονες του κιβωρίου, δπως καί στην εικόνα 
τοϋ Βαθδ 3 0. Είναι φανερό πώς στή μονή Διονυσίου συνδυάζονται δύο σέ 
χρήση τύποι, τής Λαύρας καί τής εικόνας, καθώς διαπιστώνεται και σέ 
αντίστοιχες άλλες σκηνές του κύκλου τής μονής Διονυσίου. 

2. Ή Γ έ ν ν η σ η τ ο υ Π ρ ο δ ρ ό μ ο υ (πίν. 57). Καθώς καί 
στην παράσταση τής μονής των Σερρών 31, λείπει άπό τήν εικόνα το τρα
πέζι πίσω άπό τήν κλίνη τής Ελισάβετ, πού υπάρχει στις αγιορείτικες 
τοιχογραφίες. Στή Λαύρα 3 2 παραλείπονται οι νέες γυναίκες πού φροντί
ζουν τήν Ελισάβετ, πού εμφανίζονται όμως αργότερα στή μονή Διονυσίου33, 
οί δύο μάλιστα από τις τρεις πού παριστάνονται εκεί σέ παραπλήσια θέση 
καί στάση μέ τής εικόνας. "Αλλα στοιχεία πού συνδέουν τυπολογικά τήν 
εικόνα μέ τήν παράσταση τής μονής Διονυσίου, είναι το διαφορετικό άπό 
τής τράπεζας τής Λαύρας αρχιτεκτονικό βάθος τής σκηνής μέ τους δύο, 
παρόμοιους μέ τής εικόνας οικίσκους3 4, καί ή διατήρηση στή μονή Διο
νυσίου τοϋ χαμηλού διαγώνιου τοίχου πού διαχωρίζει τή Γέννηση άπό 
τήν προηγούμενη σκηνή τοϋ θυσιαστηρίου, παρόλο πού δέν το απαιτούσε 
ή παρατακτική βασικά οργάνωση των δύο σκηνών στην τοιχογραφία. 

3. Ή Β ρε φ ο κ τ ο ν ί α (πίν. 57). Ή παράσταση διαφέρει ουσιαστικά 
στα καθέκαστα άπό τις αντίστοιχες σκηνές στις παραπάνω αγιορείτικες 
τοιχογραφίες 3 5. Ό στρατιώτης δεξιά πού απειλεί τον 'Ιωάννη μέ υψωμένη 
τή μάχαιρα επάνω άπό το κεφάλι, όπως στην τοιχογραφία τής μονής τών 
Σερρών (στις αγιορείτικες παραστάσεις ορμά μέ τή μάχαιρα μπροστά), 
υπάρχει στην ίδια στάση στή Βρεφοκτονία τής μονής τοϋ Άγιου Νικο-

28. M i l l e t , Athos, πίν. 212,3. 
29. "Ο. π., πίν. 142,2. Στή Λαύρα ό Ζαχαρίας εμφανίζεται νάθυμιατίζη στό'Ιερό. 
30. 'Ανάλογη σέ σύλληψη είναι ή παράσταση τής μονής των Σερρών (Ξ υ γ γ ό

π ο υ λ ο ς, δ.π., πίν. 26). 
31. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , στο Ιδιο. 
32. M i l l e t , δ.π., πίν. 142,2. 
33. Σ τ ο ν ί δ ι ο , πίν. 212,3. 
34. Παράλληλη διάταξη, οπως στην εικόνα, καί όμοια μορφή καί θέση πίσω άπό 

χαμηλό οριζόντιο τοίχο έχουν τα σπίτια στην παράσταση τής μονής του Προδρόμου, 
ένω στή μονή Διονυσίου είναι τοποθετημένα άντικρυστά, μέ το συνδετικό τοίχο πίσω 
τους. 

35. M i l l e t (βλ. σημ. 32 καί 33). 
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λάου των Φιλανθρωπηνων στο Νησί των Ιωαννίνων, πού περιέχεται στο 

παλιότερο χρονολογικά τμήμα του διακόσμου της μονής (κυρίως ναός) 3 6 . 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ένα από τα δύο σκοτωμένα 

βρέφη, στο έδαφος αριστερά της εικόνας, πού είναι πεσμένο ανάσκελα, 

μέ διπλωμένα πόδια και το αριστερό χέρι του διπλωμένο στο πλάϊ πίσω 

από το κεφάλι. Μέ όμοιο τρόπο παριστάνεται ενα παιδί στις γνωστές χαλκο

γραφίες του Marcantonio Raimondi μέ θέμα τή Βρεφοκτονία, πού έγιναν 

σε σχέδιο του Ραφαήλ 3 7 . Στή μνημειώδη παράσταση τής Βρεφοκτονίας, 

έργο του Θεοφάνη στο καθολικό τής μονής τής Λαύρας 3 8 , διαμορφωμένη 

σέ μεγάλο μέρος κατά το πρότυπο τής χαλκογραφίας τοϋ Raimondi, παρα

λείπεται τό βρέφος αυτό, μεταφέρεται δέ ό εικονογραφικός τύπος τοϋ άλ

λου, σέ παραπλήσια στάση βρέφους τής χαλκογραφίας, μέ τό χέρι στο 

στήθος του. Και είναι χαρακτηριστικό, πώς τό βρέφος τής εικόνας παραλεί

πεται και στις άλλες παραστάσεις τοϋ 'Αγίου Όρους και των Μετεώρων 

πού αντλούν τον τύπο άπό τό Θεοφάνη 3 9 . 'Αντίθετα, άπαντα τό στοιχείο 

αυτό στην παράσταση τής μονής τών Φιλανθρωπηνων, πού βασίζεται 

επίσης στα κυριότερα σημεία της στο δυτικό πρότυπο, καθώς και στην 

αντίστοιχη, μεταγενέστερη παράσταση τού διακόσμου του καθολικού τής 

μονής Βαρλαάμ στά Μετέωρα, έργου πού αποδίδεται στο Θηβαίο ζωγράφο 

36. Οί τοιχογραφίες είναι αδημοσίευτες. Ό διάκοσμος τοϋ κυρίως ναοΟ μέ το 'Ιερό, 
ως τή γένεση τοϋ θόλου, Εγινε σέ παλιότερα τοϋ 1542 χρόνια. Βλ. σχετ. Μ. Ά χ ε ι μ ά-
σ τ ο υ - Π ο τ α μ ι ά ν ο υ , Νέα στοιχεία περί τής Μονής τών Φιλανθρωπηνων εις τήν 
Νήσον τών 'Ιωαννίνων, 'Αρχαιολογικά 'Ανάλεκτα έξ 'Αθηνών, VI, 3 (1973), σ. 460 έ. 

37. Βλ. Μ. C h a t z i d a k i s , Marcantonio Raimondi und die postbyzantinisch-
kretische Malerei, Zeitschrift für Kirchengeschichte, 59 (1940), σ. 147, είκ. 2. Die Kunst 
der Graphik III, Renaissance in Italien, 16. Jahrhundert (Κατάλογος τοϋ Μουσείου AI 
bertina τής Βιέννης άπό τήν έκθεση τών έργων τής Albertina τοϋ 1966), σ. 96 έ., είκ. 13. 

38. M i l l e t , πίν. 122,1. C h a t z i d a k i s , Théophane, DOP, 331 (όπου και ή 
παλιότερη βιβλιογραφία γιά τό θέμα), είκ. 102 -103. 

39. Μονή Κουτλουμουσίου ( M i l l e t , πίν. 159,2). Μονή Σταυρονικήτα (αδημοσί
ευτη). Οί τοιχογραφίες έγιναν άπό τό Θεοφάνη μέ τή συνεργασία τοϋ γυιοϋ του Συμεών 
( C h a t z i d a k i s , Théophane, σ. 313). Μονή Διονυσίου (M i 11 e t, πίν. 198,1). Μονή 
Δοχειαρίου ( σ τ ο ν ί δ ι ο , πίν. 224,2). Μονή Μεταμορφώσεως Μετεώρων (αδημο
σίευτη). Οί τοιχογραφίες τής μονής τοϋ 1552 αποδίδονται από τό Χ α τ ζ η δ ά κ η κατά 
μέρος τους τουλάχιστον στο Θεοφάνη (ο.π., 321 έ.). Ή Κ α ρ α κ α τ σ ά ν η δέχεται πώς 
μπορεί νά έγιναν άπό μαθητές ή άπό συνεργείο τοϋ Θεοφάνη άλλα χωρίς τή συμμετοχή 
του (Μονή Σταυρονικήτα, σ. 56 έ.). Τελευταία, ό Γ. Β ε λ έ ν η ς (Πρώτες πληροφο
ρίες γιά ενα ζωγράφο τοϋ 16ου αιώνα άπό τήν Κωνσταντινούπολη, 'Επιστημονική Έπε-
τηρίς τής Πολυτεχνικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 
1974, σ. 93 έ.) αποδίδει τό έργο αυτό στο ζωγράφο Τζιόρτζη άπό τήν Κωνσταντινού
πολη, πού φαίνεται ότι διακόσμησε τό καθολικό τής μονής τοϋ Δούσικου ή τών Μεγά
λων Πυλών τής Θεσσαλίας, και στον ίδιο ζωγράφο αποδίδει τις τοιχογραφίες επίσης 
τών μονών Δοχειαρίου και ίσως Διονυσίου. 
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Φράγκο Κατελάνο και πού αναμφισβήτητα συνδέεται στενά από εικονο

γραφική άποψη μέ το ζωγραφικό διάκοσμο της μονής των Φιλανθρωπηνων 4 0 . 

"Οπως δείχνει το δυτικό αυτό δάνειο τής εικόνας, το πρότυπο θέμα της 

χαλκογραφίας τοϋ Raimondi είχε ευρύτερη του κύκλου του Θεοφάνη διά

δοση στην ελληνική θρησκευτική ζωγραφική τοΰ 16ου αι. καί διαφορετική 

στις λεπτομέρειες ερμηνεία 4 1 . 

Δέν αποκλείεται ότι ό Μάρκος Βαθάς είχε άμεση γνώση τής χαλκο

γραφίας, άπό όπου πήρε το στοιχείο αυτό τοϋ παιδιού. Ή πολύχρονη δια

μονή του στή Βενετία τού έδινε κάθε ευχέρεια νά σπουδάση απευθείας τά 

δυτικά έργα, καί, όπως δείχνουν τά γνωστά έργα του μέ το έντονα δυτικό

τροπο ύφος, σπούδασε συστηματικά τή δυτική τέχνη. 'Ωστόσο, ή εικόνα 

του Νησιού στή γενική εικονογραφική κατάρτιση της, πού δέν απομακρύ

νεται άπό τά καθιερωμένα μεταβυζαντινά πρότυπα, δέν παρουσιάζει άλλες 

σημαντικές αποκλίσεις πού νά μπορούν νά αποδοθούν σέ άμεση επίδραση 

πού άσκησαν στο ζωγράφο θέματα τής σύγχρονης δυτικοευρωπαϊκής τέ-

40. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Σχεδίασμα, σ. 118 έ., πίν. 31,2. (Στην παράσταση της μονής 
Βαρλαάμ υπάρχει επίσης ό στρατιώτης πού απειλεί τον 'Ιωάννη μέ υψωμένη τή μάχαιρα 
επάνω άπό το κεφάλι του, όπως στή μονή των Φιλανθρωπηνων καί στην εικόνα τοϋ Βαθά.) 
Οί τοιχογραφίες τοϋ καθολικού τής μονής Βαρλαάμ (1548) αποδίδουν γενικά εικονο
γραφικούς τύπους πού εμφανίζονται διαμορφωμένοι στις δύο πρώτες φάσεις τοϋ δια
κόσμου τής μονής των Φιλανθρωπηνων (προ τοϋ 1542 καί τοϋ 1542) καί στις τοιχογρα
φίες τής γειτονικής μονής τοϋ 'Αγίου Νικολάου τοϋ Ντίλιου ή Στρατηγοπούλου στο 
Νησί των 'Ιωαννίνων (τοϋ 1543. Βλ. σχετ. Θ. Λ ί β α - Ξ α ν θ ά κ η , Αϊ τοιχογραφίαι 
τής μονής τοϋ Ντίλιου, 'Ιωάννινα 1976). Οί τοιχογραφίες τής μονής των Φιλανθρω
πηνων άποτελοϋν αντικείμενο μελέτης τής υπογραφομένης, στα πορίσματα τής οποίας 
περιλαμβάνονται τά παραπάνω αναφερόμενα. (Γιά τήν εικονογραφική συγγένεια τών μο
νών Ντίλιου καί Βαρλαάμ πρβ. Λ ί β α - Ξ α ν θ ά κ η , ο.π., σ. 171 έ.) Ό Χ α τ ζ η δ ά-
κ η ς ( Ή μεταβυζαντινή τέχνη (1453 -1700) καί ή ακτινοβολία της, 'Ιστορία τοϋ 'Ελ
ληνικού "Εθνους, τ. Ζ', σ. 425) αποδίδει μέρος τοϋ διακόσμου τής μονής των Φιλαν
θρωπηνων (τοϋ 1542) στο Φράγκο Κατελάνο. 

41. Ή παράσταση τής Βρεφοκτονίας στο αριστερό φύλλο ενός τριπτύχου τής 
Βενετίας πού είναι προφανώς έργο τοϋ Γεωργίου Κλόντζα ( C h a t z i d a k i s , Icônes, 
σ. 79, αριθ. 51, πίν. 38 καί 39) είναι επίσης διαμορφωμένη κατά τό πρότυπο τής χαλκο
γραφίας τοΰ Μ. Raimondi, παρουσιάζει δέ στοιχεία τής χαλκογραφίας, όπως είναι ή 
γυναίκα μέ το παιδί στην αγκαλιά πού υπάρχει στή μέση περίπου τής σκηνής καί το 
παιδί γιά τό όποιο γίνεται λόγος, πού δέν άπαντοϋν στή σύνθεση τοϋ Θεοφάνη στή Λαύ
ρα. Στην παράσταση τοϋ Κλόντζα τό παιδί είναι στην ίδια στάση αλλά μέ τά δύο χέρια 
απλωμένα στα πλάγια. 'Ακόμη πιο κοντά στο δυτικό έργο είναι ενα μεταγενέστερο, κα
θώς φαίνεται, σχέδιο τής Βρεφοκτονίας πού υπάρχει στό Μουσείο Μπενάκη 'Αθηνών 
(βλ. C h a t z i d a k i s , Théophane, είκ. 101). Τό σχέδιο τοϋ Μουσείου Μπενάκη μετα
γράφει σχεδόν αυτούσια τή χαλκογραφία, ακόμη καί στό αρχιτεκτονικό βάθος αρι
στερά. Τό παιδί πού ενδιαφέρει βρίσκεται στην άκρη αριστερά, μπροστά, στην ίδια 
θέση πού είναι στή χαλκογραφία. 
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χνης. K a i το συγκεκριμένο στοιχε ίο του παιδιού αποτελεί απλή λεπτο

μέρεια σε μία παράσταση πού δεν εμφανίζει άλλα κοινά σημεία με τη χαλ

κογραφία. 

