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Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος 

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΣΤΟ ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΟΝ ΣΙΝΑ 1234 

J\.omi διαπίστωση της έρευνας των τελευταίων ετών 

είναι δτι ή σημασία της πρώτης φάσεως της κρητικής 

σχολής στην διαμόρφωση τής εικονογραφίας της είναι 

πολύ μεγαλύτερη από δ,τι πιστευόταν παλαιότερα. 

Εικονογραφικοί τύποι πού εθεωρούντο δημιουργήμα

τα μεταγενεστέρων φάσεων είχαν ήδη αποκρυσταλλω

θεί τόν 15ο αιώνα* μερικοί μάλιστα αποδόθηκαν σε 

επωνύμους ζωγράφους, δπως ό 'Άγγελος ή ό 'Ανδρέας 

Ρίτζος1. 

Τά συμπεράσματα αυτά προέκυψαν από τήν μελέτη 

κυρίως εικόνων. Ελάχιστα χρησιμοποιήθηκαν τά εικο

νογραφημένα χειρόγραφα. Πρόκειται άλλωστε γιά 

έναν κλάδο τής κρητικής σχολής πού ελάχιστα έ'χει με

λετηθεί. 'Ισχύει πάντα ή παρατήρηση πού είχε κάνει ό 

1. Βλ. μεταξύ άλλων M. Chatzidakis, Les débuts de l'école Cretoise et 
la question de Γ école dite italogrecque, Μνημόσννον Σοφίας 'Αντω

νιάδη, Βενετία 1974, σ. 181,182, 209-210. Ν. Χατζηδάκη, Εικόνες 

κρητικής σχολής, 'Αθήνα 1983, σ. 10-11. Της ιδίας, Γέννηση Πανα

γίας - Γέννηση Προδρόμου, παραλλαγές καί αποκρυστάλλωση 

ενός θέματος στην κρητική εικονογραφία του 15ου-16ου αιώνα, 

ΔΧΑΕ ΙΑ' (1982-1983) (εφεξής: Ν. Χατζηδάκη, Γέννηση Πανα

γίας), σ. 174-177. Π.Λ. Βοκοτοπούλου, Εικόνες τής Κερκύρας, 

Αθήνα 1990, σ. 8-10. Οί περισσότεροι άπό τους εικονογραφικούς 

τύπους πού καθιερώνονται στην πρώιμη φάση τής κρητικής 

σχολής καί επαναλαμβάνονται μέχρι τά τέλη του Π ο υ αιώνα 

έχουν παλαιολόγειες καταβολές, αποκρυσταλλώθηκαν όμως κα

τά κανόνα άπό τους κρητικούς ζωγράφους, όσο επιτρέπουν νά 

κρίνομε έργα πού μπορούν νά χρονολογηθούν μέ κάποια ακρί

βεια. Δέν μπορώ νά συμφωνήσω λ.χ. μέ τήν Κυρία Μ. Βασιλάκη, 

πού χρονολογεί γύρω στό 1400 καί αποδίδει σέ μητροπολιτικό 

εργαστήριο μιά πολύ έφθαρμένη εικόνα τής Βαϊοφόρου σέ αγγλι

κή ιδιωτική συλλογή, καί συμπεραίνει ότι ό τύπος στον όποιο ανή

κει αποκρυσταλλώθηκε στην Κωνσταντινούπολη καί όχι στην 

Κρήτη, όπως είχα παλαιότερα υποστηρίξει μέ βάση τό γνωστό 

υλικό (Μ. Vassilaki, An Icon of the Entry into Jerusalem and a 

Question of Archetypes, Prototypes and Copies in Late- and Post-

Byzantine Icon-Painting, ΔΧΑΕ IT (1993-1994), σ. 271-284, Είκ. 3, 

καί οχι 1, όπως εκ παραδρομής γράφεται). Δυστυχώς στό άρθρο 

αυτό δημοσιεύονται στις Είκ. 5-9 λεπτομέρειες μόνο όψιμων πα-

Kurt Weitzmann δτι, ένώ ή έρευνα επικεντρώθηκε στην 

μελέτη τών κρητικών τοιχογραφιών καί εικόνων, ελάχι

στα έχει προχωρήσει ή μελέτη τών κρητικών μικρογρα

φιών2. 

Στό σύντομο αυτό άρθρο, αφιερωμένο στην μνήμη του 

κορυφαίου μελετητοΰ τής κρητικής σχολής καί δασκά

λου μου Μανόλη Χατζηδάκη, εξετάζεται ή εικονογρα

φία τών κυριοτέρων μικρογραφιών ενός χειρογράφου 

πού είναι γνωστό άπό ετών, άλλα μόνο σύντομες ανα

φορές έχουν γίνει σέ αυτό καί ελάχιστες άπό τις παρα

στάσεις του έχουν δημοσιευθεί. Πρόκειται γιά ένα στι-

χηράριο πού απόκειται στην Βιβλιοθήκη τής Μονής 

Σινά, οπού φέρει τόν αριθμό 12343. Τό χειρόγραφο αυτό 

έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι είναι γνωστοί ό γραφεύς, ό 

λαιολογείων έργων, μέ τά όποια ή συγγραφεύς συγκρίνει τήν ει

κόνα του Λονδίνου καί δχι τής ίδιας τής επίμαχης εικόνας, τήν 

όποια είχα δει τό 1995 κατά τήν βυζαντινή έκθεση του Βρετανι

κοί] Μουσείου καί τήν οποία θά απέδιδα σέ κρητικό εργαστήριο 

του προχωρημένου 15ου αιώνα. 

2. Κ. Weitzmann, Illustrated Manuscripts at St. Catherine's Monastery on 

Mount Sinai, Collegeville, Minnesota, 1973, σ. 30. 

3. V. Benesevic, Catalogus codicum manuscriptorum graecorum, qui in 

Monastero Sanctae Catharinae in Monte Sinai asservantur, ULI, Hildes

heim 1965 (Ανατύπωση τής Α εκδόσεως, Petrograd 1917), σ. 3. Κ. 

Clark, Checklist of Manuscripts in St. Catherine's Monastery, Mount 

Sinai, Washington 1952, σ. 31. Η. Belting, Das illuminierte Buch in der 

spätbyzantinischen Gesellschaft, Heidelberg 1970, σ. 12-13. Κ. Weitz

mann, έ.ά.,σ. 30-31. Σινά. Οί θησαυροίτής'Ι. Μονής Αγίας Αίκατε-

ρίνης,Άθήνα 1990, σ. 326 (Γ. Γαλάβαρης). Γ. Γαλάβαρη, Ζωγραφι

κή βυζαντινών χειρογράφων, Αθήνα 1995, σ. 32,264, είκ. 233-234. 

G. Galavaris, The Ornamentation of 15th/16th Century "Sinaitic" 

Manuscripts, The Greek Script in the 15th and 16th Centuries, Αθήνα 

2000, σ. 446-447, είκ. 5-7. Ευχαριστώ θερμότατα τόν φίλο μελετητή 

τών χειρογράφων του Σινά Καθηγητή Γιώργο Γαλάβαρη, πού 

πρόθυμα μου επέτρεψε νά ασχοληθώ μέ τόν κώδικα αυτόν, ό 

όποιος θά περιληφθεί στον Β' τόμο τής εκδόσεως τών βυζαντινών 

μικρογραφιών τής Μονής τής Αγίας Αικατερίνης, τόν όποιο ετοι

μάζει. Ευχαριστώ επίσης τόν Σεβ. Αρχιεπίσκοπο Σιναίου Κύριο 

Δαμιανό καί τήν σιναϊτική Αδελφότητα, πού μέ διευκόλυναν στην 
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τόπος καί ο χρόνος αντιγραφής του. Σύμφωνα μέ τόν 

κολοφώνα του, έτελειώθη ή παρούσα βίβλος διά χειρός 

εμοϋ Ιωάννου ιερέως τον Πλουσιαδηνοϋ καί πρωτο

παπά Χάνδακος Κρήτης, ετι γε μην καί άρχοντος των 

εκκλησιών, ετει τω από τοϋ Κυρίου ημών Ίησοϋ Χρί

στου ,αυξθ'(=1469), ίνδικτιώνος Γ, εν Βενετίαις. Ό γρα-

φεύς είναι γνωστή προσωπικότης του 15ου αιώνα, μέ 

την οποία ασχολήθηκε κυρίως ο Μανοΰσος Μανοΰ-

σακας4. Κρητικός, γεννημένος γύρω στό 1429, εξαιρετι

κά μορφωμένος, προστατευόμενος τοΰ Βησσαρίωνος, 

οπαδός της ενώσεως των Εκκλησιών καί ιερωμένος 

ήδη τό 1455, έλαβε περί τό 1463 τό όφφίκιον τοϋ άρχο

ντος τών εκκλησιών. Τό 1491/2 τό αργότερο χειροτονή

θηκε επίσκοπος Μεθώνης μέ τό όνομα 'Ιωσήφ. Σκοτώ

θηκε άπό τους Τούρκους κατά τήν άλωση της Μεθώνης 

τό 1500, μέ τόν σταυρό στό χέρι. Κατά τόν Μανούσακα 

ήταν ο σημαντικότερος τών Ελλήνων απολογητών της 

ενώσεως της Φλωρεντίας. 