Φαίνεται γι ' αυτό πιθανότερο πώς το στοιχε ίο του παιδιού το πήρε 

ό Βαθάς από προηγούμενο έργο Κρητικού πιθανότατα ζωγράφου, ό όποιος 

πρώτος ίσως χρησιμοποίησε τή χαλκογραφία τοΰ Raimondi για τήν ανα

νέωση και τήν εικονογραφική ανάπτυξη τοΰ τύπου της Βρεφοκτονίας, 

σύμφωνα μέ τις σύγχρονες τάσεις 4 2 . "Αν δ ζωγράφος αυτός υπήρξε ό Θεο

φάνης, πού δημιούργησε ϊσως διάφορες παραλλαγές τοΰ τύπου μέ βάση 

τή χαλκογραφία ή κάποιος άλλος, προηγούμενος ή σύγχρονος ζωγράφος, 

πού σχέδιο του χρησιμοποίησε ό Θεοφάνης στην πρότυπη στο είδος της 

σύνθεση του καθολικού τής Λαύρας, είναι δύσκολο νά λ ε χ θ ή . Ό π ω σ δ ή π ο τ ε , 

42. Στην άποψη αυτή συντείνουν τα ακόλουθα ενδεικτικά στοιχεία: α) Ίο χαρακτη
ριστικό στοιχείο τοΰ παιδιοΰ της χαλκογραφίας, πού δέν εμφανίζεται στην παράσταση 
τοΰ Θεοφάνη στή Λαύρα, εικονίζεται καθώς σημειώθηκε στην παλιότερη γνωστή μέ το 
στοιχείο αυτό παράσταση τής Βρεφοκτονίας τής μονής τον Φιλανθρωπηνών, πού περιέ
χεται στή λίγο-πολύ σύγχρονη μέ τών τοιχογραφιών τοϋ καθολικού τής Λαύρας πρώτη 
φάση τοϋ διακόσμου τής μονής, και μάλιστα σέ τμήμα της πού συνδέεται στενά μέ κρητικά 
εικονογραφικά πρότυπα. Το βρέφος μάλιστα στην παράσταση τής μονής τών Φιλανθρω
πηνών είναι τοποθετημένο κάθετα στό επίπεδο του εδάφους, καθώς και στή χαλκογραφία, 
ένώ στην προφανώς μεταγενέστερη παράσταση τοΰ Βαθα είναι πεσμένο διαγώνια. 'Απο
δίδεται δηλαδή πιστότερα στην τοιχογραφία τοΟ Νησιού τό δυτικό πρότυπο στό σημείο 
αυτό. β) Δέν είναι προφανώς τυχαίο άπό τήν άποψη τής πιθανής κοινής προελεύσεως 
τοϋ προτύπου τοϋ Θεοφάνη και τοϋ ανώνυμου ζωγράφου τής μονής τών Φιλανθρωπηνών, 
ότι στή παράσταση τοΰ Νησιοϋ μεταφέρονται τα ίδια, αντίστοιχα μέ τήν παράσταση 
τής Λαύρας δάνεια στοιχεία τής χαλκογραφίας, πού αποδίδονται κιόλας μέ ανάλογο 
τρόπο, γ) "Οπως σημειώθηκε, ό στρατιώτης πού απειλεί τό μικρό 'Ιωάννη εικονίζεται 
στην ίδια στάση στην τοιχογραφία τής μονής τοΰ Νησιοϋ και στην εικόνα τοϋ Βαθα, 
κατά τόν τύπο τής τοιχογραφίας τών Σερρών ( Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , ο.π., πίν. 27), ένώ 
ή αντίστοιχη μορφή στην παράσταση τοϋ Θεοφάνη αποδίδει ανάλογο μέ τής ψηφιδω
τής παραστάσεως τής μονής τής Χώρας πρότυπο (P.A. U n d e r w o o d , The Kariye 
Djami. The Mosaics, New York 1966, πίν. 184 και 188, βλ. επίσης τήν ανάλογη σύν
θεση, πίν. 197). 'Αντίστοιχη είναι επίσης, σέ άλλη λεπτομέρεια, ή στάση τής 'Ελισάβετ 
στην τοιχογραφία τής μονής τών Φιλανθρωπηνών και στην εικόνα, καθώς και στην πα
ράσταση τών Σερρών παλιότερα (κρατεί σφιχτά τό βρέφος στην αγκαλιά της στραμμένη 
δεξιά, και φεύγοντας γυρίζει τό κεφάλι προς τό μέρος τοϋ στρατιώτη, ένώ στην τοι
χογραφία τοϋ Θεοφάνη αποδίδεται σέ ήρεμώτερη στάση, στραμμένη προς τό στρατιώτη). 
Οι άλλες μορφές τών στρατιωτών στην παράσταση τής εικόνας δέν εμφανίζονται μέ τή 
συγκεκριμένη εικονογραφική παρουσία τους στις γνωστές παραστάσεις τοϋ 16ου αϊ. 
πού σημειώθηκαν παραπάνω. Ή σύμπτωση λοιπόν τών στοιχείων, πού αναφέρονται, 
στην εικόνα τοϋ Βαθα και στην προηγούμενη, σύγχρονη περίπου τής Λαύρας τοιχογρα
φία τής μονής τών Φιλανθρωπηνών, καθώς και ή στενή εικονογραφική σχέση τής τε
λευταίας μέ τήν παράσταση τοΰ Θεοφάνη δέν αποκλείουν ότι μπορεί νά υπήρξε ενα 
προηγούμενο πρότυπο έργο. 
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από τή στενή άποψη τοΰ προτύπου της εικόνας του Νησιού, ή πιθανότατη 

στενή συγγένεια τοΰ Μάρκου Βαθα μέ το σύγχρονο του Θεοφάνη δείχνει 

πιθανή τόσο τήν κοινή μαθητεία τους σε δάσκαλο ζωγράφο του Ηρακλείου, 

οσο και τή χρήση από τό Βαθα προτύπου σχεδίου τοΰ ασφαλώς κατά πολύ 

αξιότερου στην τέχνη του Θεοφάνη 4 3. 

4. Ό ά γ γ ε λ ο ς ο δ η γ ε ί τ ο ν ' Ι ω ά ν ν η σ τ η ν έ ρ η μ ο 

(πίν. 56). Στην τράπεζα της Λαύρας 4 4 και της μονής Διονυσίου 4 5 ή σκηνή 

παριστάνεται σέ συνέχεια μέ τή Βρεφοκτονία. Στην εικόνα, όπως σημειώ

θηκε, μεσολαβούσε ίσως σέ συνέχεια ή σκηνή τοΰ φόνου τοΰ Ζαχαρία, 

όπως στην τοιχογραφία της μονής των Σερρών, στην οποία πιθανώς ανή

κει ή καμπυλόγραμμη κατασκευή σα θρόνος πού υπάρχει πίσω από τις 

μορφές, αντί για το προσδιοριστικό τοΰ χώρου τής σκηνής βουνό πού 

υψώνεται στο βάθος των αγιορείτικων τοιχογραφιών. Στή μονή Διονυσίου 

παριστάνεται επίσης ό φόνος τοΰ Ζαχαρία, άλλα μετά τή σκηνή μέ τον 

άγγελο. "Οσο φαίνεται στην εικόνα, ό άγγελος μέ τον 'Ιωάννη άποτελοΰν 

αντίστοιχες εικονογραφικά μορφές μέτών τοιχογραφιών πού αναφέρονται. 

5. Ό Ι ω ά ν ν η ς δ ι δ ά σ κ ε ι σ τ η ν έ ρ η μ ο (πίν. 56). Το βουνό 

αριστερά και οί δύο μορφές τών Εβραίων δείχνουν πώς πιθανότατα ή 

παράσταση τής εικόνας είχε δμοια μέ τών τοιχογραφιών τών μονών τής 

Λαύρας και Διονυσίου 4 6 συμμετρική σύνθεση, μέ τον 'Ιωάννη στή μέση 

καί δύο ομάδες μορφών αριστερά καί δεξιά (δεξιά ή ομάδα τών στρατιω

τών). Είναι χαρακτηριστικό καί εδώ από τήν άποψη τών διαφορετικών σέ 

λεπτομέρειες τύπων πού υπήρχαν σέ χρήση, πώς ή άκριανή αριστερά 

μορφή στην τράπεζα τής μονής Διονυσίου είναι νέος Εβραίος, χωρίς 

κάλυμμα στο κεφάλι καθώς καί στην εικόνα τοΰ Βαθα, ένώ στην τράπεζα 

τής Λαύρας είναι ηλικιωμένος άνδρας μέ καλυμμένο κεφάλι. 

6. "Ο ' Ι ω ά ν ν η ς β α π τ ί ζ ε ι τ ο υ ς ' Ι ο υ δ α ί ο υ ς (πίν. 56). Ή 

παράσταση ακολουθεί τοπογραφικά τήν προηγούμενη καί στην τράπεζα 

τής Λαύρας 47, ένώ στή μονή Διονυσίου μεσολαβεί σειρά άπο παραστά

σεις σχετικές μέ το κήρυγμα τοΰ 'Ιωάννη στα περίχωρα τοΰ ποταμού 

'Ιορδάνη 4 8. Τα ελάχιστα σωζόμενα στοιχεία τής εικόνας άντιστοιχοΰν 

στον τύπο τών δύο τοιχογραφιών. 

43. Ή καταγωγή του Θεοφάνη ήταν άπο το 'Ηράκλειο (βλ. C h a t z i d a k i s , 
DOP, σ. 313) καί πιθανότατα καί τοϋ Μάρκου Βαθα, άφοϋ εκεί είχε τα συμφέροντα του 
(βλ. σημ. 7). 

44. M i l l e t , Athos, πίν. 142,2. 
. 45. Ό.π. , πίν. 212,3. 
46. "Ο.π. (σημ. 44 καί 45, αντίστοιχα). 
47. Ό . π . (σημ. 44). 
48. Ό.π. , πίν. 213,3. 
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7. Ό Ι ω ά ν ν η ς σ υ ν ο μ ι λ ε ί μέ τ ο υ ς Φ α ρ ι σ α ί ο υ ς 

κ α ι τ ο υ ς Σ α δ δ ο υ κ α ί ο υ ς (πίν. 58α). Ή παράσταση δεν περιλαμ

βάνεται στον κύκλο της τράπεζας της Λαύρας. Στη μονή Διονυσίου τοπο

θετείται πριν από τή σκηνή τοο βαπτίσματος 4 9. Ή εικονογραφική διατύ

πωση του επεισοδίου είναι ανάλογη μέ της μονής των Σερρών 5 0 και τής 

μονής Διονυσίου (αριστερά ό 'Ιωάννης, δεξιά ή ομάδα των Εβραίων και 

διαγώνια πίσω βουνό μέ πολλές κορυφές), λιτότερη μόνο στον αριθμό των 

προσώπων πού συνιστούν τήν ομάδα των Εβραίων. 

8. «Τ à ς άλω ν ας τοϋ δεσπότ ο ν» (πίν. 58β). Ή παράσταση τής 

εικόνας αποδίδεται μέ πανομοιότυπο στά βασικά στοιχεία του εικονογρα

φικό σχήμα μέ τής τράπεζας τής Λαύρας 5 1 (στάση του Χρίστου, 6 'Ιωάν

νης δεξιά και σέ απόσταση αριστερά, πίσω άπό τήν πλαγιά οί Εβραίοι), 

κατά τον ανάλογο παλαιολόγειο τύπο, όπως στην τοιχογραφία τής μονής 

τοϋ Χελανδαρίου, όπου ή παράσταση μέ άλλα επεισόδια άπό τή ζωή τοϋ 

'Ιωάννη στην έρημο πλαισιώνουν στή μνημειώδη σύνθεση τή Βάπτιση 

τοΰ Χριστού5 2. Στην παράσταση τής μονής Διονυσίου ή διάταξη των 

προσώπων είναι αντίστροφη και διαφορετική σέ γενικά στοιχεία ή από

δοση του επεισοδίου 5 3. 

9. Ή σ υ ν ά ν τ η σ η τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο ύ μ έ τ ο ν ' Ι ω ά ν ν η 

(πίν. 59α). Ή σύνθεση τής σκηνής, πού είναι ή τελευταία στον κύκλο τής 

τράπεζας τής μονής Διονυσίου 54, ακολουθεί στην εικόνα τον τύπο γενικά 

τής Λαύρας 5 5. Χαρακτηριστική είναι ή κοινή λεπτομέρεια του δέντρου 

πού φυτρώνει στην άκρη τής πλαγιάς, ανάμεσα στον 'Ιωάννη και το 

Χριστό. 

10. Ό ' Ι ω ά ν ν η ς ε λ έ γ χ ε ι τ ο ν Η ρ ώ δ η (πίν. 59β). Ή πα

ράσταση αποδίδεται κατά τον παλαιολόγειο τύπο τής μονής των Σερ

ρών 5 6 και μέ τον ϊδιο περίπου τρόπο πού εικονίζεται στην παράσταση τής 

Λαύρας 5 ?. Στην τράπεζα τής Λαύρας οί στρατιώτες πίσω άπό τόν Ηρώδη 

είναι τρεις, όπως στο παλαιολόγειο έργο. Ό στρατιώτης τής εικόνας μοι

άζει μέ τόν κορυφαίο στρατιώτη τής ομάδας τής Λαύρας στή θέση και τή 

49. Ό.π. 
50. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , δ.π., πίν. 29. 
51. Mi l le t , πίν. 143,2. 
52. Ό . π., πίν. 66,1 και 67, 2. 
53. Ό . π., πίν. 214, 1. 
54. Ό.π. 
55. Ό.π. (σημ. 51). 
56. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς, Αϊ τοιχογραφίαι τής Μονής Προδρόμου παρά τάς Σέρ 

ρας, πίν. 34. 
57. M i l l e t , πίν. 143, 2. 
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στάση του, άλλα στον τρόπο πού εκδηλώνεται ή αντίδραση του στα λό

για του Προδρόμου, μέ τήν απότομη στροφή, τήν έντονη κίνηση τών χε

ριών μπροστά και τήν ταραγμένη έκφραση του προσώπου, μοιάζει πολύ 

περισσότερο μέ τήν αντίστοιχη μορφή της παλαιολόγειας τοιχογραφίας. 