Ά ν καί τό χειρόγραφο γράφηκε στην Βενετία, ή εικονο

γραφία του συνεχίζει, όπως θά δούμε, τήν παλαιολό-

γειο παράδοση καί ελάχιστα έχει επηρεασθεί άπό τήν 

τέχνη της 'Αναγεννήσεως. 

Ό κώδιξ είναι χαρτώος, διαστ. 24x17 εκ., καί αποτε

λείται άπό 450 φύλλα (σύν 4 άνάριθμα στην αρχή). Πε

ριέχει 24 μικρογραφίες, πού παρεμβάλλονται στό κείμε

νο ή είναι ολοσέλιδες. Τις απαριθμούμε, επειδή ό κατά

λογος τους πού συνέταξε ό Hlark περιέχει λάθη5. 

φ. 8ν Γενέσιον της Θεοτόκου 

φ. 35ν "Αγιος 'Ιωάννης ό Θεολόγος στηθαΐος6 

φ. 48 'Απόστολος Θωμάς στηθαίος 

φ. 60ν 'Άγιος Δημήτριος στηθαιος7 

φ. 77ν 'Αρχάγγελος Μιχαήλ στηθαΐος8 

φ. 92ν 'Άγιος 'Ιωάννης ό Χρυσόστομος στηθαΐος 

φ. 103ν "Αγία Άννα στηθαία καί Θεοτόκος9 

φ. 123ν Αγία Αικατερίνη στηθαία 

φ. 131ν Άγιος 'Ιωάννης ό Δαμασκηνός στηθαΐος 

φ. 136 'Άγιος Νικόλαος στηθαΐος 

φ. 156ν Γέννηση τοϋ Χριστού 

φ. 193 'Άγιος Στέφανος στηθαΐος 

φ. 197ν 'Άγιος Βασίλειος στηθαΐος 

φ. 204ν Βάπτιση 

φ. 239ν 'Άγιος Αντώνιος στηθαΐος 

φ. 264ν Συμεών ό Θεοδόχος στηθαΐος μέ τόν Χριστό 

φ. 284ν Ευαγγελισμός10 

φ.300ν Άγιος Γεώργιος ολόσωμος11 

φ. 316ν Άγιος Μάρκος στηθαΐος 

φ. 333 Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης στηθαΐος 

φ. 340 Άγιος 'Ιωάννης ό Πρόδρομος στηθαΐος 

φ. 348ν Άγιοι Πέτρος καί Παύλος ολόσωμοι 

φ. 400ν Μεταμόρφωση 

φ. 429 Άγιος 'Ιωάννης ό Πρόδρομος στηθαΐος, πτε

ρωτός 

Περιέχει ακόμη δέκα οκτώ ταινιοειδή έπίτιτλα, σχεδια

σμένα μέ κιννάβαρι εκτός άπό τό πρώτο, στό φ. 1, πού 

είναι ζωγραφισμένο μέ βαθυκύανο καί κόκκινο12. Τρεις 

μόνο μικρογραφίες είναι ολοσέλιδες (ή Γέννηση τοΰ 

Χριστού, ό ολόσωμος άγιος Γεώργιος καί ή Μεταμόρ

φωση). Από τίς υπόλοιπες, οκτώ είναι σχεδιασμένες 

εξέταση καί φωτογράφηση τοΰ χειρογράφου. Ανακοίνωση γιά 
τό ίδιο θέμα μέ τίτλο «Παρατηρήσεις γιά τήν εικονογραφία της 
κρητικής σχολής στά μέσα τοΰ 15ου αιώνα» είχα κάνει στις 25 
'Οκτωβρίου 1993 στό συνέδριο πού είχε πραγματοποιηθεί στό 
Ηράκλειο μέ τήν ευκαιρία της Εκθέσεως «Εικόνες της κρητικής 
τέχνης». 
4. Βλ. ιδίως τίς μελέτες του Recherches sur la vie de Jean Plou-
siadénos (Joseph de Méthone) (14297-1500), REB XVII (1959), α 28-
51, καί Ανέκδοτοι στίχοι καί νέος αυτόγραφος κώδιξ τοΰ Ιωάν
νου Πλουσιαδηνοϋ, Αθηνά 68 (1965), σ. 49-72, μέ τήν προγενέστε
ρη βιβλιογραφία. Τό σημερινό status quaestionis γιά τήν ζωή καί τό 
έργο τοΰ Πλουσιαδηνοϋ παρέχει ή πρόσφατη μελέτη της D. 
Touliatos, Ioannes Plousiadenos: The Man, his Music and his Musical 
Treatise, θησαυρίσματα 28 (1998), σ. 79-82. 
5. Έ.ά. (ύποσημ. 3). 
6. Belting, ε.ά., σ. 13, είκ. 12. 

7. Γ. Γαλάβαρη, Ζωγραφική βυζαντινών χειρογράφων, σ. 32,264, 
είκ. 233. 
8. Αύτ., σ. 32,264, είκ. 234. 
9. Π.Λ. Βοκοτοπούλου, Οί δεσποτικές εικόνες τοΰ Βίκτωρος στην 
Μονή Φιλοσόφου, Πρακτικά Γ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννη
σιακών Σπουδών, Καλαμάτα, 8-15 Σεπτεμβρίου 1985, Γ, Αθήναι 
1987-1988, σ. 246-247, πίν. 11.2. 
10. Κ. Weitzmann, ε.ά. (ύποσημ. 2), σ. 31, είκ. 44. Σινά. Οί θησαυροί 
τήςΊ. Μονής Αγίας Αικατερίνης, ε.ά. (ύποσημ. 3),σ. 326, είκ.35. 
11. G. Galavaris, The Ornamentation of 15th/16th Century "Sinaitic" 
Manuscripts, ε.ά. (ύποσημ. 3), σ. 447, Είκ. 5. 
12. Σχετικά μέ τήν διακόσμηση άλλων κωδίκων τοΰ Πλουσιαδη
νοϋ βλ. S. Rothe, Textillumination bei einigen Schreibern kretischer 
Herkunft im 15. Jahrhundert, D. Harlfinger - G. Prato (έπιμ.), Paleo
grafia e codicologia greca, Atti del II Colloquio internazionale (Berlino-
Wolfenbüttel, 17-21 ottobre 1983), Alessandria 1991, σ. 359-360. 
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πάνω άπό χό κείμενο, ένδεκα από κάτω του καί δύο στό 

μέσον. Τέσσερις μόνο μικρογραφίες, πού εικονίζουν 

την Γέννηση, τόν Ευαγγελισμό, την Βάπτιση καί τους 

αγίους Πέτρο καί Παϋλο, περιβάλλονται άπό πλαίσιο. 

Ώ ς κάμπος χρησιμεύει τό χαρτί, πού είναι καλής ποιό

τητος, χοντρό καί στιλπνό. Ή εκτέλεση των μικρογρα

φιών, τίς όποιες ζωγράφισαν προφανώς πολλοί μικρο-

γράφοι, είναι άνιση· άρκεΐ νά συγκρίνει κανείς τίς δύο 

παραστάσεις τοΰ Προδρόμου (Είκ. 15 καί 18). Κυριαρ

χούν τό κόκκινο, τό πράσινο καί τό γαλάζιο. Τά περι

γράμματα είναι συνήθως μαύρα. Χρυσό δέν έχει χρησιμο

ποιηθεί· οι φωτοστέφανοι είναι ζωγραφισμένοι μέ ώχρα. 