'Αντίθετα, ό 'Ιωάννης μέ τή ζωηρή στάση του αποτελεί εγγύτερη τής 

Λαύρας μορφή. 

Χαρακτηριστικές σέ λεπτομέρεια είναι οί διαφορές των αρχιτεκτονη

μάτων στις παραστάσεις τής Λαύρας καί τής εικόνας. Το κτήριο τής εί-

κόνας δεξιά, μέ το τριγωνικό και το καμπύλο αέτωμα, όπως στην τοιχο

γραφία τής μονής των Σερρών, είναι όμοιο στην τράπεζα. Άλλα εκεί το 

κτήριο εκτείνεται ευθύγραμμο ως τήν άκρη αριστερά, ένώ στην εικόνα 

συνδέεται μέ δεύτερο κτήριο πού τό όμοιο του υπάρχει στην παράσταση 

των Σερρών. Τα μορφικά στοιχεία τών κτηρίων είναι ίδια στις δύο μεταβυ

ζαντινές παραστάσεις. Το ορθογώνιο παράθυρο μάλιστα πού ανοίγεται 

στο μέτωπο του τοίχου, αριστερά πίσω άπα τον Ηρώδη, πού υπάρχει καί 

στην παλαιολόγεια τοιχογραφία άλλα τοξωτό, δείχνει μέ τά υπόλοιπα 

στοιχεία πώς οί παραστάσεις τής Λαύρας καί τής εικόνας τροποποιούν 

τον ϊδιο τρέχοντα τύπο τής σκηνής. 

Ή ίδια παράσταση στο καθολικό τής μονής Διονυσίου 5 8, στο νάρθη

κα τής μονής Μεταμορφώσεως 5 9 καί αργότερα στο νάρθηκα τής μονής 

Βαρλαάμ6 0 τών Μετεώρων ακολουθεί μέ μικρές παραλλαγές το πρότυπο 

τής Λαύρας, μέ σύμπτυξη όμως τής ομάδας τών στρατιωτών σέ έναν, όπως 

στην εικόνα τοϋ Νησιού, πού παριστάνεται στον τύπο πιο κοντά τοϋ κορυ

φαίου στρατιώτη τής Λαύρας. 

11-12. Ή σ ύ λ λ η ψ η κ α ί ή φ υ λ ά κ ι σ η τ ο υ Π ρ ο δ ρ ό μ ο υ 

(πίν. 60α, 64 α-β). Ή παράσταση πού, όπως σημειώθηκε, δέν περιλαμβά

νεται στον κύκλο τής τράπεζας τής Λαύρας, αποδίδεται στον ίδιο μέ τής 

εικόνας τύπο στο καθολικό τής μονής Διονυσίου 6 1 καί στους νάρθηκες 

τών μονών Μεταμορφώσεως καί Βαρλαάμ, σέ συνέχεια μέ τήν προηγούμενη 

σκηνή. Βασική διαφορά τών τοιχογραφιών καί τής εικόνας υπάρχει κυ

ρίως στον τρόπο μέ τον όποιο εξασφαλίζεται ή συνοχή τών δύο διαδοχικών 

επεισοδίων πού περιέχονται στην παράσταση, καί συγκεκριμένα στην 

εσωτερική χρονική σχέση τους πού καθορίζεται σέ υπερβατική έννοια 

μέ τήν παρουσίαση τοϋ ενός άπο τά δύο επεισόδια ύπό τύπον οράματος τοϋ 

'Ιωάννη. "Ετσι, στις τοιχογραφίες ό Πρόδρομος στή φυλακή παρακολου-

58. "Ο.π., πίν. 205, 3. 
59. Οί τοιχογραφίες είναι αδημοσίευτες. 
60. 'Αδημοσίευτες. 
61. "Ο.π. (σημ. 58). 
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θεϊ στραμμένος τήν προσαγωγή του σ' αυτή, σά νά ξαναθυμάται το γεγονός, 

ενώ στην εικόνα ό έλκόμενος 'Ιωάννης βλέπει σά να οραματίζεται προς 

τήν αμέτοχη, στραμμένη δεξιά και γυρισμένη προς το θεατή μορφή του 

στή φυλακή. 

Ενδιαφέρον για τήν κοινή καταγωγή και τήν ευρύτερη χρήση του 

τύπου παρουσιάζει ή ανάλογη αρχιτεκτονική σύνθεση στή σκηνή του 

μαρτυρίου τών 'Αγίων Σαββατίου, Τροφίμου και Δορυμέδοντος, πού βρί

σκεται στο νάρθηκα επίσης της μονής Μεταμορφώσεως. Ό πύργος τής 

φυλακής είναι ϊδιος με τής σκηνής τοϋ Προδρόμου στην ϊδια μονή και 

όμοια ό φυλακισμένος μάρτυρας παρακολουθεί, μέ ανάλογη παρουσία, τα 

δρώμενα άπό τό ορθογώνιο καγκελόφρακτο παράθυρο του. Άλλα στή 

σκηνή του μαρτυρίου ό πύργος τοποθετείται διαγώνια, μέ προοπτική σαν 

τής εικόνας διάθεση και όμοια μέ τής εικόνας σημειώνεται εξω μπροστά 

χαμηλός σαν προτείχισμα τοίχος μέ επάλξεις, όπως στή σκηνή του Προ

δρόμου τής μονής Διονυσίου, πού μετατρέπεται στην ϊδια σκηνή τής μονής 

Μεταμορφώσεως σέ πλατειά χαμηλά σκαλοπάτια. 

13. Ή ά π ο τ ο μ ή τ ο ϋ Π ρ ο δ ρ ό μ ο υ (πίν. 60β). Ή σκηνή απο

δίδεται μέ τον καθιερωμένο τύπο τών παραστάσεων τής τράπεζας και τοΟ 

καθολικού τής Λαύρας 62, πού τον ακολουθούν οί μεταγενέστερες παρα

στάσεις του 'Αγίου Όρους 6 3 και τών Μετεώρων 64, όπως δείχνει χαρακτη

ριστικά ή μορφή και ή διαγώνια θέση τοϋ πύργου τής φυλακής σέ υπαί

θριο χώρο πού προσδιορίζεται άπό βουνό στο βάθος αριστερά τής σκηνής 6 5. 

Μέ πραγματιστικότερη αντίληψη ό εξωτερικός χώρος στην εικόνα τοϋ 

Νησιοϋ είναι ό ίδιος κλειστός πίσω τόπος τής προηγούμενης σκηνής, μέ 

τό ενιαίο φρουριακό κτίσμα τοϋ πύργου και τοϋ συνεχόμενου τείχους 

αριστερά 66. 

62. M i l l e t , πίν. 143,2 καί 130,3, αντίστοιχα. 
63. Τοιχογραφία στο καθολικό τής μονής Διονυσίου ( M i l l e t , πίν. 205, 1) καί 

φορητή εικόνα τής ίδια μονής (βλ. M. C h a t z i d a k i s , Les débuts de l'école Cretoise 
et la question de l'école dite italogrecque, Μνημόσυνον Σοφίας 'Αντωνιάδη, πίν. σ. 169 έ. 
πίν. ΛΓ', 2). 

64. Τοιχογραφίες στο νάρθηκα τών μονών Μεταμορφώσεως καί Βαρλαάμ. Βλ. 
'Οδηγό, Μετέωρα, κείμ. Στ. Π α π α δ ό π ο υ λ ο υ , είκ. 62 (ή παράσταση τής μονής 
Βαρλαάμ). 

65. Σέ ανάλογα διαμορφωμένο περιβάλλον διαδραματίζεται το μαρτύριο τής 'Αγίας 
Παρασκευής σέ τοιχογραφία τοϋ ομώνυμου ναίσκου τής 'Επισκοπής στην Πεδιάδα τής 
Κρήτης, του 15ου αι. (C h a t z i d a k i s, Débuts, σ. 204 έ., πίν. ΛΓ', 1). Ή τοιχογραφία 
τής 'Επισκοπής δίνει επίσης τον τύπο τοϋ συμπλέγματος στρατιώτη-μάρτυρος πού επι
κρατεί στό θέμα τής 'Απότομης τοϋ Προδρόμου τό 16ο ai. (ö. π., σ. 205), καί ειδικότερα 
τό πρότυπο στή στάση τοϋ δήμιου. 

66. 'Ανάλογα κλειστός πίσω, μέ ενιαίο αρχιτεκτονικό βάθος εμφανίζεται ό χώρος 
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Ενδιαφέρον για τήν καταγωγή τοΰ τύπου 6 7 παρουσιάζει, έκτος από τή 

στάση, ή πανοπλία τοϋ στρατιώτη, και συγκεκριμένα ή μορφή τοΰ Κράνους 

και ό θώρακας του και το περίτεχνο στόλισμα του θώρακα, γιατί τα στοιχεία 

αυτά υπάρχουν ήδη στο 15° αι., όπως σέ μία εικόνα τοϋ Κρητικού ζωγρά

φου Νικολάου Τζαφούρη πού βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο 

της Νέας 'Υόρκης β 8 . Πρέπει μάλιστα να σημειωθή σέ σχέση μέ τήν εικόνα 

τοΰ Νησιοΰ, δτι ό τρόπος πού αποδίδονται στίς διάφορες σκηνές της τα 

βουνά εϊναι πολύ ανάλογος μέ της εικόνας τοϋ Τζαφούρη 6 9 . 

14. Τ ò σ υ μ π ό σ ι ο τ ο ϋ Η ρ ώ δ η (πίν. 61α). Στην παράσταση 

της τράπεζας της Λαύρας7 0, τήν τελευταία τοΰ κύκλου, τό αρχιτεκτονικό 

βάθος διαφέρει (ό καμπυλόγραμμος τοίχος στή σκηνή τής εικόνας αντιστοι

χεί, όπως σημειώθηκε, στην παλαιολόγεια τοιχογραφία τής μονής των 

Σερρών) 7 1, αλλά ή σημαντικά ανάλογη μέ τής Λαύρας σύνθεση των τριών 

μορφών πού σώζονται στην εικόνα μαρτυρεί για τήν κοινή καταγωγή τοΰ 

τής σκηνής τής 'Απότομης στην παλαιολόγεια τοιχογραφία τής μονής των Σερρών 
(Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς, δ. π., πίν. 37). Χαρακτηριστική επίσης, σε λεπτομέρεια, διαφορά 
από τις μεταβυζαντινές παραστάσεις πού αναφέρονται, παρουσιάζει ή Σαλώμη στην εί-
κόνα τοϋ Νησιοΰ, πού μέρος της σώζεται δεξιά, μέ τα πλατιά μανίκια τοο φορέματος 
της, όπως ανάλογα ή Σαλώμη τής σκηνής τοϋ συμποσίου, αντί για τα στενά σφιχτά μα
νίκια πού έχει το φόρεμα της στίς άλλες παραστάσεις τής 'Απότομης. Είναι άδηλο, αν 
αποδίδεται μέ το στοιχείο αυτό τής εικόνας πιστότερα το πρότυπο. 

67. "Οπως δέχεται ό Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , ό τύπος φαίνεται πώς διαμορφώθηκε 
στα τέλη τοϋ 15ου ή στις αρχές τοϋ 16ου αϊ. (Débuts, σ. 205). 

68. C h a t z i d a k i s, δ. π., σ. 187, πίν. 10' (ό άκριανός αριστερά στρατιώτης για 
το θώρακα και δ διπλανός του για το κράνος). Ό Τζαφούρης, πού αναφέρεται σέ έγγραφα 
άπό τό 1489, είχε ήδη πεθάνει τό 1501 (δ. π., σ. 183). 'Ανάλογος είναι επίσης ό διάκοσμος 
τής πανοπλίας τοϋ 'Αγίου Μαρτίνου σέ μία κρητική εικόνα πού τοποθετείται χρονο
λογικά στο τέλος τοΰ 15ου αι. τής Galerie Nikolenko (βλ. Κατάλογο τής Galerie Niko-
lenko, Icônes grecques et russes, Paris 1975, αριθ. 7). 

69. Παρά τή διαφορά ύφους, είναι εντελώς ανάλογος στις δύο εικόνες, τοϋ Τζα
φούρη και τοΰ Βαθά, ό τρόπος πού σχηματίζονται και φωτίζονται τά βουνά μέ αληθο
φάνεια, κρατώντας ταυτόχρονα στή γραμμή τους τό εξωπραγματικό στοιχείο τής βυζαν
τινής τέχνης. Τά βουνά υψώνονται ψηλά και απότομα, μέ ίδια σχήματα, μέ πλατιά κλι
μακωτά επίπεδα στίς γερμένες προς τά πίσω κορυφές τους, μέ πολλές σχισμές και χαρά
δρες, σκοτεινές πλευρές και μαλακά κατεβασμένες πλαγιές, πού στους στρογγυλεμένους 
όγκους τους προβάλλονται στημένες οί μορφές. Σημαντικά ανάλογες είναι επίσης στίς 
δύο εικόνες ή αντιστοιχία πού παρουσιάζουν στο μέγεθος και τή θέση των μορφών σέ 
σχέση μέ τό χώρο τής σκηνής και ή έμφαση πού δίνεται στο ορεινό τοπίο, σά μέσο για 
να έκφρασθή μέ τήν τραχύτητα τοΰ περιβάλλοντος τό δραματικό περιεχόμενο τους. 
Χαρακτηριστικές είναι άπό τήν άποψη αύτη οί παραστάσεις τής Βρεφοκτονίας και τοΰ 
'Ενταφιασμού στην εικόνα τοΰ Βαθά. 

70. M i l l e t , πίν. 143, 2. 
71. Ξυγγόπουλος, δ.π., πίν. 36. 
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θέματος. Ή αντικατάσταση μέ τήν ηλικιωμένη μορφή συνδαιτημόνα στή 

Λαύρα τοϋ νεαροϋ υπηρέτη, πού φέρνει στην εικόνα το κεφάλι του Ιωάννη, 

αποτελώντας έτσι ενεργό πρόσωπο της σκηνής, διαφοροποιεί ουσιαστικά 

το περιεχόμενο των δύο παραστάσεων. Και στο σημείο αυτό ή εικόνα βρί

σκεται από τυπολογική άποψη πιο κοντά στην παράσταση των Σερρών, 

όπου υπάρχει ό νεαρός υπηρέτης, μέ αντίστροφη τάξη στην τοιχογραφία, 

άπό δεξιά, πού έρχεται όμοια κρατώντας στα χέρια δίσκο μέ ποτά. Στην 

παλαιολόγεια τοιχογραφία αντιστοιχεί ή μορφή της Σαλώμης στή Λαύρα 

μέ τό κεφάλι του 'Ιωάννη στο δοχείο, πού υπάρχει στο δεξιό μέρος της 

σκηνής πού δέ σώζεται στην εικόνα 7 2. 