Τό Γενέσιον τής Θεοτόκου (φ. 8ν, Ε'ικ. 1) αποδόθηκε συ

νοπτικά, μέ τήν λεχώ, δύο κοπέλες καί τό νεογέννητο13. 

Παραλείπονται οι υπόλοιπες γυναίκες πού εικονίζο

νται συνήθως στην σκηνή, τό λουτρό τού βρέφους, ό 

'Ιωακείμ, τά αρχιτεκτονήματα τού βάθους. Ή σκη

νή είναι σύμπτυξη παραστάσεως ανάλογης προς εικό

νες τής Μονής Σινά1 4, τού Bayerisches Nationalmuseum 

τού Μονάχου1 5, τού Μουσείου Κανελλοπούλου16, τού 

'Ιστορικού Μουσείου τής Μόσχας1 7 καί τού 'Ιακώβου 

Δαρώνα στό Σινά1 8, προς σκηνές εικόνων μέ παραστά

σεις τού θεομητορικού κύκλου στό Βυζαντινό Μουσείο 

'Αθηνών (αριθ. Τ 1561)19 καί τού Μουσείου Κανελλο

πούλου2 0, προς τοιχογραφίες δπως τού Βαλσαμονέ-

ρου2 1, τού ναού τών Είσοδίων στό Σκλαβεροχώρι22, τοΰ 

Είκ. 1. Τό Γενέσιον τής Θεοτόκου (φ. 8ν). 

13. Πά τήν εικονογραφία τής σκηνής βλ. κυρίως J. Lafontaine-
Dosogne, Iconographie de l'Enfance de la Vierge dans l'empire byzantin et 
en Occident, Ι, Βρυξέλλες 19922, σ. 89-121, καί Ν. Χατζηδάκη, Γέν
νηση Παναγίας, σ. 127-178. 
14. Γ. καί Μ. Σωτηρίου, Εικόνες τής Μονής Σινά, 'Αθήναι 1956, 
1958, σ. 206-207, ε'ικ. 236. Ν. Χατζηδάκη, Γέννηση Παναγίας, σ. 
147-149, αριθ. 6-7. 
15. Lafontaine-Dosogne, ε.ά., σ. 53,116, είκ. 66. Ν. Χατζηδάκη, Γέν
νηση Παναγίας, σ. 146-147. Rom und Byzanz. Schatzkammerstücke 
aus bayerischen Sammlungen, Μόναχο 1998, σ. 254-258, αριθ. 88. 
16. Ν. Χατζηδάκη, Εικόνες κρητικής σχολής, ο. 56, αριθ. 50. Ν. Χα
τζηδάκη, Γέννηση Παναγίας, σ. 149-150, αριθ. 8. 
17. Εικόνες τής κρητικής τέχνης, Ήράκλειον 1993, σ. 404, αριθ. 44 
(I. Kyzlasova). Τό κάλλος τής μορφής. Μεταβυζαντινές εικόνες ΙΕ'-
ΙΗαιώνων, 'Αθήνα 1995, σ. 226, αριθ. 75 (Ί. Κιζλάσοβα). 
18. Μ. Χατζηδάκη, "Ελληνες ζωγράφοι μετά τήν "Αλωση (1450-
1830), 1, 'Αθήνα 1987, σ. 257, ε'ικ. 133. 'Άλλες εικόνες τής ϊδιας πα-
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ραλλαγής βλ. στό άρθρο τής Ν. Χατζηδάκη, Γέννηση Παναγίας, σ. 
150-154, αριθ. 9-10,13-15. Πρβλ. καί τήν συνεπτυγμένη παράστα
ση τοΰ στιχηραρίου Λ 164 τής Μεγίστης Λαύρας (Στ. Πελεκανί-
δου κ.ά., Οι θησαυροί τοϋ 'Αγίου 'Όρους, Γ, 'Αθήναι 1979, σ. 254-
255, ε'ικ. 131). 
19. Lafontaine-Dosogne, έ'.ά. (ύποσημ. 13), σ. 55,119, είκ. 31. Ν. Χα
τζηδάκη, Γέννηση Παναγίας, σ. 152, αριθ. 11. Μ. Άχειμάστου-Πο-
ταμιάνου, Εικόνες τοϋ Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών, Αθήνα 
1998, σ. 164-167, αριθ. 48. 
20. Ν. Χατζηδάκη, Γέννηση Παναγίας, σ. 152, αριθ. 12. Affreschi e 
icone dalla Grecia, Αθήνα 1986, σ. 122-124, αριθ. 76 (M. Acheima-
stou-Potamianou). 
21. Ν. Χατζηδάκη, Γέννηση Παναγίας, σ. 154-155, αριθ. 16. 
22. Μ. Μπορμπουδάκη, Παρατηρήσεις στή ζωγραφική τοΰ Σκλα-
βεροχωρίου, Εύφρόσυνον. Αφιέρωμα στον Μανόλη Χατζηδάκη, 
1, Αθήνα 1991, σ. 378, πίν. 190α. 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Είκ. 2. Ό άγιος Ιωάννης ό Θεολόγος (φ. 35ν). 

Ξένου Διγενή στά 'Απάνω Φλώρια Σελίνου (1470)23 και 

στην Κάτω Μερόπη του Πωγωνίου24, καί τοΰ καθολι

κού της Μονής Δοχειαρίου (1567)25 καί προς ξυλογρα

φία πού κοσμεί σερβικό μηναίο τυπωμένο στην Βενετία 

23. Μ. Βασιλάκη-Μαυρακάκη, Ό ζωγράφος Ξένος Διγενής καί ή 
εκκλησία των Αγίων Πατέρων στά 'Απάνω Φλώρια Σελίνου της 
Κρήτης, Πεπραγμένα τον Δ'Διεθνούς Κρητολογικοϋ Συνεδρίου, 
Ηράκλειο, 29 Αύγούστου-3 Σεπτεμβρίου 1976, Β', 'Αθήνα 1981, 
σ. 567, πίν. 154. Γιά την χρονολογία βλ. Π.Λ. Βοκοτοπούλου, Ή 
χρονολογία των τοιχογραφιών τοΰ Ξένου Διγενή στά 'Απάνω 
Φλώρια Σελίνου, AAA XVI (1983), σ. 142-145. 
24. ΑΔ 24 (1969), Β' 2, σ. 257, πίν. 260 (Π.Λ. Βοκοτόπουλος). Ν. Χα
τζηδάκη, Γέννηση Παναγίας, σ. 157-158, αριθ. 20. Στό καλύτερα 
διατηρούμενο έργο του, τις τοιχογραφίες της Μονής Μυρτιάς 
στην Αιτωλία, ό Ξένος ακολουθεί στην σκηνή τοΰ Γενεσίου της 
Θεοτόκου άλλο πρότυπο. Βλ. Ά.Κ. 'Ορλάνδου, Ή εν Α'ιτωλίςχ Μο
νή της Μυρτιάς, ΑΒΜΕ Θ' (1961), σ. 96-97, πίν. 8. Ό τύπος πού 
μας απασχολεί, ζωγραφισμένος όμως αντίστροφα, συναντάται 
καί στην τράπεζα της Μεγίστης Λαύρας: G. Millet, Monuments de 
l'Athos. I. Les peintures, Παρίσι 1927 (εφεξής: Millet, Monuments de 
l'Athos), πίν. 140.2. 

τό 153826. Χαρακτηριστική είναι ή κλειστή μορφή τής 

'Άννας, άνακαθισμένης σε κρεβάτι με πολύχρωμα 

στρωσίδια, πού σκύβει καί στηρίζει τό κεφάλι στό χέρι 

της. Οί καταβολές τής παραλλαγής αυτής -τής οποίας 

κύρια στοιχεία είναι ή στάση τής 'Άννας, ή παρουσία 

μερικών γυναικών πού τής παραστέκονται, καθώς καί 

τοΰ Ιωακείμ, ή κυρίαρχη θέση τοΰ τραπεζιού, ή αντικα

τάσταση τοΰ λουτρού τού Βρέφους άπό τήν μικρή Πα

ναγία μέσα σε κούνια, καί ή βάγια πού γνέθει καθισμέ

νη δίπλα στην κούνια, καί πού αποκρυσταλλώθηκε 

στην Κρήτη γύρω στό 1400- πρέπει νά αναζητηθούν σέ 

πρώιμες παλαιολόγειες παραστάσεις, όπως τοιχογρα

φίες τής Μητροπόλεως τοΰ Μυστρά27, τού νάρθηκα 

τοΰ Arilje28 καί ιδίως τής Περιβλέπτου Άχρίδος2 9. Ή 

παραλλαγή άπαντα καί στην Ρωσία, όπως σέ αέρα άπό 

τό Suzdal, τού πρώτου τετάρτου τοΰ 15ου αιώνα3 0. Τυ

πικά παλαιολόγεια είναι στην μικρογραφία μας, άλλα 

καί σέ άλλα παραδείγματα τής παραλλαγής, ή μορφή 

τής κοπέλας μέ πέπλο, πού προτείνει ενα κλειστό 

σκεύος. 'Ανάλογο εικονογραφικό σχήμα χρησιμοποιεί

ται σέ παραστάσεις τοΰ Γενεσίου τοΰ Προδρόμου3 1. Ή 

κούνια τοΰ νεογέννητου έ'χει αντικατασταθεί στό σιναϊ

τικό στιχηράριο μέ κρεβάτι. Τό Ίδιο παρατηρείται στις 

τοιχογραφίες τοΰ Ξένου Διγενή. 

Ό άγιος 'Ιωάννης ό Θεολόγος, στό φ. 35ν (Είκ. 2), ακο

λουθεί έναν τύπο πού μελέτησε ό αείμνηστος Ά. Ξυγγό-

πουλος32. 'Αρχαιότερο γνωστό παράδειγμα του είναι 

μιά ωραία παλαιολόγεια εικόνα τοΰ τέλους τοΰ 14ου ή 

τό πολύ τών άρχων τοΰ 15ου αιώνα, πού βρισκόταν 

25. Millet,Monuments de l'Athos, πίν. 227.1. 
26. P.L. Vocotopoulos, A propos de l'influence de la peinture crétoise 
sur la gravure serbe du 16e siècle, BalkSt 24.2 (1983), σ. 675-676, Είκ. 3. 
27. Μ. Χατζηδάκη, Νεώτερα γιά τήν ιστορία καί τήν τέχνη τής Μη
τρόπολης τοΰ Μυστρα,ΖΐΧ4£: Θ' (1977-1979), πίν. 59. 
28. G. Millet - Α. Frolow, La peinture du moyen âge en Yougoslavie, II, 
Παρίσι 1957, πίν. 61.1. Στον κυρίως ναό τοΰ Arilje υΙοθετήθηκε 
άλλη παραλλαγή: αύτ., πίν. 78.1. 
29. Millet - Frolow, έ'.ά., Ill, Παρίσι 1962, πίν. 1.2. Lafontaine-Do-
sogne, ε.ά. (ύποσημ. 13), σ. 105-106, είκ. 20. 
30. Lafontaine-Dosogne, έ'.ά., είκ. 24. 
31. Βλ. Ν. Χατζηδάκη, Γέννηση Παναγίας, σποράδην. Στά έκεΐ 
προσαγόμενα παραδείγματα ας προστεθεί ή παράσταση δίζωνης 
εικόνας τοΰ 16ου αιώνα στό Μεγάλο Μετέωρο: Τό Μεγάλο Με
τέωρο. Ιστορία καί τέχνη, Αθήνα 1990, σ. 195. 
32. Ά. Ξυγγοπούλου, Ή παλαιολόγειος παράδοσις εις τήν μετά 
τήν 'Άλωσιν ζωγραφικήν, ΔΧΑΕ Β' (1960-1961), σ. 77-98. 
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στην Ζάκυνθο καί κατεστράφη κατά τους σεισμούς του 

195333. Ιδιαίτερα γνωρίσματα του τύπου αυτού είναι ή 

ελαφρά στροφή τού αγίου, τό σκυμμένο κεφάλι, ό τρό

πος πού βαστά με τά δυό χέρια τό μισάνοιχτο ευαγγέ

λιο, οπού συχνά, αντίθετα προς την βυζαντινή συνή

θεια, αναγράφεται μόνο τό τέλος κάθε στίχου, τό κο

ντύλι πού κρατεί στό δεξί χέρι καί τό καλαμάρι πού στη

ρίζει στην μασχάλη. Ό Ξυγγόπουλος είχε επισημάνει 

μιά εικόνα της παραλλαγής αυτής στην Συλλογή Λο-

βέρδου, δπου ο απόστολος εικονίζεται μέχρι τήν οσφύ, 

καί τήν είχε συσχετίσει μέ τήν Μεγάλη Δέηση τού Ευ

φρόσυνου, πού χρονολογείται στό 154234. 'Από τότε έγι

ναν γνωστά πολλά άλλα παραδείγματα, όπου ο άγιος 

παριστάνεται άλλοτε ολόσωμος, όπως σέ βημόθυρα της 

Πάτμου, πού ό Χατζηδάκης συσχετίζει μέ τόν 'Ανδρέα 

Ρίτζο3 5, καί άλλοτε στηθαϊος, όπως στην μικρογραφία 

μας, π.χ. σέ δύο ναξιακές εικόνες, άπό τις όποιες ή μία 

είναι έργο τού ζωγράφου Αγγέλου36, σέ εικόνες της 

Συλλογής Οίκονομοπούλου καί ιταλικής συλλογής37, σέ 

δύο όμοιες εικόνες στην αγιορείτικη σκήτη τού Αγίου 

Ανδρέου καί στην μονή της Αγίας Τριάδος των Τζα-

γκαρόλων κοντά στά Χανιά3 8 ή σέ εικόνες τής Μονής 

του Αγίου 'Ιωάννου του Σιδεριανοϋ στην Μήλο, μετοχί-

ου τής μονής τής Πάτμου, του 16ου πιθανώς αιώνα, καί 

τής Μονής Ζωοδόχου Πηγής στην Πάτμο, τών αρχών 

τού 17ου αιώνα3 9, Μεταγενέστερη παραλλαγή τού τύ

που, οπού ό άγιος στρέφει προς τήν αντίθετη πλευρά 

καί δέν κρατεί πιά κοντύλι, αντιπροσωπεύουν ή γνω

στή εικόνα τού Ανδρέα Ρίτζου στό Μπάρι4 0 καί μιά 

εικόνα τού 15ου αιώνα στην Πάτμο4 1. 

33. Αύτ., σ. 77-86, πίν. 35-37. 
34. Αύτ., σ. 81,93-94, πίν. 44. Γιά τήν Μεγάλη Δέηση βλ. Μ. Χατζη
δάκη, Ό ζωγράφος Ευφρόσυνος, ΚρητΧρον Γ (1956), σ. 273-291. 
35. Μ. Χατζηδάκη, Εικόνες τής Πάτμου. Ζητήματα βυζαντινής 
καί μεταβυζαντινής ζωγραφικής, Αθήναι 1995 (εφεξής: Χατζη
δάκης, Εικόνες τής Πάτμου), σ. 61-62, αριθ. 11, πίν. 80. Holy Image, 
Holy Space, Αθήνα 1988, σ. 207-208, αριθ. 48 (M. Chatzidakis). 
36. ΑΔ 19 (1964), Β' 3, σ. 425-426, πίν. 506, 507α (Ν. Δρανδάκης). 
Χατζηδάκης, ε.ά. (ύποσημ. 18), σ. 150 αριθ. 20, είκ. 10. 
37. Χρ. Μπαλτογιάννη, Εικόνες. Συλλογή Δημητρίου Οίκονομο
πούλου, Αθήνα 1985, σ. 40, αριθ. 34, πίν. 35. Α. Mufioz, L'art byzantin à 
l'exposition de Grottaferrata, Ρώμη 1906, σ. 40-43, είκ. 20. Στις εικόνες 
αυτές τό κείμενο είναι γραμμένο ολόκληρο στην άκρη του φύλλου. 
Τό Ιδιο παρατηρείται καί στά επόμενα τρία παραδείγματα. 
38. M. Chatzidakis, Une icône en mosaïque de Lavra, JOB 21 (1972) 
(Festschrift für Otto Demus), σ. 75, είκ. 15. Εικόνες τής κρητικής τέ
χνης, σ. 489, αριθ. 133 (Μ. Μπορμπουδάκης). Καί στά δύο παρα-
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Είκ. 3. Ό απόστολος Θωμάς (φ. 48). 