15. Ό Ε ν τ α φ ι α σ μ ό ς τ ο υ Π ρ ο δ ρ ό μ ο υ (πίν. 61 β). Παρά 

τή διαφορετική σύνθεση της, ή παράσταση στην εικόνα τοϋ ΝησιοΟ παρου

σιάζει, όπως σημειώθηκε, σημαντικά κοινά εικονογραφικά σημεία μέ τήν 

παράσταση των Σερρών (ηλικιωμένος και νέος οί μαθητές πού αποθέτουν 

τό σώμα του 'Ιωάννη στο μνήμα, ελαφρά διπλωμένα τά γόνατα και σταυρω

μένα τα χέρια τοΰ ακέφαλου σώματος του Προδρόμου) 73. "Οτι δέ ό Μάρκος 

Βαθάς ακολουθεί και στην περίπτωση της τελευταίας αυτής σκηνής τοϋ 

κύκλου καθιερωμένο μεταβυζαντινό πρότυπο, φανερώνει ή όμοια στα βα

σικά σημεία απόδοση τής σκηνής στο νάρθηκα της μονής Μεταμορφώσεως 

των Μετεώρων (στή μέση οριζόντια τοποθετημένη ή σαρκοφάγος, αριστερά 

και δεξιά οί μαθητές πού αποθέτουν τό σώμα, στο βάθος βουνά). Στην 

παράσταση τών Μετεώρων ή ερμηνεία είναι συμβατικότερη, ή θέση των 

μαθητών αντίστροφη, ό νέος μαθητής έχει άντικατασταθή άπό ώριμο στην 

ηλικία άνδρα και τό σώμα τοΰ 'Ιωάννη βρίσκεται άψυχα τεντωμένο στή 

σαρκοφάγο, μέ τά χέρια στα πλάγια και ϊσια τά πόδια. Άπό τή θέση τοΰ 

σώματος και τις κινήσεις τών μαθητών μπορεί νά προσδιορισθή πώς οί 

τρεις παραστάσεις, τών Σερρών, τής εικόνας και τών Μετεώρων αποδίδουν 

τήν πράξη τοΰ ενταφιασμού σέ τρεις διαδοχικές αντίστοιχα χρονικές στι

γμές. Και άπό τήν άποψη δηλαδή τοΰ περιεχομένου τοΰ δράματος ή εικόνα 

τοΰ Νησιοΰ βρίσκεται πιό κοντά στην παλαιολόγεια αντίληψη. 

Ό σ α προκύπτουν άπό τήν εικονογραφική ανάλυση τής εικόνας μπο-

ροΰν νά συνοψισθοΰν στα ακόλουθα : 

1. Ό Μάρκος ό Βαθάς δέν απομακρύνεται άπό τό σύγχρονο πνεΰμα 

τής ελληνικής θρησκευτικής ζωγραφικής σ' ό,τι άφορα στο θεματολόγιο 

και τό εικονογραφικό περιεχόμενο τοΰ έργου. 

72. Σέ αντίστοιχη θέση μέ τής τοιχογραφίας τών Σερρών, αριστερά, παριστάνεται 
ή Σαλώμη στην τοιχογραφία του Καθολικού τής μονής Διονυσίου ( M i l l e t , πίν. 205, 1). 

73. Ξυγγόπουλος, δ.π., πίν. 38. 
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2. "Εχει πιθανότατα στον κύκλο τοΰ βίου του Προδρόμου κοινό εικο

νογραφικό πρότυπο με τό ζωγράφο της τράπεζας της Λαύρας, όπως φανε

ρώνει ή όμοια στα βασικά σημεία τυπολογική διάρθρωση τών δύο έργων. 

Δε θα μπορούσε από αυτό να ύποτεθή οτι οί παραστάσεις της Λαύρας υπήρ

ξαν τό πρότυπο τοϋ Βαθά. Ό κύκλος τής εικόνας είναι εκτενέστερος τοΰ 

κύκλου τής τράπεζας, συχνά αρτιότερος στή διατύπωση και τή σύνθεση 

των έπί μέρους στοιχείων του και με αισθητά διαφορετικές χαρακτηριστι

κές λεπτομέρειες των σκηνών. "Επειτα, όπως δείχνουν τα γνωστά έργα του, 

ό Μάρκος Βαθας δέν υπήρξε άπα τους πολύ σημαντικούς ζωγράφους τής 

εποχής του, ώστε να μπορή νά τοϋ άποδοθή ή πρωτοτυπία τών συνθέσεων 

τής εικόνας με τή συγκεκριμένη μορφή τους. Ή στενή συγγένεια τής ει

κόνας μέ τον κύκλο τής τράπεζας τής Λαύρας, ή απεικόνιση τών επεισο

δίων πού λείπουν άπό τήν τράπεζα κΐαθώς και εκείνων πού εμφανίζονται 

στην εικόνα παραλλαγμένα στις μεταγενέστερες τής Λαύρας και κατά τό 

πρότυπο της (όπου υπάρχουν στή Λαύρα) διαρθρωμένες παραστάσεις τών 

μονών τοϋ Αγίου "Ορους και τών Μετεώρων, μέ ίδιες ή ανάλογες τής ει

κόνας παραλλαγές, βρίσκουν λογικότερη τήν εξήγηση τους στην άποψη 

δτι υπήρξε ενα παλιότερο τής Λαύρας πρότυπο τοϋ κύκλου, πού ήταν 

ακόμη σέ χρήση γύρω στα μέσα τοΰ 16ου αϊ. 

3. Οί πρότυπες συνθέσεις τοϋ κύκλου θα μποροΰσαν νά τοποθετηθοΰν 

χρονολογικά περί τα τέλη τοΰ 15ου ή στις αρχές τοΰ 16ου αι . 7 4 . Τα μεμο

νωμένα άλλα χαρακτηριστικά κοινά σημεία τής εικόνας τοΰ νησιοΰ και 

τών άλλων παραστάσεων μέ τήν εικόνα τοΰ Τζαφούρη κλπ. και τό μετα

φερμένο άπό τή χαλκογραφία τοϋ Μ. Raimondi παιδί τής Βρεφοκτονίας, 

συνιστοΰν σχετικές χρονολογικές ενδείξεις. Θα μποροΰσε βέβαια νά ύπο

τεθή ότι στο σύνολο ή έν μέρει πρόκειται για στοιχεία πού εμφανίζονται 

ξεκομμένα, σα δάνεια άπό παλιότερα έργα μέ ίδιο ή διαφορετικό περιεχό

μενο πού προστίθενται σέ μία δεύτερη φάση ερμηνείας τοΰ κύκλου. Άλλα 

ή παρουσία τους σέ έργα πού έγιναν σέ διαφορετικό τόπο καί χρόνο, χωρίς 

συχνά άμεση σύνδεση, δύσκολα θα μποροΰσε νά θεωρηθή συμπτωματική. 

Επιπλέον, σταθερά στοιχεία για τή χρονολόγηση τών προτύπων συνι

στούν τα πολλά καί ουσιώδη κοινά σημεία τής, αντιπροσωπευτικής άπό 

τήν άποψη αυτή, εικόνας τοΰ Νησιοΰ μέ τον παλαιολόγειο κύκλο τής μο

νής τοΰ Προδρόμου κοντά στις Σέρρες, καθώς καί ή σημαντικά ανάλογη 

τοΰ παλαιολόγειου έργου αντίληψη πού καθορίζει τή ζωηρή ερμηνεία τών 

δρωμένων στην εικόνα. Τα στοιχεία αυτά σέ συνδυασμό μέ τα προηγού-

74. Πρβλ. C h a t z i d a k i s (σημ. 67) για τή σκηνή τής 'Απότομης τοϋ Προ
δρόμου. 

9 
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μένα υποδηλώνουν ότι πριν άπό τη δημιουργία τον τοιχογραφιών της 

Τράπεζας της Λαύρας είχε άπαρτισθή στα μεταβυζαντινά χρόνια ό πρό

τυπος κύκλος τοϋ βίου τοΰ Προδρόμου, τον όποιο ερμήνευσαν από διαφο

ρετικές έν μέρει απόψεις, έχοντας άμεσα ή έμμεσα γνώση του, ό ζωγρά

φος της τράπεζας και ό Μάρκος Βαθδς, ό δεύτερος μάλιστα ίσως πιστότερα. 

Δεν πρέπει να παραβλέπεται άπό τήν άποψη αυτή οτι ό Μάρκος Βαθάς, 

πού γεννήθηκε τό 1498 και πιθανόν άσκοΰσε ήδη τήν τέχνη τοο ζωγράφου 

στα τέλη της δεύτερης δεκαετίας τοο 16ου αι., είχε τή δυνατότητα να σπου-

δάση απευθείας τα δργα των προηγουμένων δασκάλων. 

4. Ό πρότυπος κύκλος τοϋ βίου τοο 'Αγίου διαμορφώθηκε πιθανό

τατα στην Κρήτη. Έχει ήδη έκτιμηθή στα πλείστα σημεία της ή ουσιώδης 

θέση των Κρητικών ζωγράφων στή δημιουργία Και τή διαμόρφωση βασικών 

συστατικών στοιχείων πού καθορίζουν τό χαρακτήρα της μεταβυζαντινής 

ζωγραφικής. Ό Κρητικός, όπως φαίνεται, Μάρκος Βάθος εμφανίζεται στή 

Βενετία ζωγράφος, σε ώριμη ηλικία, και λίγο πιο ύ'στερα χαρακτηρίζεται 

δάσκαλος στην τέχνη του. Είναι λοιπόν πολύ πιθανό, αν οχι βέβαιο, πώς 

διαμορφώθηκε στο καλλιτεχνικό περιβάλλον της Κρήτης και πώς άπό 

εκεί είχε τα πρότυπα των εικόνων του. Σημαντικά επίσης ενδεικτικά στοι

χεία για τον τόπο δημιουργίας τοΰ προτύπου συνιστούν : ή πολύ πιθανή 

ταύτιση τοϋ ζωγράφου ή ενός άπό τους ζωγράφους τής τράπεζας τής Λαύρας 

μέ τό Θεοφάνη Μπαθδ, και στην αντίθετη περίπτωση ό ασφαλώς αντιπρο

σωπευτικός τοο κύκλου τοο Θεοφάνη χαρακτήρας τοϋ έργου' ή επισή

μανση τοϋ προτύπου τοΰ στρατιώτη δήμιου τής 'Απότομης στην κρητική 

τοιχογραφία τοϋ 15ου αι. στην εκκλησία τής Επισκοπής (εικονογραφική 

σύλληψη τής μορφής) και στην εικόνα τοϋ Κρητικού Τζαφούρη (τύπος 

πανοπλίας κλπ.), αντίστοιχα- ή πιθανότατη, τέλος, απόδοση σε Κρητικό 

ζωγράφο τοϋ προτύπου τής σκηνής τής Βρεφοκτονίας μέ τό συγκεκρι

μένο στοιχείο τοΰ μεταφερμένου άπό τή δυτική χαλκογραφία παιδιού. 

Άπό τήν τεχνική και τεχνοτροπική άποψη, είναι φανερή στην εικόνα 

τοΰ Νησιοϋ ή επίδραση τοϋ ύφους τής δυτικοευρωπαϊκής τέχνης. Ή χρω

ματική σύνθεση είναι πλούσια, ζωηρή και ευχάριστη. Τό πλάσιμο τών 

προσώπων μέ πλατειές πινελιές σε πολλές αποχρώσεις επιζητεί να δη-

μιουργήση τήν εντύπωση φυσικά φωτοσκιασμένων επιφανειών. Ή ανατο

μική διάρθρωση και ή κίνηση τών μορφών, ή σύνθεση τοΰ τοπίου και τών 

αρχιτεκτονικών στοιχείων τοΰ χώρου των σκηνών καί οί φυσιογνωμικοί 

τύποι τών προσώπων αντιμετωπίζονται συχνά μέ πραγματιστική, συντηρη

τικά εκφρασμένη αντίληψη. 
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Άλλα το δυτικότροπο ΰφος του Βαθά δέν έρχεται σε έντονη αντίθεση 

μέ τήν παραδοσιακή, εικονογραφική και μορφολογική συγκρότηση της 

εικόνας, και αυτό φανερώνει τήν ικανότητα τοο ζωγράφου να συναρμόζη 

τεχνικά τα αντικρουόμενα στοιχεία της μεταβυζαντινής και της σύγχρονης 

δυτικής τέχνης πού χρησιμοποιεί ισόρροπα και ταιριαστά, μέ τρόπο πού 

δέν παρενοχλεί το ορθόδοξο θρησκευτικό αίσθημα. 

Ή κεντρική μορφή τοΰ Προδρόμου (πίν. 56 και 62) είναι ή μόνη πού 

διατηρεί αρκετά καθαρή τήν καθιερωμένη αυστηρή τεχνική των μετα

βυζαντινών έργων στή σχεδίαση και τό πλάσιμο των γυμνών μερών, μέ τή 

σχηματική ρυτίδωση και τις χαρακτηριστικές άσπρες γραμμές πού διαρ

θρώνουν τις φωτισμένες επιφάνειες. Στις μικρογραφημένες μορφές (πίν. 

62β - 65β) δέν υπάρχουν τα γραμμικά φώτα άλλα πλατειές άσπρες πινελιές 

και επίπεδα. Τό πλάσιμο, στρωμένο και μαλακό χωρίς γραμμικές αντιθέσεις, 

ακολουθεί περισσότερο τό δυτικό τρόπο. Τα χρώματα πού χρησιμοποι

ούνται στα γυμνά μέρη είναι τό καστανό τοϋ προπλασμού καί απαλό γκρι-

ζοπράσινο στις σκιές, ανοιχτό ρόδινο (ροζ) καί άσπρο μέ ελαφρές απο

χρώσεις ενδιάμεσα στις φωτισμένες επιφάνειες, καστανό καί μαϋρο στα 

διαγράμματα τών χαρακτηριστικών καί κόκκινο στο στόμα- στα μαλλιά 

καί στα γένεια καστανό μέ περάσματα ώχρας, καί στις γεροντικές μορφές 

γκρίζο μέ διαβαθμίσεις σε συγγενικούς χρωματικούς τόνους. 

Ή πτύχωση τών φορεμάτων (πίν. 56 - 61) γραμμικότερη κυρίως στην 

κεντρική μορφή τοϋ Προδρόμου, διατυπωμένη μέ συνοπτικό ύφος πού τό 

καθορίζει τό μικρό μέγεθος τών μορφών, διατηρεί τα σχήματα της ορθό

δοξης ζωγραφικής άλλα διαμορφωμένα πιο ελεύθερα, μέ πλατειές καμπύ

λες καί τριγωνικές γραμμές σέ ενιαίο ρυθμό, πού φανερώνει οργανική αντί

ληψη της λειτουργικής σημασίας τών ρούχων σέ σχέση μέ τήν ανατο

μική διάπλαση καί τήν κίνηση τών μορφών. 