Ό απόστολος Θωμάς, στηθαΐος, ελαφρά στραμμένος 

δεξιά, μέ τό κεφάλι γερμένο, ευλογεί, ενώ κρατεί στό 

αριστερό χέρι κλειστό ειλητάριο (φ. 48, Είκ. 3). Ό τύπος 

χρησιμοποιήθηκε τόν 16ο καί τόν 17ο αιώνα σέ παρα

στάσεις αποστόλων γιά Μεγάλες Δεήσεις τέμπλων βλ. 

δείγματα μικρόσωμη γυναικεία μορφή μέ άνεμιζόμενο χιτώνα ψι
θυρίζει στό αφτί τοϋ άγιου. 
39. Ή πρώτη εικόνα είναι ασημωμένη. Τό βιβλίο είναι κλειστό 
στην επένδυση, αλλά δέν αποκλείεται νά είναι μισάνοιχτο στην 
εικόνα. Τό ανέκδοτο αυτό έργο μου υπέδειξε ό συνάδελφος κ. Δ. 
Καλομοιράκης, τόν όποιο καί ευχαριστώ. Γιά τήν δεύτερη εικόνα 
βλ. Χατζηδάκης, Εικόνες τής Πάτμου, σ. 148, αριθ. 110, πίν. 160. 
Στις επάνω γωνίες είναι ζωγραφισμένοι ό απόστολος 'Ιάκωβος 
καί ή χειρ Θεοΰ. Στό σκευοφυλάκο της Μονής τοϋ Αγίου 'Ιωάν
νου τοΰ Θεολόγου στην Πάτμο εκτίθεται εικόνα τοϋ οσίου Πολυ
κάρπου ένθρόνου, τοϋ 17ου αιώνα, στις επάνω γωνίες της όποιας 
είναι ζωγραφισμένοι σέ προτομή ό όσιος Χριστόδουλος καί ό 
άγιος 'Ιωάννης ό Θεολόγος στον τύπο πού μας απασχολεί. Τό 
ευαγγελικό χωρίο αναγράφεται έδώ ολόκληρο. 
40. Icone di Puglia e di Basilicata dal Medioevo al Settecento, Μιλάνο 
1988, σ. 138-139, αριθ. 43 (C. Gelao). 
41. Χατζηδάκης, Εικόνες τής Πάτμου, σ. 63, αριθ. 12, πίν. 14. 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Είκ. 4. Ό αρχάγγελος Μιχαήλ (φ. 77ν). 

λ.χ. τόν Θωμά της Μεγάλης Δεήσεως στον Ταξιάρχη 

Κερκύρας, πού αποδίδεται στον Μιχαήλ Δαμασκηνό, 

δπου δμως ό άγιος ευλογεί ενώνοντας τόν παράμεσο 

καί τόν μικρό δάκτυλο μέ τόν αντίχειρα, καί κρατεί πιό 

κομψά, διαγωνίως, τό ειλητάριο42. 

Στό φύλλο 77ν ό αρχάγγελος Μιχαήλ43 (Είκ. 4), πτερω

τός, σε προτομή, ντυμένος θώρακα καί μανδύα, υψώνει 

τό σπαθί μπροστά στον δεξιό ώμο, ενώ μέ τό αριστερό 

κρατεί μπροστά του σχεδόν κάθετα τήν θήκη του. Τά 

μαλλιά του πλαισιώνουν τόν λαιμό καί κατεβαίνουν πί

σω από τους ώμους. Ό μανδύας του είναι δεμένος μέ 

κόμπο στον αριστερό ώμο καί σκεπάζει αφύσικα τό 

αριστερό χέρι, σάν νά πρόκειται γιά μανίκι, ενώ τό περι-

λαίμιο είναι λυμένο καί κρέμεται στον δεξιό ώμο. Στην 

ϊδια στάση καί σέ προτομή άπαντα ο αρχάγγελος ήδη 

άπό τόν 13ο αιώνα σέ στεατίτη του Μουσείου Μπενά-

42. Π.Λ. Βοκοτοπούλου, Εικόνες της Κερκύρας, ο. 59, είκ. 144. 
43. Γ. Γαλάβαρη, Ζωγραφική βυζαντινών χειρογράφων, σ. 264, 
είκ. 234. 
44.1. Kalavrezou-Maxeiner, Byzantine Icons in Steatite, Βιέννη 1985, σ. 
186, αριθ. 105, πίν. 53. 
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Είκ. 5. Ή αγία "Αννα μέ τήν Θεοτόκο (φ. 103ν). 

κη4 4. Ό μανδύας δένεται εκεί στό μέσον του στέρνου 

καί καλύπτει ολόκληρο τό αριστερό χέρι- τό κεφάλι 

είναι ελαφρά γυρισμένο δεξιά. Ή κρητική παραλλαγή 

αποκρυσταλλώνεται τόν 15ο αιώνα. Σέ εικόνα της Σπη

λιάς Κισσάμου, πού ό Μπορμπουδάκης χρονολογεί 

στην δεύτερη πεντηκονταετία τοΰ 15ου αιώνα καί συ

σχετίζει μέ τόν 'Ανδρέα Ρίτζο, ενώ κατά τήν γνώμη μου 

είναι λίγο μεταγενέστερη, τό περιλαίμιο είναι κρυμμένο 

άπό τό σπαθί, οι φτερούγες είναι λιγώτερο απλωμένες 

καί ό μανδύας καλύπτει μέ φυσικότητα τό αριστερό χέ

ρι45· τό ϊδιο σέ εικόνα τοΰ Ιωάννου Άπακά στην Μονή 

Krupa τοΰ Μαυροβουνίου καί σέ εικόνες τοΰ Άγιου 

Χαραλάμπου στις Πλάκες Μήλου, τοΰ 17ου αιώνα, καί 

της Μητροπόλεως Ρόδου, τήν οποία θά τοποθετούσα 

στις αρχές τοΰ Που αιώνα4 6. Σέ σερβικά χαρακτικά τοΰ 

16ου αιώνα, πού αντιγράφουν κρητικές παραστάσεις, 

45. Βυζαντινή καί μεταβυζαντινή τέχνη, 'Αθήνα 1986, σ. 107-108, 
αριθ. 106. Εικόνες της κρητικής τέχνης, σ. 514, αριθ. 159 (Μ. Μπορ
μπουδάκης). 
46. Α. Vukèevic Skovran, Un'opera ignota del pittore Giovanni Apa-
kas, Θησαυρίσματα 7 (1970), ο. 122-123, πίν. ΐς'. ΑΔ 37 (1982), Β' 2, 
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τό αριστερό χέρι μένει ελεύθερο47. Σέ άλλη, κοινότερη 

παραλλαγή, πού χρησιμοποιείται ιδίως σέ παραστάσεις 

τοΰ αρχαγγέλου ολόσωμου, τό αριστερό χέρι δέν κά

μπτεται καί κρατεί τόν κολεό δίπλα στό πόδι4 8. Σέ μία 

τρίτη εκδοχή, πού δέν φαίνεται νά είχε διάδοση, ό 

αρχάγγελος κρατεί τήν θήκη οριζοντίως49. 

Στό φ. 103ν είναι ζωγραφισμένη σέ προτομή ή άγια 

'Άννα (Είκ. 5), πού βαστά μέ τό αριστερό χέρι τήν μικρή 

Παναγία, ή οποία μέ τήν σειρά της κρατεί ένα άνθος, 

πού προφανώς συμβολίζει τόν Χριστό50: Στον κανόνα 

πού ψάλλεται στην ακολουθία του 'Ακάθιστου "Υμνου 

διαβάζομε: Χαίρε Θεόνυμφε, ή ράβδος ή μυστική, άν

θος τό άμάραντον ή έξανθήσασα, καί Ρόδον τό άμάρα-

ντον χαίρε ή μόνη βλαστήσασα51. Ή σύνθεση συνα

ντάται στην Κρήτη ήδη τόν 14ο αιώνα στην Παναγία 

τήν Λαμπηνή52, αποκρυσταλλώνεται όμως σέ έργα της 

κρητικής σχολής. Σέ εικόνες καί στον τύπο ακριβώς της 

μικρογραφίας μας τήν συναντούμε στην γνωστή εικόνα 

τού 15ου αιώνα τοϋ Μουσείου Μπενάκη μέ τήν πλαστή 

υπογραφή τού Εμμανουήλ Τζάνε καί τήν επίσης πλα

στή χρονολογία 163753, σέ εικόνα της Συλλογής Οίκο-

νομοπούλου πού ή Χρ. Μπαλτογιάννη χρονολογεί στά 

τέλη τοΰ 16ου αιώνα5 4, σέ εικόνα τού σπηλαίου της 

Άποκαλύψεως στην Πάτμο, τήν οποία ο Χατζηδάκης 

τοποθετεί γύρω στό 162055, καί σέ αδημοσίευτα έ'ργα: 

εικόνα τοϋ 16ου αιώνα πού κατεστράφη κατά τους σει

σμούς τού 1953 στην Ζάκυνθο5 6, εικόνα τών άρχων τοϋ 

17ου αιώνα στην Μονή Σινά5 7 καί ναξιακή εικόνα, πού 

κατά τήν κυρία Μπαλτογιάννη ανάγεται στά τέλη τοϋ 

17ου αιώνα5 8. Ή μικρογραφία μας μοιάζει στην πτυχο-

λογία τών μαφορίων μέ τις εικόνες τοϋ Μουσείου Μπε

νάκη καί της Συλλογής Οικονομοπούλου, ή άγια 'Άννα 

σ. 371, πίν. 256β (Μ. Άχειμάστου-Ποταμιάνου). Εικόνες τής κρη
τικής τέχνης, σ. 533, αριθ. 182 (Θ. Άρχοντόπουλος). 
47. D. Medakovic, Grafika srpskih stampanih knjiga, Βελιγράδι 1958, 
πίν. XXXVI, XLIII, LXIV. 
48. Βλ. τά σχόλια τοϋ Μ. Χατζηδάκη, Εικόνες της Πάτμου, σ. 102, 
καί τοϋ Π.Λ. Βοκοτοπούλου, Τρεις εικόνες τοϋ 15ου αιώνα στην 
Ζάκυνθο, Θυμίαμα στη μνήμη τής Λασκαρίνας Μπούρα, 'Αθήνα 
1994, σ. 347-348. 
49. Άπαντα στό Arilje: Millet - Frolow, ε.ά. (ύποσημ. 28), II, πίν. 
87.2. 
50. Βοκοτόπουλος, ε.ά. (ύποσημ. 9). 
51. Γιά τήν εικονογραφία της παραστάσεως βλ. Χατζηδάκης, Ει
κόνες τής Πάτμου, σ. 115. 
52. Κ. Kalokyris, The Byzantine Wall Paintings of Crete, Νέα Υόρκη 
1973, σ. 124, είκ. BW 84. Παράσταση τής αγίας 'Άννας, ολόσωμης, 

Είκ. 6. Ή αγία Αικατερίνη (φ. 123ν). 

όμως έ'χει νεανικό πρόσωπο, ενώ στίς τρεις δημοσιευμέ

νες εικόνες είναι ρυτιδωμένο. Στον ϊδιο τύπο αλλά ολό

σωμη άπαντα σέ εικόνα τοϋ Βίκτωρος, τοϋ 1694, στην 

Μονή Φιλοσόφου στην Γορτυνία59. 

πού κρατεί τήν μικρή Παναγία, υπάρχει καί στό κεντρικό κλίτος 
της Παναγίας τής Κριτσάς: Κ. Καλοκύρη, Βυζαντινά μνημεία τής 
Κρήτης. Ή Παναγία (Κερά) τής Κριτσάς, ΚρητΧρον 6 (1952), σ. 
261. 
53. Βλ. προχείρως From Byzantium to El Greco, Αθήνα 1988, αριθ. 34 
(Ν. Chatzidakis), καί Οι πύλες τοϋ Μυστηρίου. Θησαυροί τής 
'Ορθοδοξίας από τήν Ελλάδα, Αθήνα 1994, αριθ. 47 (Ά. Δρανδά-
κη), μέ τήν προγενέστερη βιβλιογραφία. 
54. Μπαλτογιάννη, ε.ά. (ύποσημ. 37), σ. 38-39, αριθ. 32, πίν. 34. 
55. Χατζηδάκης, Εικόνες τής Πάτμου, σ. 115, αριθ. 67, πίν. 126. 
56.Αύτ.,σ. 115. 
57. Ή εικόνα, τήν όποια έξήτασα τό 1985, έχει διαστάσεις 30,7x 
25x2 έκ. 
58. Μπαλτογιάννη, έ'.ά. (ύποσημ. 37), σ. 39. 
59. Βοκοτόπουλος, ε.ά. (ύποσημ. 9), σ. 246-247, πίν. 11.1. 
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Είκ. 7. Ό αγιοςΊωάννηςο Δαμασκηνός (φ. 131ν). 

Ή μικρογραφία της άγιας Αικατερίνης με βασιλική 

στολή καί φραγκικό στέμμα, πού κρατεί σταυρό καί 

υψώνει τό αριστερό χέρι μέ τήν παλάμη προς τά έξω (φ. 

123ν, Είκ. 6), επαναλαμβάνει μέ κάποια απλοποίηση 

τόν τύπο πού συναντούμε ήδη διαμορφωμένο στις τοι

χογραφίες του ναού των Εισοδίων τού Σκλαβεροχωρί-

ου 6 0 καί στην εικόνα της Παναγίας μέ τήν αγία Αικατε

ρίνη, τού ζωγράφου Αγγέλου, στην Πάτμο, οπού ή αγία 

είναι ολόσωμη61, καθώς καί στό πλαίσιο των εικόνων 

τού Ανδρέα Ρίτζου στό Τόκιο62 καί της έ'νθρονης Θεο

τόκου πού περιβάλλεται άπό ευαγγελικές σκηνές καί 

άγιους στό Μουσείο Μπενάκη, πού αποδίδεται στό 

60. Μπορμπουδάκης, ε.ά. (ύποσημ. 22), σ. 384-385, πίν. 203α. 
61. Χατζηδάκης, Εικόνες της Πάτμου, σ. 116, αριθ. 68, πίν. 127. 
62. Κ. Koshi, Über eine kretische Ikone des 15. Jahrhunderts von 
Andreas Ritzos im Nationalmuseum für Westliche Kunst in Tokio, 
Bulletin Annuel du Musée Nationald'Art Occidentali(1973), σ. 37', είκ. 1. 
63. Ά. Ξυγγοπούλου, Μονσεΐον Μπενάκη. Κατάλογος των εικό
νων. Συμπλήρωμα Α', εν 'Αθήναις 1939, ο. 114, πίν. 56Β. Ν. Χατζη
δάκη, Εικόνες κρητικής σχολής, σ. 30, αριθ. 18. Οι πύλες τοϋ Μυ-

Είκ. 8. Ό άγιος Νικόλαος (φ. 136). 

εργαστήριο τού ϊδιου ζωγράφου, δπου παριστάνεται 

μέχρι τήν οσφύ, δπως στην μικρογραφία μας6 3. 

Ό άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός (φ. 131ν, Είκ. 7), πού 

άσκήτεψε στην λαύρα τού Αγίου Σάββα κοντά στά Ιε

ροσόλυμα, φορεί μοναχικό μανδύα καί, όπως συνηθίζε

ται άπό τόν 12ο αιώνα καί έξης, σαρίκι64. Ή μικρογραφία 

τού σιναϊτικού στιχηραρίου, δπου κρατεί μέ τά δυό χέρια 

ξεδιπλωμένο ειλητάριο, προαγγέλλει μιά εικόνα της Πά

τμου, πού ό Χατζηδάκης χρονολογεί γύρω στό 150065 

καί τοιχογραφία της τράπεζας της μονής Δοχειαρίου66. 

Ό άγιος Νικόλαος, στό φ. 136 (Είκ. 8) άπαντα πανο

μοιότυπος στην εικόνα τού εργαστηρίου τού Ανδρέα 

στηριου. Θησαυροί τής 'Ορθοδοξίας άπό τήν Ελλάδα, αριθ. 53 
(Μ. Βασιλάκη), μέ τήν φωτογραφία τυπωμένη αντίστροφα. 
64. Γιά τήν εικονογραφία του βλ. LChrl, 7, στ. 102-104 (G. Kaster), 
καί G. Babic, Les moines-poètes dans l'église de la Mère de Dieu à 
Studenica, Studenica et l'art byzantin autour de l'année 1200, Βελιγράδι 
1988,σ.206-210. 
65. Χατζηδάκης, Εικόνες τής Πάτμου, σ. 79-80, αριθ. 27, πίν. 63. 
66. Millet, Monuments de l'Athos, πίν. 210.1. 
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Ρίτζου με την Θεοτόκο ανάμεσα σε αρχαγγέλους, ευαγ

γελικές σκηνές καί αγίους του Μουσείου Μπενάκη6 7. 