'Ασυνήθιστη για τα αυστηρό-ρυθμικά μεταβυζαντινά έργα είναι ή συχνή, 

τολμηρή χρήση τοϋ άσπρου στα φορέματα καί τα ζωηρά χρώματα μέ τους 

πλούσιους στις αποχρώσεις τους τόνους. Ή μηλωτή καί τό πίσω μέρος 

των φτερών τοΰ Προδρόμου, τό ιμάτιο τοΰ Χρίστου, τα φορέματα τοΰ Ζα

χαρία, τοΰ Ηρώδη καί άλλων μορφών, κράνη τών στρατιωτών καί πολλές 

λεπτομέρειες αποδίδονται μέ άσπρο, πού μαλακώνει μέ περάσματα άπό 

ρόδινο, σταχτί καί ώχρα σέ ταιριαστές μέ τά άλλα φορέματα ανταύγειες, 

πού δίνουν διαφάνεια, λάμψη καί τήν υφή τοΰ μαλακοΰ υφάσματος στα 

φορέματα. Ό μανδύας τοΰ Προδρόμου έχει τό σκοτεινό πράσινο χρώμα 

τοΰ κυπαρισσιού, ό χιτώνας τοΰ Χριστού τό γνωστό σέ βενετσιάνικα έργα 

βαθυπόρφυρο χρώμα. Τό πράσινο στο έδαφος, τά δέντρα καί τους θάμνους 

καί σέ φορέματα, σέ ανοιχτότερες άπό τό μανδύα τοΰ Προδρόμου άπο-
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χρώσεις, καί το ζωηρό κόκκινο στα φορέματα και σε λεπτομέρειες αρχι

τεκτονικών στοιχείων, αποτελούν τα βασικά στοιχεία της πολυχρωμίας 

πού χαρακτηρίζει τή χρωματική σύνθεση της εικόνας, συνδυασμένα με 

ανοιχτό μώβ, ρόζ-μώβ, γκρίζο, κανελί σε διάφορους τόνους, καστανό 

και σταχτί. Στα βουνά και τα κτήρια χρησιμοποιούνται ουδέτερα χρώματα 

μέ μίγματα ώχρας καί ψημένης όμπρας, γκρίζο, κανελί και μώβ σε διάφο

ρες αποχρώσεις πού συναλλάσσονται στην 'ίδια σκηνή καί διαφοροποιούν 

τις σκιασμένες καί τις φωτεινές πλευρές τους, δημιουργώντας έτσι, παρά 

τό χρυσό βάθος, τήν ψευδαίσθηση τοΰ ατμοσφαιρικού στοιχείου τοΰ περι

βάλλοντος, ιδίως στις σκηνές πού διαδραματίζονται στο ύπαιθρο. Πολλές 

λεπτομέρειες μέ ζωηρό κόκκινο στον Ευαγγελισμό τοΰ Ζαχαρία καί στή 

Γέννηση τοΰ Προδρόμου συντελοΰν στην απόδοση τοΰ επίσημου γιορτα-

στικοΰ χαρακτήρα τους, ένώ τα άτονα, ψυχρά καί ουδέτερα χρώματα στον 

Ενταφιασμό υποβάλλουν τον πένθιμο χαρακτήρα της σκηνής, καί ανά

λογα στις υπόλοιπες παραστάσεις ρυθμίζεται κατάλληλα ή χρωματική 

σύνθεση, σύμφωνα μέ τό περιεχόμενο κάθε σκηνής. 

Οί επιγραφές είναι μέ κόκκικο χρώμα καί μόνο ή υπογραφή τοΰ ζω

γράφου μέ μαύρο. Μέ χρυσοκοντυλιές κατά τον παραδοσιακό τρόπο ση

μειώνονται οί γραμμικές λεπτομέρειες στα φτερά τοΰ Προδρόμου, στα 

δέντρα, τα έπιπλα καί τα σκεύη. Οί φωτοστέφανοι τοΰ Προδρόμου στην 

κεντρική παράσταση καί τοΰ Ζαχαρία, τής 'Ελισάβετ καί τοΰ 'Ιωάννη στις 

πρώτες παραστάσεις επάνω αποδίδονται επίσης μέ τό βυζαντινό τρόπο σά 

χρυσοί δίσκοι, ένώ στις άλλες σκηνές δηλώνονται μέ χρυσή κυκλική 

γραμμή σά διάφανοι δίσκοι, όπως συνήθως στά δυτικά έργα. 

Οί μορφές είναι ψηλόλιγνες καί ευκίνητες. Δέν πατοΰν σταθερά στο 

έδαφος· ανάλαφρες στή στάση τους μοιάζουν να αϊωροΰνται, όπως σέ 

έργα τοΰ 15ου αϊ. καί αργότερα στις μικρογραφημένες παραστάσεις τοΰ 

Κρητικοΰ ζωγράφου Γεωργίου Κλόντζα. Τα πρόσωπα έχουν τους φυσικούς 

χαρακτήρες τής ηλικίας τους, ιδίως τά στρογγυλά ροδαλά πρόσωπα των 

νέων (πίν. 65 α - β). Οί φυσιογνωμικοί τύποι τοΰ Βαθδ ανήκουν στο συγχρο

νισμένο μέ τή δυτική καί κυρίως τή βενετσιάνικη τέχνη ευρετήριο μορφών 

τών ζωγράφων τής Κρήτης, όπως τοΰ Δαμάσκηνου 7 5 καί τοΰ Κλόντζα 7 6 

(νέες γυναίκες, νέοι καί γέροι άνδρες). Τό μαλακό, ((υγρό» πλάσιμο τών 

προσώπων καί ό τρόπος τοΰ σκιοφωτισμοΰ έχουν τό ανάλογο τους σέ 

πρόσωπα έργων τοΰ Μιχαήλ Δαμασκηνού. 'Εγγύτερα στις αναλογίες τών 

μορφών τοΰ Δαμάσκηνου οί μορφές τής εικόνας τοΰ Νησιού είναι, σέ σχέση 

75. C h a t z i d a k i s , Icônes, σ. 69, πίν. 32, 46. 
76. Βλ. C h a t z i d a k i s , δ.π., πίν. 37-41. Μ. Ά χ ε ι μ ά σ τ ο υ, Εΐκών τής 

Δευτέρας Παρουσίας έκ τής Σύμης, ΛΧΑΕ, περ. Δ', τ. Ε' (1969), σ. 207 έ., πίν. 84-95. 



ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΡΙΛΙΤΖΑ ΜΠΑΘΑ 133 

μέ αντίστοιχες μικρογραφημένες μορφές τοϋ Κλόντζα, πιο μετρημένες 
στο ΰφος καν τήν κίνηση τους, μέ ζωηρή άλλα λιγότερο έντονη τή δια
γραφή των φυσιογνωμικών χαρακτήρων τους. 

Σέ σχέση επίσης μέ αντίστοιχα έργα τοϋ Δαμάσκηνου και τοϋ Κλόν
τζα, ή εικόνα τοϋ Μάρκου Βαθδ φανερώνει πώς ό ζωγράφος ανήκει τεχνο-
τροπικά σέ πρωιμότερο στάδιο. Πιο μετρημένος και συντηρητικός στα 
ζωγραφικά ευρήματα του ό Βαθδς, ιδίως τα δυτικότροπα, διατηρεί στή 
σύνθεση του καθαρότερους τους δεσμούς μέ το μεταβυζαντινό και μέ το 
δυτικό ύστεροαναγεννησιακό υφός. Ή διαμόρφωση τής εικόνας στή σύν
θεση και τή διάταξη τοϋ συνόλου και των έπί μέρους σκηνών της είναι 
ήρεμη, αρμονική και απλή, ανάλογη των παλιών προτύπων πού χρησιμο
ποιεί στην εικονογραφία της. 

Σύμφωνη στο εικονογραφικό περιεχόμενο της μέ το μεταβυζαντινό 
σύστημα, ή εικόνα τοϋ Νησιοΰ φανερώνει στή μορφολογική καί χρω
ματική σύνθεση της τήν καλλιτεχνική παιδεία τοϋ ζωγράφου στην ιτα
λική ζωγραφική. Αυτό φαίνεται στή διάφανη γενικά διάθεση τοϋ Βαθα 
να άποδώση μέ αληθοφάνεια τα ίστορούμενα καί τίς μορφές στις διάφορες 
καταστάσεις τους. Ή διάθεση αυτή καθορίζει σέ σημαντικό μέρος τή 
ζωηρή στο υφός της αφήγηση· τήν ενότητα καί τήν καθαρή αρχιτεκτονική 
διάρθρωση τοϋ χώρου τών σκηνών τό φωτισμό καί τή διάταξη τών στοιχεί
ων πού τις απαρτίζουν, έτσι πού δημιουργείται ή εντύπωση τοϋ βάθους 
μέ κοντινό στή δυτική αντίληψη τρόπο. Ή ίδια διάθεση καθορίζει, σέ 
ενδεικτικές λεπτομέρειες, τίς ψυχρές αποχρώσεις καί τά βαριά περιγράμ
ματα στο άψυχο σώμα τοϋ Προδρόμου τοϋ Ένταφιασμοΰ (πίν. 10)· τή φυ
σική ανατομική διάπλαση πού παρουσιάζουν τά γυμνά παχουλά παιδιά 
τής Βρεφοκτονίας (πίν. 57)· τήν έντονη διαγραφή τής σκιάς πού ρίχνουν 
τά πόδια τοϋ Χρίστου στο αλώνι (πίν. 58β) κ. ά. 

Β'. Ένθρονος Χριστός, στή μονή τοϋ Προδρόμου τής Καστρίτσας 
(διαστ. 1.19 Χ 0.585 Χ 0.28 μ., πίν. 66α, 67). Πρόκειται για δεσποτική εικό
να, όπως δείχνουν ό τύπος τοϋ Χρίστου, τό μέγεθος, τό σχήμα καί ή έλλει
ψη πλαισίου τής εικόνας. Χρυσό βάθος, έδαφος σκοτεινό χοντροκόκκινο. 

Ή ίδια πολυχρωμία τής εικόνας τοϋ Νησιοΰ χαρακτηρίζει τήν εικόνα 
τής Καστρίτσας. Ό χιτώνας τοϋ Χρίστου έχει βαθυπόρφυρο χρώμα, πλα
τειά πράσινη ζώνη στή μέση καί «σημείο» σέ καφετί χρώμα μέ χρυσο-
κοντυλιές. Τό ιμάτιο είναι ανοιχτόχρωμο, άσπρο στα φωτισμένα μέρη του, 
σταχτί καί ώχροκίτρινο στις πτυχές καί τά σκιασμένα μέρη. Ό θρόνος μέ 
τό υποπόδιο έχουν γκρίζο χρώμα, φωτεινό στις πλατειές οριζόντιες επι
φάνειες καί σκοτεινό σέ διάφορους τόνους στις κάθετες πλευρές τους, λευκά 
περιγράμματα, ανοιχτό ροζ μέ «νερά» στα κυμάτια επάνω καί πράσινο μέ 
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σκοτεινά πράσινα και ώχροπράσινα «νερά» στην πλάκα πού κοσμεί τήν 

κάθετη επιφάνεια τοο μαρμάρινου θρόνου. Τα μαξιλάρια είναι σέ ζωηρό 

κόκκινο - τριανταφυλλί το εμπρός και σέ πράσινο χρώμα το πίσω. Μέ 

ιδιαίτερη φροντίδα έχει άποδοθή το ευαγγέλιο : μαϋρο στάχωμα, γκρίζο 

στις σελίδες μέ άσπρο στα περιθώρια καί κόκκινο - τριανταφυλλί στο 

πάχος των σελίδων στις άκρες, καί μαϋρο γιά τα κομψά κεφαλαία γράμ

ματα. Οί κεραίες τοο φωτοστέφανου καί τα συμπιλήματα IC-XC καί 

Ο ΩΝ είναι γραμμένα μέ ζωηρό κόκκινο χρώμα. Μέ μαϋρο έχει γραφτή 

καί έδώ ή υπογραφή τοϋ ζωγράφου, πού υπάρχει στην κάθετη πλευρά τοϋ 

θρόνου κάτω δεξιά : MAPKOC BA0AC ΕΓΡΑΦΕΝ. 

Στο πλάσιμο τών γυμνών μερών χρησιμοποιείται σκοτεινή ώχρα στις 

σκιασμένες πλευρές μέ γκρίζο καί σταχτογάλανο στις μεταβάσεις τους, 

καί στις φωτισμένες επιφάνειες πού ίσομοιράζονται μέ τις σκοτεινές, 

φυσικός ρόδινος τόνος της σάρκας μέ άσπρες γραμμμές (φώτα). Στα περι

γράμματα καί τις λεπτομέρειες χρησιμοποιούνται καστανό, σταχτί, ροζ 

καί κόκκινο. Τα μαλλιά καί τα γένεια είναι καστανά, μέ ανοιχτότερες σέ 

λαδί καί ώχρα γραμμικές πινελιές. 

Ό Χριστός κάθεται ελαφρά, σάν έτοιμος να σηκωθή, στο χαμηλό 

χωρίς ράχη μαρμάρινο θρόνο μέ το πλατύ ορθογώνιο υποπόδιο, πού συνε

χόμενο μέ τό θρόνο προεκτείνεται ως τήν άκρη κατά πλάτος της εικόνας 

μπροστά, οδηγώντας έτσι κατευθείαν τό βλέμμα στή μορφή. Τήν αίσθηση 

τοϋ ανάλαφρου στή στάση της μορφής καθορίζουν όλα τά στοιχεία : ή 

ϊσια θέση καί τό τονισμένο ϋψος στο άνω μέρος τοϋ κορμοϋ, ή ανοιχτή 

στάση τών ποδιών, οί άντικρυστές στροφές τοϋ σώματος, οί ελαφρές με

τέωρες κινήσεις τών χεριών, ή ανεπαίσθητη στήριξη τοϋ άνοιχτοϋ βιβλίου 

μέ τά φύλλα πού ανεμίζουν, τά πλούσια πτυχωμένα φορέματα μέ τους πλα-

τειούς κυματισμούς, τά ανέγγιχτα μαξιλάρια τοϋ θρόνου. 

Γ. Ένθρονη Παναγία Βρεφοκρατοΰσα, στην ίδια μονή (διαστ. 