'Απολύτως δμοια είναι ή διευθέτηση της κόμης, ή από

δοση του χεριού πού ευλογεί καί του κλειστού διάλιθου 

βιβλίου, ή πτυχολογία. 

Στό φ. 193 ο πρωτομάρτυς Στέφανος, πού κρατεί λιβα-

νοθήκη καί, αντί γιά θυμιατήριο, κλειστό ειλητάριο 

(Είκ. 9), εικονίζεται δπως οι διάκονοι στίς μικρογρα

φίες ενός κρητικού χειρογράφου τοϋ 1600 πού έχω 

αποδώσει στον Γεώργιο Κλόντζα: μέ παπαλήθρα, 

σγουρά μαλλιά πού εξέχουν πίσω από τόν λαιμό, μαν-

δήλιο πάνω από τόν αριστερό ώμο καί στενό όράριο, 

όπου είναι σχεδιασμένη τρεις φορές ή λέξη "Αγιος?8. 

Στην Βάπτιση τοΰ φ. 204ν (Είκ. 10) ό Χριστός εικονίζεται 

γυμνός, όπως συνηθίζεται κατά την μέση βυζαντινή πε

ρίοδο, ενώ στά παλαιολόγεια παραδείγματα φορεί συ

νήθως περίζωμα69. Τά νερά τοΰ ποταμού δέν σκεπάζουν 

τό κατώτερο μέρος τού σώματος του. Ή ογκώδης, στατι

κή μορφή τού Προδρόμου κατάγεται άπό τήν όγκηρή 

τεχνοτροπία τού τέλους τοΰ 13ου αιώνα70. Δεξιά στέκο

νται σέ μία σειρά τρεις άγγελοι, ένώ στά μεσοβυζαντινά 

παραδείγματα είναι συνήθως μόνο δύο, καί στά πόδια 

τού Χριστού εικονίζεται ό 'Ιορδάνης, μέ τήν συνήθη 

μορφή γέροντα πού κρατεί αγγείο. Άπό αβλεψία προ

φανώς δέν σχεδιάσθηκε ή δεξιά όχθη τοΰ ποταμού. 

Όμοιότητες μέ τήν μικρογραφία τοΰ στιχηραρίου μας 

παρουσιάζουν διάφορες μεταβυζαντινές παραστάσεις 

της Βαπτίσεως. Τήν ογκώδη μορφή τού Βαπτιστή σέ 

έντονη πρόκυψη ξαναβρίσκομε λ.χ. στην τοιχογραφία 

τοΰ Σκλαβεροχωρίου στην Κρήτη71, στην εικόνα τοΰ Νι

κολάου Ρίτζου στό Σεράγεβο72, σέ εικόνα τού Βυζαντι

νού Μουσείου πού έχει αποδοθεί στον 15ο αιώνα (Τ 

542)73, στην εικόνα Δωδεκαόρτου της Μεγίστης Λαύρας 

• ^ j ^ A c - °* *" t t t t *. 

67. Ξυγγόπουλος, ε.ά. (ύποσημ. 63), σ. 114, πίν. 57Γ. Ν. Χατζηδάκη, 
Εικόνες κρητικής σχολής, σ. 30, αριθ. 18. 
68. Π.Λ. Βοκοτοπούλου, Οί μικρογραφίες ενός κρητικού χειρο
γράφου τοϋ 1600, ΔΧΑΕΙΓ (1985-1986), σ. 206, είκ. 3,8. 
69. Ά. Ξυγγοπούλου, Ή ψηφιδωτή διακόσμησις τοϋ ναοϋ των 
'Αγίων'Αποστόλων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1953, σ. 17. 
70. Βλ. λ.χ. τίς παραστάσεις τοϋ Arilje (Millet - Frolow, ε.ά. (ύποσημ. 
28), Π, πίν. 73.2) καί τοϋ Πρωτάτου (Millet, Monuments de l'Athos, 
πίν. 11.2· πρβλ. καί τόν Συμεών της Υπαπαντής, αύτ., πίν. 10.3). 
71. Μπορμπουδάκης, ε.ά. (ύποσημ. 22), σ. 379, πίν. 194. 
72. V. Djuri<i, Icônes de Yougoslavie, Βελιγράδι 1961, σ. 55-56,115, 
αριθ. 52, πίν. LXXII. Les icônes, Παρίσι 1982, σ. 321. 
73. Μ. Άχειμάστου-Ποταμιάνου, Εικόνες τοϋ Βυζαντινού Μου
σείου Αθηνών, σ. 90, αριθ. 24. 

«-«. t : 

Είκ. 9. Ό άγιος Στέφανος (φ. 193). 

Εικ. 10. Ή Βάπτιση (φ. 204ν). 

95 



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Ehi. 11. Ό αγιος'Αντώνιος (φ. 239ν). 

πού αποδίδεται στον Θεοφάνη7 4 και σε δύο εικόνες τοΰ 

17ου αιώνα στην Κέρκυρα, ή μία άπό τίς όποιες είναι 

έργο τοΰ Εμμανουήλ Τζάνε75. Την ϊδια στάση έ'χει ό γυ

μνός Χριστός στίς εικόνες τοΰ Βυζαντινού Μουσείου καί 

της Μεγίστης Λαύρας, ενώ τρεις ή τέσσερις άγγελοι εικο

νίζονται στοιχηδόν σέ κρητικές τοιχογραφίες τού 15ου 

αιώνα7 6 καί στίς εικόνες τοΰ Βυζαντινού Μουσείου, της 

Μεγίστης Λαύρας, της Κερκύρας. Στην εικόνα τών 

Αθηνών, στην μία άπό τίς κερκυραϊκές εικόνες καί στό 

άνθίβολο ό πρώτος άγγελος έ'χει την μία φτερούγα σηκω

μένη, όπως στην μικρογραφία μας. Ή προσωποποίηση 

τοΰ Ιορδάνη άπαντα σέ όλες αυτές τίς παραστάσεις. 

Ό άγιος 'Αντώνιος εικονίζεται στό φ. 239ν (Εικ. 11) 

κρατώντας ανεπτυγμένο ειλητάριο, δπως συμβαίνει 

74. M. Chatzidakis, Recherches sur le peintre Théophane le Cretois, 
DOP 23-24 (1969-1970), σ. 323-324, εικ. 37. 
75. Π.Λ. Βοκοτοπούλου, Εικόνες της Κερκύρας, σ. 156, εικ. 295, 
334. Τόν ÏÔLO τύπο επαναλαμβάνει άνθίβολο τοΰ Μουσείου Μπε
νάκη· βλ. From Byzantium to El Greco, 'Αθήνα 1987 (Λ. Μπαύρα). 
76. Μπορμπουδάκης, ε.ά. (ύποσημ. 22), σ. 379, πίν. 195. 

Εικ. 12. Ό άγιος Συμεών ό Θεοδόχοςμέ τόν Χριστό (φ. 264ν). 

κατά κανόνα μέ τους ασκητές άγιους. Σέ ορισμένες πα

ραστάσεις τό κρατεί μέ τό ένα χέρι, οπότε βαστά συνή

θως καί ραβδί, σέ άλλες μέ τά δυό χέρια, όπως στην μι

κρογραφία μας. Στην ϊδια παραλλαγή ανήκουν ό άγιος 

Αντώνιος της πρώιμης κρητικής εικόνας τοΰ Μουσείου 

Μπενάκη μέ τήν Παναγία μεταξύ δύο αγγέλων, ευαγ

γελικές σκηνές καί στηθαίους άγιους77, ή τοιχογραφία 

τοΰ Θεοφάνη στό καθολικό της Μεγίστης Λαύρας7 8 καί 

ή εντυπωσιακή εικόνα τοΰ Μιχαήλ Δαμάσκηνου στό 

Βυζαντινό Μουσείο79· μεγαλύτερη όμως ομοιότητα 

στην δύσκαμπτη πτυχολογία μέ διαγώνιες γραμμές στό 

στήθος καί στην διάλυση της φωτισμένης επιφάνειας 

τοΰ δεξιού ώμου σέ ένα ημικύκλιο, άπό οπού ξεκινούν 

πινελιές σάν χτένι, παρουσιάζει ή μικρογραφία μας μέ 

εικόνες δπως τοΰ Έρμιτάζ 8 0 καί τοΰ Ίστορικοΰ Μου

σείου της Μόσχας81. 