1.19 Χ 0.58 Χ 0.028μ., πίν. 66β, 68). Πάριση της προηγούμενης εικόνας. 

Ή Παναγία κάθεται σέ όμοιο μαρμάρινο θρόνο, στην ϊδια μέ τοϋ Χρίστου 

στάση. Κρατεί αριστερά της τό παιδί μέ τό χέρι στον ώμο του καί τείνει 

μέ χειρονομία πού μένει μετέωρη τό δεξιό χέρι της προς τό Χριστό, πού 

κρατεί κλειστό είλητο καί ευλογεί μέ χειρονομία στα πλάγια. 

Ό τύπος, το πλάσιμο καί τά χρώματα τών μορφών είναι όμοια μέ τής 

εικόνας τοϋ Παντοκράτορα. Τό φόρεμα καί τό μαντήλι τής Παναγίας αντι

στοιχούν χρωματικά στο ιμάτιο τοϋ Χρίστου καί τό μαφόριο στο χιτώνα 

του. Τά υποδήματα της 'έχουν τό τριανταφυλλί χρώμα τών μαξιλαριών 

στους θρόνους. Ό χιτώνας τοϋ παιδιοΰ είναι άσπρος μέ ανοιχτόχρωμα πε

ράσματα, τό ιμάτιο καί τό «σημείο» στό χιτώνα ανοιχτόχρωμο καφέ μέ 
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χρυσοκοντυλιές. Στο ϊδιο μέ τής προηγούμενης εικόνας μέρος τοΰ θρόνου 
υπάρχει μέ μαΰρα γράμματα ή υπογραφή τοΰ ζωγράφου : [ΜΑ]ΡΚΟΣ 
BAOAC ΕΓΡΑΦΕΝ. 

Οί δύο εικόνες της Καστρίτσας αποδίδουν εικονογραφικούς τύπους 

της εποχής πού ή διαμόρφωση τους, κατά παλαιολόγεια πρότυπα, ανάγεται 

στο 15ο - 16ο αι. 

Ό τύπος τοΰ Χριστού πού χρησιμοποιεί ό Βαθας στην εικόνα του 

είναι μάλλον σπάνιος το 16ο αϊ. σε δεσποτικές κλπ. είκόνες. Αυτές διαμορ

φώνονται συνήθως στο γνωστό τύπο τής εικόνας τοΟ Χριστού, έργο τοΰ 

'Ανδρέα Ρίτζου πού βρίσκεται στή μονή τοΰ Αγίου 'Ιωάννη τοΰ Θεολό

γου στην Πάτμο " . Οί διαφορές των δύο τύπων εντοπίζονται κυρίως στή 

στάση του Χριστού και στην αντίστοιχη διάταξη τοΰ ιματίου του. 

Στο Χριστό τοΰ Ρίτζου και στα έργα πού άκολουθοΰν τον εικονογρα

φικό τύπο του 7 8, τά πόδια είναι κλειστά, το δεξιό πόδι μπροστά καί τό άλλο 

φερμένο διαγώνια αριστερά. Τό κάτω μέρος τοΰ σώματος στρέφεται ελα

φρά προς τά αριστερά καί τό επάνω μέρος φέρεται από αριστερά μπροστά 

σε κατά μέτωπο θέση. Τό ιμάτιο μαζεύεται στο πλάι δεξιά καί μπροστά 

μέ πλούσια καμπύλα γυρίσματα καί πέφτει σέ άπόπτυγμα δεξιά, ίσοστα-

θμίζοντας μέ τήν κίνηση καί τον όγκο του τήν αντίστροφη κίνηση τής 

μορφής. 

Στον τύπο πού ακολουθεί ό Βαθας, τά παραπάνω στοιχεία πλεγμένα 

μέ τον τρόπο τοΰ ζωγράφου, σέ μανιεριστικό ύφος, παρουσιάζονται μέ 

αντίστροφη τάξη (προς τά δεξιά στροφή τοΰ σώματος, αντίρροπο τό ίμάτιο 

αριστερά). Πρόκειται άπό τήν άποψη αυτή για τον παλαιολόγειο τύπο 7 9 

πού χρησιμοποιεί ό Ρίτζος στην Ανάληψη 8 0 καί επαναλαμβάνουν κατά 

77. Βλ. C h a t z i d a k i s, Débuts, πίν. Θ' 1. 
78. Βλ. C h a t z i d a k i s , Icônes, πίν. 6,8. D. M o u r i k i , A Deesis Icon in 

the Art Museum, Record of the Art Museum Princeton University, XXVII, 1 (1968), 
είκ. 4-10. Κ. K r e i d l - P a p a d o p o u l o s , Die Ikonen im Kunsthistorischen 
Museum in Wien, Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien, 66 (1970), 
είκ. 42, 44, 67 (τοϋ Νικολάου Ρίτζου), 68 - 70 καί 72 - 74. 

79. Βλ. π. χ., τήν παλαιολόγεια εικόνα τοϋ έν δόξη Χρίστου μέ τους αποστό
λους στή Βενετία ( C h a t z i d a k i s , Icônes, πίν. 1, 2). 

80. Βλ. Κ. K o s hi, Über eine kretische Ikone des 15. Jahrhunderts im National 
Museum für westliche Kunst in Tokio, Bulletin Annuel du Musée National d'Art Occi
dental, 7 (1973), σ. 8 έ., είκ. 1 καί 18. Ό Χριστός στην παράσταση τοϋ Ρίτζου ευλογεί 
μέ τό χέρι ανοιχτό στα πλάγια, όπως στην παραπάνω εΐκόνα τής Βενετίας (σημ. 79). 
Τον ίδιο τύπο τοϋ Χρίστου χρησιμοποιεί ό γυιός τοΰ 'Ανδρέα Νικόλαος Ρίτζος για 
τήν όμοια 'Ανάληψη σέ μία εικόνα τοϋ Serajevo ( C h a t z i d a k i s , ο.π., Débuts, 
πίν. ΙΓ", 1. K r e i d l - P a p a d o p o u l o s , δ. π., είκ. 67). 
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το πρότυπο του οί ζωγράφοι τοβ 16ου αϊ. για τή μορφή τοϋ Χρίστου στην 

ίδια παράσταση 8 1. 

Οί δύο τύποι πού σημειώθηκαν εναλλάσσονται σέ βασικά και έπί 

μέρους στοιχεία τους. Το κεφάλι του Χριστού απηχεί το πρότυπο της 

εικόνας τοο Χριστού της Πάτμου, τό ίδιο πού ακολουθούν συνήθως γιά 

τήν εικόνα τού Παντοκράτορα και οί άλλοι ζωγράφοι τοϋ 16ου ai. 8 2 Οί 

κινήσεις τών χεριών και ή θέση τού Ευαγγελίου είναι στον τύπο επίσης 

της εικόνας τού Ρίτζου. Διαφέρει μόνο ό τρόπος της ευλογίας τού Χρίστου 

στην εικόνα τού Βαθά, πού χρησιμοποιείται επίσης το 16ο ai. άπα το Θεο

φάνη, τό Δαμασκηνό και άλλους ζωγράφους 8 3. Χαρακτηριστική είναι ή 

όμοια διάρθρωση πού έχουν μέ της εικόνας τού Ρίτζου οί κοφτές πτυχές 

στο δεξιό χέρι τού Χριστού, πού σπάνε το ενιαίο εξωτερικό περίγραμμα 

τού χεριοϋ, σχήμα πού συνηθίζεται επίσης αργότερα. Οί συγκεντρικές γω

νιώδεις πτυχές τοϋ ιματίου στην περιοχή ανάμεσα στα πόδια υπάρχουν 

παραπλήσιες στην εικόνα τοϋ Ρίτζου, καθώς επίσης και σέ μία εικόνα της 

ενθρονης Παναγίας (κεντρικό φύλλο τριπτύχου) στο Μουσείο Μπενάκη, 

πού χρονολογείται περί τό 150084. Μέ ανάλογο τρόπο διαμορφώνει ό Δα

μασκηνός στην ίδια περιοχή τών ποδιών τό ίμάτιο, π.χ., τοϋ 'Αποστόλου 

Πέτρου (ανοιχτόχρωμο, μαλακό και λεπτό στην υφή του σαν τοϋ Χρίστου 

τοϋ Βαθδ, μέ ανάλογα ρυθμική καί πλατειά πτύχωση) σέ μία εικόνα τής 

Βενετίας8 5. Ό συνδυασμός, μάλλον σπάνιος τό 16ο ai., τοϋ σκοτεινόχρω-

μου, βαθυπόρφυρου χιτώνα καί τοϋ ανοιχτόχρωμου, «άσπρου» ιματίου 

τοϋ Χρίστου είναι επίσης γνωστός άπό δυτικότροπα κρητικά έργα τοϋ 

15ου ai., όπως είναι ή εικόνα τοϋ Χρίστου στην Άκρα Ταπείνωση τοϋ 

Νικολάου Τζαφούρη πού βρίσκεται στή Βιέννη (Ιωάννης) 8 6 καί ή εικόνα 

τής Σταυρώσεως τοϋ 'Ανδρέα Παβία στην Εθνική Πινακοθήκη 'Αθηνών 

(Ιωάννης) 8 7 . Τέλος, ό μαρμάρινος θρόνος, γνωστό άπό δυτικά έργα δια

μορφωμένο στοιχείο στις κρητικές εικόνες τοϋ 15ου αϊ . 8 8 , είναι ίδιος μέ 

τό θρόνο τής Παναγίας στην πάριση τοϋ Χρίστου εικόνα τοϋ Ρίτζου στο 

μοναστήρι τής Πάτμου (έκτος άπό τό επάνω μέρος τοϋ θρόνου πού τό παρα-

81. Βλ. C h a t z i d a k i s , Icônes, πίν. 17, 12. Ό ί δ ι ο ς , Théophane, είκ. 43 
καί 80. Κ α ρ α κ α τ σ ά ν η , Μονή Σταυρονικήτα, είκ. 27. 

82. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Σχεδίασμα, πίν. 42,2. Βλ. για σχετικά παραδείγματα, δ.π. 
(σημ. 78). 'Επίσης βλ. C h a t z i d a k i s , Théophane, είκ. 45 - 46 καί 48. 

83. Βλ. πρόχ. C h a t zi d a k i s, δ.π., είκ. 45-46. Ό ί δ ι ο ς, Icônes, πίν. 6, 8. 
84. C h a t z i d a k i s , Débuts, πίν. 1,2. 
85. C h a t z i d a k i s , Icônes, πίν. 27, 33. 
86. K r e i d l - P a p a d o p o u l o s , είκ. 39. 
87. "Ο. π., είκ. 41. 
88. Βλ. σχετ. C h a t z i d a k i s , Débuts, σ. 178. 
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λείπει ό Βαθάς)8 9 και με το θρόνο της Παναγίας στην εικόνα τοϋ τριπτύ

χου τοϋ Μουσείου Μπενάκη, διαμορφωμένη κατά το πρότυπο της εικόνας 

της Πάτμου. Σημαντικά ανάλογη μάλιστα μέ τών εικόνων αυτών είναι ή 

χρωματική σύνθεση τοΰ θρόνου στις εικόνες τοϋ Βαθά και ή μορφή τοϋ 

υποποδίου, πού είναι πανομοιότυπο μέ της εικόνας τοΰ Μουσείου Μπε

νάκη. 

'Αντίθετα από τον τύπο τοϋ Χρίστου, ό εικονογραφικός τύπος της 

Παναγίας της Καστρίτσας άπαντα πολύ συχνά κατά το 16ο αι. καθώς καί 

αργότερα9 0, παράλληλα μέ τον τύπο της εικόνας τοΰ Ρίτζου της Πάτμου, 

πού διαφέρει άπο τον προηγούμενο στα αντίστοιχα μέ τών δύο παραπάνω 

τύπων τοΰ Χρίστου στοιχεία (στάση της μορφής και πτύχωση φορεμάτων). 

Ό τύπος τής Παναγίας τοϋ Βαθά είναι αυτός πού, κυρίως, χρησιμοποιεί 

ό Δαμασκηνός9 1. Ή παράλληλη, διαγώνια θέση τών ποδιών, μέ το αρι

στερό πόδι σέ απόσταση προ; τα εξω, ή στροφή τοΰ κάτω μέρους τοΰ σώ

ματος δεξιά καί το αντίρροπο ζύγισμα τοϋ μαφορίου μέ το άπόπτυγμα αρι

στερά, παρόμοια διαμορφωμένα όπως στην εΐκόνα τοΰ Χρίστου τής Κα

στρίτσας· ή διευθέτηση τοϋ μαφορίου στο επάνω μέρος τοΰ σώματος καί 

ιδίως ό χαρακτηριστικό; τρόπος πού πτυχώνεται το άπό μέσα φόρεμα 

πού φαίνεται στην περιοχή τών ποδιών οί αναλογίες καί ή όψη γενικά 

τής ψηλής λεπταίσθητης μορφής καί ό τύπος τής μορφής τοΰ Χρίστου 

είναι τά κοινά λίγο - πολύ σημεία στίς παραστάσεις τοΰ τύπου αυτού. 

Ή μορφή τοΰ μικροΰ Χρίστου είναι αντίστοιχη μέ τών εικόνων τής 

Πάτμου καί τοΰ Μουσείου Μπενάκη καί ανάλογη ή πλάγια κίνηση τοΰ 

χεριοΰ πού ευλογεί (στίς εικόνες τοΰ Δαμάσκηνου, όπως στις περισσό

τερες εικόνες τοΰ 16ου αϊ., ό Χριστός ευλογεί μέ τό χέρι μπροστά). Στίς 

δύο παραπάνω εικόνες τό παιδί είναι τοποθετημένο στή μέση καί λίγο 

αριστερά. Τή σπανιότερη στίς εικόνες τοΰ τύπου, πού εξετάζεται, θέση τοΰ 

89. Βλ. ο. π.,πίν. ©', 2. 
90. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Σχεδίασμα, πίν. 41,1 καί 63,1. C h a t z i d a k i s , Théo-

phane, είκ. 15 ("Αγιος Νικόλαος Άναπαυσας Μετεώρων). K r e i d l - P a p a d o p o u -
1 ο s, ö. π., σ. 100, είκ. 43, 76, 78 καί 79. Τον ίδιο τύπο έχει ή Παναγία σέ μία εικόνα τής 
Galerie Nikolenko, πού τή χρονολογούν στο 14ο αι. (βλ. Κατάλ. τής Galerie, ο.π., αριθ. 
2), άλλα είναι πιθανότατα έργο τοϋ 15ου αϊ. 

91. Στην εικόνα τής Παναγίας τής Βάτου, π.χ., πού βρίσκεται στον "Αγιο Μηνά 
'Ηρακλείου Κρήτης ( Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Σχεδίασμα, πίν. 41,1. Κ r e i d l-Ρ a pa-
do ρ ο u 1 ο s, είκ. 78) καί σέ μία αδημοσίευτη εικόνα τής Παναγίας πού βρίσκεται στην 
εκκλησία τοΰ Α' Νεκροταφείου στην Κέρκυρα (βλ. K r e i d l - P a p a d o p o u l o s , 
είκ. 81, λεπτ. τό κεφάλι τής Παναγίας). Πανομοιότυπη τής εικόνας τού Δαμασκηνού 
στην Κέρκυρα είναι μία εικόνα τής Παναγίας πού βρίσκεται στην Ίακωβάτειο Βιβλιο
θήκη στο Ληξούρι τής Κεφαλονιάς (βλ. Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο , ΑΔ, 24 (1969) Β' 2 - Χρον., 
σ. 285, πίν, 281, α). 
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παιδιοΰ στα αριστερά της Παναγίας, όπως εμφανίζεται στην εικόνα της 

Καστρίτσας, χρησιμοποιεί επίσης 6 Δαμασκηνός στην αντίστοιχη εικόνα 

της Κέρκυρας και στην παράσταση της Παναγίας της Βάτου τοΰ Ηρα

κλείου. 'Ανάλογη στις εικόνες τοϋ Δαμάσκηνου είναι ή θέση τών χεριών 

της Παναγίας και αντίστοιχη ή διευθέτηση των φορεμάτων τοϋ παιδιού. 

'Αξίζει να σημειωθή ή σχέση πού παρουσιάζουν οί εικόνες της Καστρί

τσας με δύο αντίστοιχες, ποιοτικά πολύ καλύτερες άπό του Βαθδ εικόνες 

τής ϊδιας εποχής πού βρίσκονται στο Μουσείο της Κέρκυρας9 2, γιατί 

παρά τις τυπολογικές επί μέρους διαφορές δείχνουν την κοινή καταγωγή 

ορισμένων στοιχείων τους. Ή εικόνα τοϋ Χριστού, στον τύπο τοϋ Ρίτζου, 

έχει ζωγραφισθή μέ τήν ϊδια αντίληψη τοΰ πλούσιου ρυθμοΰ πού χαρα

κτηρίζει τήν εικόνα τοΰ Χρίστου τοΰ Βαθδ στην πλατειά διάρθρωση των 

φορεμάτων και το αντίστοιχο άνοιγμα τής μορφής, μέ τίς πολλαπλές συ-

στροφές και τα δεξιοτεχνικά γυρίσματα τοΰ ιματίου, πού δίνουν ενα ανή

συχο κινητικό υφός ταιριασμένο μέ τις διαγώνιες αντιστροφές των μελών, 

σέ μανιεριστική αντίληψη. 'Ανάλογη είναι επίσης ή χρωματική σχέση 

των φορεμάτων στις μορφές τών δύο εικόνων, πανομοιότυπη ή μάλλον 

σπάνια καμπυλόγραμμη διαμόρφωση τών πτυχών τοΰ ιματίου στή μέση 

και οί χειρονομίες τών μορφών (ό Χριστός τής Κέρκυρας ευλογεί μέ τό 

χέρι ανοιχτό πλάγια). 

Στην εικόνα τής Παναγίας τής Κέρκυρας εϊναι όμοια ή σπάνια στον 

τύπο αυτό αντίθεση τοΰ ανοιχτόχρωμου φορέματος μέ τό σκοτεινόχρωμο 

μαφόριο και ϊδια μέ τής εικόνας τής Καστρίτσας ή θέση τοΰ δεξιοΰ χεριοΰ 

τής Παναγίας κοντά στο πόδι τοΰ παιδιοΰ, πού μοιάζει νά τήν παρερμη-

νεύη ό Βαθάς, καθώς στην εικόνα του ή κίνηση τής Παναγίας μένει άτονα 

μετέωρη γιατί τό παιδί έχει μεταφερθή στα αριστερά της. Στις δύο εικόνες 

τής Κέρκυρας οί θρόνοι είναι επίσης μαρμάρινοι, όχι όμως τα άπλα μαρ

μάρινα καθίσματα τών εικόνων τοΰ Βαθά, άλλα πολύτιμα υστεροαναγεννη-

c ιακοΰ τύπου έργα μέ σύνθετη μορφή και πλούσιο γλυπτικό και γραπτό 

διάκοσμο, και μέ τους Ευαγγελιστές καί τέσσαρες προφήτες αντίστοιχα 

στις δύο εικόνες, στημένες στην κορυφή των στηλωμάτων τής ράχης νά 

δοξολογοΰν τις μορφές. 

Άπό τά παραπάνω είναι φανερό οτι, όπως ανάλογα στην εικόνα τοΰ 

Νησιού, ό Μάρκος Βαθδς ακολουθεί στις εικόνες τής Καστρίτσας εικο

νογραφικούς τύπους πού διαμορφώθηκαν στην Κρήτη κατά τήν πρώτη 

φάση τής μεταβυζαντινής ζωγραφικής, τύπους σπανιότερους (Χριστός) 

ή ευρύτερα γνωστούς κατά τό 16ο αϊ. (Παναγία). Τεχνοτροπικά συγχρονί

ζεται κατά κύριο λόγο μέ τήν εποχή του, άλλα εικονογραφικά φαίνεται 

92. 'Αδημοσίευτες. Βλ. Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο , ΑΔ, 25 (1970), Β' 2-Χρον., σ. 338, 
πίν. 285 (ή εικόνα τοΟ Χρίστου, λεπΐ.) και 286 (ή εικόνα τής Παναγίας). 
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πώς μένει προσκολλημένος σέ παλιότερα πρότυπα, μέ άπλα διαρθρωμένα 

άπό τον ίδιο ή τον ανώνυμο ζωγράφο τους στοιχεία, δπως δείχνει ό τύπος 

των θρόνων, μέ τήν απλή χωρίς έντεχνα στολίδια μορφή. 

Άπό τή σύγκριση μέ τις εικόνες της Κέρκυρας καθώς και μέ τις άλλες 

εικόνες πού σημειώνονται παραπάνω, είναι φανερή ή μέτρια καλλιτεχνική 

ποιότητα των έργων αυτών τοϋ Βαθα. Οί εικόνες της Καστρίτσας είναι 

άρτιες τεχνικά, μέ σωστή στα γενικά στοιχεία τους τυπολογική, σχεδια

στική και χρωματική σύνθεση και διάρθρωση. Άλλα οί ψυχρές τελικά 

και άτονες μορφές τους δέ μπορούν να προσφέρουν τή θρησκευτική και 

αισθητική συγκίνηση τών καλών έργων. Ή χρωματική σύνθεση είναι 

στο σύνολο έντονη, ψυχρή και οχι ευχάριστη, οί χαρακτήρες τών προ

σώπων επιπόλαιοι στην ψυχολογική διαγραφή τους, σχεδιασμένοι μέ κά

ποια αληθοφάνεια άλλα και μέ ρηχή, σχεδόν θεατρική έκφραση στην 

όλη παρουσία τους. Ή φανερή και άπό τις τρεις εικόνες της Ηπείρου τάση 

τοϋ ζωγράφου να συνταιριάση το αυστηρό ορθόδοξο ύφος μέ τις ζωηρές 

πλαστικές μορφές, τα χαριέστερα χρώματα και τον αληθοφανή χαρακτήρα 

τών δυτικών έργων δέν είχε εδώ ευτυχισμένο αποτέλεσμα. Ή αδυναμία του 

νά δώση ουσιαστικό θρησκευτικό περιεχόμενο στις μορφές τών εικόνων 

τής Καστρίτσας τους στερεί τό μεγαλείο της άγιωσύνης, τήν ευπρέπεια 

της σεμνότητας και τους γλυκασμούς τής υπερβατικής παρουσίας πού 

διαπνέουν σέ διάφορους τόνους τις ωραίες εικόνες τής Κέρκυρας και τίς 

άλλες εικόνες πού σημειώθηκαν προηγούμενα. 

Ή μέτρια καλλιτεχνική αξία τών εικόνων τής Καστρίτσας είναι φα

νερή, επίσης, άπό τή σύγκριση τους μέ τήν εικόνα τοϋ Νησιοϋ. Στην εικόνα 

τοϋ Προδρόμου οί σχετικά άτονοι και έδώ χαρακτήρες τών προσώπων 

αποδίδονται πιο πετυχημένα, μέ περισσότερη ζωντάνια και σ' αυτό συν

τελούν, εκτός άπό τό θέμα, τό μικρό μέγεθος και τό καθαρότερα δυτικό

τροπο υφός τοϋ ζωγράφου, πού επιτρέπουν τή συνοπτική και σέ ζωηρό

τερα σχήματα διαγραφή τους. Οί μικρογραφημένες σκηνές μέ τήν καθαρή 

αρχιτεκτονική σύνταξη, τήν καλή σχεδίαση και τό ταιριαστό στο θεμα-

τογραφικό περιεχόμενο τους χρωματικό ύφος έχουν αξιοσημείωτη ζωη

ρότητα και χάρη. Χωρίς άλλο, ό Μάρκος Βαθάς μπορεί νά καταλεχθή 

στους ικανούς μικρογράφους τής εποχής του. Τή δεξιωσύνη του στο εΐδος 

αυτό μαρτυροΰν επίσης τά μικρογραφημένα σχεδιάσματα τών χειρογράφων 

τής Βιέννης και τοϋ Μονάχου, πού χωρίς νά έχουν γνήσια εκφραστική 

δύναμη δείχνουν τεχνική έπιτηδειότητα όχι ασήμαντη. Ή ικανότητα μέ 

τήν οποία χειρίζεται τά μικρογραφημένα θέματα ό ζωγράφος στους κώδικες 

και στην εικόνα τοϋ Νησιοϋ και ή φανερή δυτική προπαίδειά του στα δύο 

αυτά, διαφορετικά στο εΐδος τους έργα, υποδηλώνουν μακρόχρονη και 

πιθανότατα συστηματική ενασχόληση του σέ σχετικές εργασίες. 
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Τίς τρεις εικόνες της Ηπείρου πρέπει να τις ζωγράφισε ό Μάρκος 

Βαθας κατά τη διάρκεια της πολύχρονης διαμονής του στή Βενετία9 3, 

οπού ϊσως άλλαξε το όνομα του άπα Στριλίτζας Μπαθάς στο λογιότερο 

Βαθας για τήν υπογραφή των έργων του 94. Χαρακτηριστικός για την έφε

ση του στο λόγιο ύφος, πού προϋποθέτει πώς ό ζωγράφος εϊχε ορισμένη 

γραμματική παιδεία, είναι επίσης ό τρόπος πού υπογράφει τά έργα του. 

Μόνο στην ξυλογραφία του Σκορδίλη χρησιμοποιεί το συνηθισμένο στην 

εποχή τύπο υπογραφής τών Ελλήνων ζωγράφων : Χειρ Μάρκου Βαθδ. 

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις χρησιμοποιεί χαρακτηριστικούς και μάλλον 

ασυνήθιστους λόγιους τύπους : Μάρκος ό Βαθάς, Μάρκος ό Βαθέος, ό Βα-

θέος, στα χειρόγραφα- Μάρκος Βαθάς εγραφεν, Μάρκος Βαθάς εγραψεν, 

στις εικόνες αντίστοιχα τής Καστρίτσας και τού Νησιού 9 5. 'Οπωσδήποτε 

δέ τήν παιδεία και τήν ενασχόληση του μέ τά γράμματα δείχνουν ή μάλλον 

σπάνια γιά Έλληνα ζωγράφο τής εποχής ορθογραφημένη διατύπωση, 

έκτος από ελάχιστες περιπτώσεις, τών επιγραφών κλπ. στα έργα του- ό τρό

πος πού κατανοεί, σχολιάζει και μεταφέρει στα σχεδιάσματα τών χειρο

γράφων χωρία άπό το κείμενο τους· το ότι υπήρξε ό ίδιος πιθανότατα κά

τοχος τών χειρογράφων αυτών, όπως υποδηλώνουν ή αποσπασματική εικο

νογράφηση τών κειμένων και ή διαφορά τής γραφής τών χωρίων και τών 

επιγραφών πού σημειώνει ό ζωγράφος άπό τή γραφή τού κωδικογράφου, 

πού μαρτυρούν μέ σχετικές άλλες λεπτομέρειες πώς τά μικρογραφημένα 

σχεδιάσματα τού Βαθδ έγιναν σέ μεταγενέστερο τής γραφής τών χειρο

γράφων χρόνο 9 6. Ενδεικτική ακόμη γιά τήν τριβή του μέ τά βιβλία (όπως 

σημειώθηκε στην αρχή, δεν αποκλείεται ότι ασχολήθηκε επαγγελματικά 

μέ τήν εικονογράφηση τών βιβλίων), είναι σέ λεπτομέρεια ή ιδιαίτερα 

περιποιημένη εμφάνιση τού ευαγγελίου τού Παντοκράτορα στην εικόνα 

τής Καστρίτσας (πίν. 67), κατά μίμηση τών εντύπων βιβλίων τής εποχής 

(σελιδοποίηση, χρωματική διαφορά στή γραμμένη σελίδα και τό περι

θώριο της, επιμελημένη κομψή γραφή). 

93. Πιθανότατα άπό τή Βενετία ήρθαν οί εικόνες στην Ήπειρο, σταλμένες άπό 
Γιαννιώτη, κάποιον άπό τους πολλούς 'Ηπειρώτες πού έζησαν και εργάσθηκαν έκεΐ 
τό 16ο αι. 

94. Βλ. σημ. 6. 
95. Τό αρχαϊστικό «εγραφεν», «εγραψεν» κατά τό «pinxit» τών Κρητικών ζωγρά

φων τοϋ 15ου αι., τοϋ 'Ανδρέα Ρίτζου ( C h a t z i d a k i s , Débuts, σ. 175), τού Νικολάου 
Τζαφούρη ( σ τ ο ν ΐ δ ι ο, σ. 183 - 188) και τού 'Ανδρέα Παβία (σ τ ό ν ΐ δ ι ο, σ. 195, 
σημ. 90). 'Ανάλογη στο 16ο αϊ. είναι ή αρχαϊστική διατύπωση «Γραφέως θύτου τεύξεν 
χειρ» στην έμμετρη επιγραφή πού υπάρχει στις εικόνες τοϋ ζωγράφου Ευφρόσυνου 
(1542) στή μονή Διονυσίου του "Αγίου Όρους (Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η , Ό Ζωγράφος 
Ευφρόσυνος, Κρητ. Χρον., 1 (1956), σ. 275). 

96. Βλ. παραπάνω, σ. 2 και σημ. 11. 
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Άπο δσα σημειώθηκαν προηγούμενα, οΐ εικονογραφικοί τύποι και τα 

τεχνοτροπικά γνωρίσματα των εικόνων της Ηπείρου δείχνουν πώς μπορεί 

οΐ εικόνες να έγιναν γύρω στα μέσα τοϋ 16ου αι. και λίγο αργότερα. "Οσο 

γνωρίζομε από τα άλλα έργα του (ξυλογραφία, μικρογραφίες των χειρο

γράφων), ό Μάρκος Βαθάς ήταν σέ θέση νά ζωγραφίζη ως την πολύ προ

χωρημένη ηλικία του, τουλάχιστον ώς το 1570. Στή χρονολόγηση αυτή 

συντείνουν ή τυπολογική και τεχνοτροπική συγγένεια των εικόνων μέ 

παραστάσεις των χρόνων αυτών και μέ εικόνες πού δημιουργήθηκαν πιο 

υστέρα, τοϋ Μιχαήλ Δαμάσκηνου και τοΰ Γεωργίου Κλόντζα. Ή οικονο

μία τοϋ χώρου των σκηνών, ή συγκρατημένη χρήση στοιχείων από τή 

δυτική τέχνη και ό τρόπος πού διαμορφώνονται οι ψηλές ευκίνητες μορ

φές και οί φυσιογνωμικοί τύποι τους, δείχνουν αισθητά διαφορετικό του 

Δαμασκηνού και τοϋ Κλόντζα, προγενέστερο καλλιτεχνικό κλίμα. 

Οί δύο εικόνες της Καστρίτσας διαφέρουν σημαντικά, όπως σημειώ

θηκε, από τήν εικόνα τοϋ Προδρόμου στο ύφος και τήν ποιότητα της ζω

γραφικής. Αυτό μπορεί νά οφείλεται έν μέρει στην ικανότητα τοΰ ζωγρά

φου νά δημιουργή μικρογραφημένες συνθέσεις και στην αδυναμία του 

νά ζωγραφίζη καλά τις μεγάλες σέ μέγεθος μορφές. Μπορεί επίσης αυτό 

νά οφείλεται στην καλλιέργεια και τήν έφεση τοΰ ζωγράφου προς τις δυ

τικότροπες μορφές. Οί τύποι και ή τεχνική τών εικόνων τής Καστρίτσας 

ακολουθούν, όπως θά έπρεπε, πιστότερα το αυστηρό ιδίωμα τής μεταβυ

ζαντινής τέχνης. 'Οπωσδήποτε, ή εικόνα τοΰ Νησιοΰ είναι Ζωηρότερη 

και εκφραστικότερη, πιο ισορροπημένη στή σύνθεση και αρμονικότερη 

στο χρώμα άπο τίς εικόνες τής Καστρίτσας και είναι πολύ πιθανό πώς 

ανήκει σέ καλύτερα, πρωιμότερα χρόνια τής ζωγραφικής δραστηριότητας 

τοΰ Μάρκου Βαθα. 

Στο Μάρκο Βαθα μπορεί νά άποδοθή μέ πολλή πιθανότητα μία ανυπό

γραφη εικόνα τοΰ Έλληνικοΰ Ινστιτούτου τής Βενετίας, πού παριστάνει 

τήν εις "Αδου Κάθοδο τοΰ Χρίστου (διαστ. 48,5 χ 42,5 μ. ) 9 7 . Ή επι

γραφή Η ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ θυμίζει τα γνωστά λόγια σχήματα 

τοΰ Βαθα. Ή εικόνα εμφανίζει τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τής ζω

γραφικής τοΰ Βαθα : τό απλό, συγκρατημένο ύφος μέ τήν τεχνική άνεση 

πού τό διακρίνει, τά ζωηρά χρώματα, τίς ευκίνητες μορφές μέ τίς κάπως 

άτονες φυσιογνωμίες, πού ξαναβρίσκονται πανομοιότυπες ή ανάλογες 

στην εικόνα τής μονής τοΰ Νησιοΰ, τήν αίσθηση τοΰ βάθους τοΰ χώρου, 

τή γρήγορη ρυθμική διαγραφή τών πτυχών στα φορέματα, τον τρόπο τοΰ 

φωτισμού, τά σχήματα τών βουνών κλπ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ό ανώ

νυμος ζωγράφος τής εικόνας αναφέρεται σαν πιθανός μαθητής τοΰ Δαμα-

97. C h a t zi dak is, Icônes, σ. Ill, πίν. 59, 86. 
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σκηνοϋ καί τοϋ Κλόντζα 98. Επισημάνθηκε παραπάνω ή συγγένεια πού 

εμφανίζει το ύ'φος τοϋ Μάρκου Βαθδ μέ τών δύο αυτών ζωγράφων. Τα στοι

χεία πού προέκυψαν άπό τις τελευταίες έρευνες στα αρχεία της Βενετίας 

αποδεικνύουν τώρα πώς ό Βαθδς, πιθανότατα ζωγράφος καί της είκόνας 

αυτής, ήταν προγενέστερος τοϋ Δαμάσκηνου καί τοϋ Κλόντζα. 

'Ασφαλώς παρουσιάζει ενδιαφέρον καί δέν πρέπει να είναι τυχαία 

αυτή ή συγγένεια πού παρουσιάζει το ύφος τοϋ Μάρκου Βαθά μέ τών δύο 

αυτών Κρητικών ζωγράφων, μέ τους οποίους είναι ζήτημα αν ό Βαθδς 

συναντήθηκε καί συνδέθηκε ποτέ στενότερα. Ό Βαθάς ήρθε, καθώς φαί

νεται άπό τα αρχειακά στοιχεία, διαμορφωμένος ζωγράφος άπό τήν Κρήτη 

καί έζησε στή Βενετία, ίσως συνέχεια, σαράντα, ασφαλώς τα γονιμότερα, 

χρόνια της ζωής του. Ό Μιχαήλ Δαμασκηνός αναφέρεται για πρώτη φορά 

στά αρχεία τής Βενετίας το 1574 " , όταν δηλαδή ό Βαθδς ήταν 74 χρονών. 

Ό Γεώργιος Κλόντζας αναφέρεται στην Κρήτη από τό 1564 ώς τό 1576 

καί τα γνωστά χρονολογημένα έργα του ανήκουν στην εποχή άπό τό 

1590 ώς τό 1609 10°. 'Αποκλείεται δηλαδή, κατά τα φαινόμενα, άμεση καλ

λιτεχνική σχέση τοϋ Μάρκου Βαθδ μέ τους επόμενους δύο ζωγράφους. 

Παραπάνω επισημάνθηκε οτι ό Μάρκος Βαθδς χρησιμοποιεί παλιό

τερους εικονογραφικούς τύπους, πού είναι σε χρήση κατά τό 16ο αι., τύ

πους πού χρησιμοποιεί επίσης ό Μιχαήλ Δαμασκηνός. Έκτος άπό αυτό, 

ό Βαθδς καί ό Κλόντζας είναι σημαντικοί μικρογράφοι, όπως ικανότατος 

είναι καί στις μικρογραφημένες σκηνές του ό Δαμασκηνός. Σχέση μαθη

τείας μέ τό Βαθδ μπορεί νά άποκλεισθή για τό Δαμασκηνό καί τον Κλόν

τζα. Έκτος άπό όσα αναφέρονται προηγούμενα, ή σχετικά μέτρια ποιό

τητα τής ζωγραφικής τοϋ πρώτου δέν ευνοεί παρόμοια υπόθεση. Πολύ 

πιθανό φαίνεται λοιπόν, πώς ή συγγένεια πού παρουσιάζει ό Μάρκος Βάθος 

μέ τους ζωγράφους, εκδηλωμένη σέ διαφορετικές άπό τον καθένα απο

χρώσεις, ανάλογες μέ τήν προσωπική αξία καί ιδιοσυστασία τους καί μέ 

τις απόψεις τής τέχνης τών χρόνων τους, θά πρέπει νά άναζητηθή στις 

τάσεις πού έπικρατοΰσαν τό 16ο αί. στο περιβάλλον τών Ελλήνων τής 

Κρήτης καί τής Βενετίας, τάσεις ευνοϊκές καθώς φαίνεται στον κύκλο 

τών μορφωμένων αστών μέ τήν ανεπτυγμένη καλαισθησία ιδιαίτερα για τό 

είδος τής μικρογραφίας 101. 

ΜΥΡΤΑΛΗ ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ - Π Ο Τ Α Μ Ι Α Ν Ο Υ 

98. Ό . π . 
99. Ό.π., σ. 51. 
100. "Ο.π., σ. 74. 
101. Πρβ. Χ α τ ζ η δ ά κ η , 'Ιστορία τοϋ'Ελληνικού "Εθνους, ο.π., σ. 432. 



R É S U M É 

ICONES PORTATIVES 

DU PEINTRE MARKOS STRILITZAS BATHAS 

OU MARKOS VATHAS EN ÉPIRE 

( PL. 56 - 69 ) 

En Épire se trouvent trois icônes sur bois, qui sont les seules icônes 
connues pour le moment du peintre crétois Markos Strilitzas Bathas ou, 
comme il se signe, Markos Vathas. Ce sont les suivantes : 

1. L'icone de saint Jean le Précurseur avec scènes de sa vie, au mona
stère du Prodrome dans l'île du lac d'Ioannina signée : MAPKOC BA0AC 
ΕΓΡΑΨΕΝ (pi. 56-65). 

2. L'icone du Christ trônant, du type de Pantocrator, au monastère 
du Prodrome de Kastritsa, près d'Ioannina, signée: MAPKOC ΒΑΘΑΟ ΕΓΡΑ-

ΦΕΝ (pi. 66, 67). 

3. L'icone de la Vierge trônante avec l'enfant, au même monastère, 
signée : [MA]PKOC BA0AC ΕΓΡΑΦΕΝ (pi. 66b, 68, 69). 

Le peintre de ces icônes est bien connu grâce aux dernières recherches 
aux archives de la Communauté grecque de Venise ( Μ α ν ο ύ σ α κ α ς . Nais
sance de Vathas à 1498-mort à Venise 1578, plusieurs renseignements 
pour sa vie jusqu'en 1568, il devient membre de la Communauté grecque de 
Venise en 1538. Probablement il était parent du fameux peintre crétois 
Théophane Strilitzas Bathas et père du peintre Georges Bathas, mentionné 
par les archives de Venise). 

De son œuvre on connaît jusqu'ici : a) un portrait en gravure sur bois 
de Zacharias Marafaras Skordilis, dans un livre édité à Venise en 1563. b) 
Les miniatures marginales aux dessins colorés de quatre manuscripts de 
Vienne et de Munich (de 1558-1569). (H. H u n g e r , Markos Bathas, ein 
griechischer Maler des Cinquecento in Venedig, JOB, 12 (1972), p. 131-137), 
dont il est très probable que M.V. fut leur possesseur pour quelque temps 
(parmi les miniatures, exécutées dans la manière des artistes italiens, plu
sieurs autoprosopographies du peintre avec son nom au dessous : Μάρκος 
ό Βαθέος, ό Βαθέος, Μάρκος Βαθάς). 



144 ΜΥΡΤΑΛΗΣ ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ - ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ 

De ces exemplaires c'est bien possible que M.V. fut professionellement 
occupé à Γ illustration de livres grecs, édités à Venise, où il eut proba
blement adopté le type du nom Vathas (Βαθάς) pour signer ses oeuvres. 

L'icone de Prodrome est très intéressante du point de vue d'iconographie, 
parce qu'elle contient le plus grand cycle de la vie de saint Jean, connu par 
les monuments du 16e s. Il en reste quinze scènes et probablement il y avait 
principalement dix - sept scènes de la vie du saint. Le type le plus proche du 
cycle se trouve dans les fresques de la Trapéza du monastère de Lavra au 
Mont Athos (c. 1522 ou 1536. Elle contient onze scènes). Le même cycle à la 
trapéza du monastère de Dionysiou (quatorze scènes) ne donne pas la même 
formation iconographique des cycles ci-dessus. 

Par la comparaison de l'icone avec le cycle du monastère de Lavra et 
avec d' autres monuments postérieurs de Lavra, on peut supposer avec 
raison que le cycle prototype de la vie de saint Jean formé à Γ époque 
post-byzantine, dont M. V. fait usage à son icone, comme aussi le peintre 
crétois anonyme de la Trapéza de Lavra, a été créé par un peintre de Crète 
vers la fin du 15e ou au début du 16e s. 

Les types iconographiques des icônes de Kastritsa dérivent aussi de 
prototypes qui doivent être formés en Crète vers la fin du 15e et qui sont 
plus rares (Christ) parmi les icônes de ce genre (icônes du templon) ou bien 
plus fréquentes (Vierge) au 16e. 

Les trois icônes de M.V., comme il est dit, restent fidèles aux types 
iconographiques post-byzantins, mais en ce qui concerne la manière et sur
tout la couleur elles prouvent l'influence concrète, exercée sur le peintre 
par les oeuvres plus ou moins contemporaines des artistes italiens, c'est 
à dire vénitiens. 

L'icone de l'île d'Ioannina, d'un goût assez raffiné, indique les possi-
bilitées expressives de M. V. dans l'art de la miniature. Les icônes de 
Kastritsa sont de qualité plus médiocre. On peut les dater vers le milieu du 
16e ou plus tard, tandis que l'icone du Prodrome serait antérieure. 

A cause de frappantes ressemblances stylistiques avec les icônes de 
Γ Épire, on peut considérer aussi comme œuvre de M. V. une icone non 
signée qui se trouve dans la Collection de l'Institut Hellénique de Venise. 

Il faut, enfin, dire que ces quatre icônes montrent une certaine relation 
stylistique avec des peintures analogues des peintres crétois un peu postérieurs 
de M.V., surtout de Michel Damaskinos et Georges Klontzas. La formation 
du style de ces trois peintres est, peut être, attribuée aux tendances favo
rables d'un milieu cultivé grec de Crète et de Venise. 

M Y R T A L I A C H I M A S T O U - P O T A M I A N O U 
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Ή εικόνα του Προδρόμου στην ομώνυμη μονή του Νησιοΰ των 'Ιωαννίνων. 
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ΠΙΝ. 67 ΜΥΡΤΑΛΗ ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ - ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ 

Ή εικόνα του Χρίστου στή μονή του Προδρόμου της Καστρίτσας. 



ΜΥΡΤΑΛΗ ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ - ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΠΙΝ. 68 

Ή εικόνα της Παναγίας στη μονή της Καστρίτσας. 



ΠΙΝ. 69 ΜΥΡΤΑΛΗ ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ - ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ 

Ό Χριστός (λεπτ. πίν. 68). 
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