Ή Υπαπαντή εικονογραφείται στό φ. 264ν (Εικ. 12) 

μέ τήν συνεπτυγμένη παράσταση τοΰ γέροντος Συμε

ών τοΰ Θεοδόχου πού κρατεί στην αγκαλιά του τόν 

77. Ξυγγόπουλος, ε.ά. (ύποσημ. 63), σ. 114, πίν. 56Δ. Ν. Χατζηδά
κη, Εικόνες κρητικής σχολής, σ. 30, αριθ. 18. 
78. Millet, Monuments de l'Athos, πίν. 138.3. 
79. Άχειμάστου-Ποταμιάνου, ε.ά. (ύποσημ. 19), σ. 178, αριθ. 53. 
80. Εικόνες της κρητικής τέχνης, σ. 348-349, αριθ. 13 (J. Piatnitsky). 
81. Αύτ., σ. 397-398, αριθ. 35 (I. Kyzlasova). 
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Χριστό, όπως, τρεις σχεδόν αιώνες πρωτύτερα, στό τε-

τραευάγγελο τοϋ Καραχισάρ (Petrop. gr. 105)82. To 

σπάνιο αυτό θέμα εικονίζεται αυτοτελώς τό 1192 στην 

Παναγία τοϋ 'Άρακος στά Λαγουδέρα της Κύπρου 8 3, 

την παλαιολόγειο περίοδο σε εικονίδιο του Σινά8 4, τόν 

15ο αιώνα σε τοιχογραφία της Μονής Βροντισίου85, 

τό τελευταίο τέταρτο τοϋ 16ου αιώνα σέ εικόνα τοΰ 

κύκλου τοΰ Μιχαήλ Δαμασκηνού, όπου ό Συμεών, 

ολόσωμος, κρατεί τό Βρέφος στό αριστερό χέρι καί 

στό δεξί ανεπτυγμένο ειλητάριο86 καί τόν 18ο αιώνα 

σέ εικόνα τής Μονής Βατοπεδίου8 7. Τό κιβώριο καί τό 

ευαγγέλιο δεξιά είναι σαφής αναφορά στην Υπαπα

ντή πού διαδραματίζεται στό ιερό, καί λείπουν άπό 

τις άλλες παραστάσεις τοϋ Συμεών μέ τόν Χριστό. 

Ή μικρογραφία τοϋ Ευαγγελισμού88 (φ. 284ν, Εικ. 13), 

μέ τήν Παναγία όρθια μπροστά σέ κάθισμα χωρίς έρει-

σίνωτο, πού σηκώνει τό τυλιγμένο στό μαφόριο δεξί χέ

ρι καί κρατεί αδράχτι μέ τό αριστερό, καί μέ τά παλαιο-

λόγεια αρχιτεκτονήματα πού υψώνονται στό βάθος, 

παρουσιάζει ήδη παγιωμένο τόν τύπο πού κυριαρχεί 

στην κρητική ζωγραφική, όπως στά βημόθυρα τοϋ Χρι

στού τής Δημαρχίας στην Πάτμο, πού ό Χατζηδάκης 

συσχετίζει μέ τόν 'Ανδρέα Ρίτζο8 9, καί τής Μεσσήνης, 

σήμερα στό Βυζαντινό Μουσείο τών 'Αθηνών90. Πολύ 

μεγάλη ομοιότητα προς τήν μικρογραφία μας παρου

σιάζουν όχι μόνο στην στάση τών πρωταγωνιστών 

άλλα καί στό σκηνικό τοϋ βάθους -μέ εξαίρεση τό δέν

δρο πού υψώνεται στά άλλα παραδείγματα- πρώιμα 

έργα, όπως σκηνές στό πλαίσιο τής εικόνας μέ τήν Πλα

τυτέρα μεταξύ δύο αρχαγγέλων τοϋ Μουσείου Μπενά

κη 9 1 καί τής εικόνας τοΰ Νικολάου Ρίτζου μέ τήν Δέη

ση, ευαγγελικές σκηνές καί άγιους στό Σεράγεβο92, 

82. Η. R. Willoughby, The Four Gospels ofKarahissar, Σικάγο 1936, II, 
Jtiv.LXXI. 
83. Η. Maguire, The Iconography of Symeon with the Christ Child in 
Byzantine Art, DOP 34-35 (1980-1981), ο. 263, είκ. 10. Ό Συμεών 
είναι εδώ ολόσωμος. 
84. Γ. καί Μ. Σωτηρίου, Εικόνες τής Μονής Σινά, ο. 165-166, είκ. 178. 
85. Τό Ήράκλειον καίό νομός τον, Ήράκλειον 1971, είκ. στην σ. 113. 
86. Εικόνες τής κρητικής τέχνης, σ. 468-469, αριθ. 111 (Μ. Μπορ-
μπουδάκης). 
87. Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιοίον, Β', Αγιον Όρος 1996, σ. 
411-412, είκ. 351 (Ε. Τσιγαρίδας). 
88. Weitzmann, ε.ά. (ύποσημ. 2), σ. 31, είκ. 44. Σινά. Οι θησαυροί 
τής Ί. Μονής 'Αγίας Αικατερίνης, ο. 326, είκ. 35. 
89. Βλ. ύποσημ. 35. 
90. Χρ. Μπαλτογιάννη, Παράσταση Ευαγγελισμού κάτω άπό νε-

Είκ. 13. Ό Ευαγγελισμός (φ. 284ν). 

εικονίδιο στό Recklinghausen93 καί φύλλο τριπτύχου τής 

Temple Gallery94, άλλα καί οψιμότερα, όπως ή εικόνα 

τοϋ 'Ιωάννου Κυπρίου στό Μουσείο Μπενάκη9 5 καί 

εικόνα στην Μονή τής Πάτμου9 6. Ή βαθμιαία αλλαγή 

τοϋ τόνου τοϋ δαπέδου, πού εΐναι πιό σκούρο στό βά

θος, δηλώνεται μέ λεπτές σκούρες πινελιές, όπως καί σέ 

σύγχρονες εικονεςν/. 

ώτερη έπιζωγράφηση στό βημόθυροΤ 737 τοϋ Βυζαντινού Μου
σείου, AAA XVII (1984), σ. 43-72, μέ εκτεταμένη εικονογραφική 
ανάλυση. Άχειμάστου-Ποταμιάνου, ε.ά. (ύποσημ. 19), σ. 140-143, 
αριθ. 39. 
91. Ξυγγόπούλος, ε.ά. (ύποσημ. 63), σ. 112, αριθ. 80, πίν. 55Α. Ή 
παράσταση είναι ζωγραφισμένη αντίστροφα, ώστε ό αρχάγγελος 
νά κατευθύνεται προς τό κέντρο. 
92. Βλ. ύποσημ. 72. 
93. Ε. Haustein-Bartsch, Ikonen - Museum Recklinghausen, Μόναχο 
1995, σ. 55-56. 
94. Μπαλτογιάννη, ε.ά. (ύποσημ. 90), σ. 51, είκ. 4. 
95. Ά. Ξυγγοπούλου, Μουσεϊον Μπενάκη. Κατάλογος τών εικό
νων, εν 'Αθήναις 1936, σ. 14-15, αριθ. 7, πίν. 9Α. 
96. Χατζηδάκης, Εικόνες τής Πάτμου, σ. 157, αριθ. 124, πίν. 62. 
97. Π.Λ. Βοκοτοπούλου, Εικόνες τής Κερκύρας, σ. 25. 
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Είκ. 14. Ό άγιος Γεώργιος (φ. 300ν). 

Ή κομψή μορφή τοϋ αρματωμένου αγίου Γεωργίου (φ. 

300ν, Εικ. 14) θυμίζει στρατιωτικούς αγίους των χρό

νων των Παλαιολόγων98, τους οποίους μιμήθηκαν οι 

98. Βλ. λ.χ. P. Underwood, The Kariye Djami, 3, Νέα Υόρκη 1966, 
πίν. 488, 492-500 (Μονή της Χώρας). Millet, Monuments de l'Athos, 
πίν. 74.3-4 (μονή Χελανδαρίου). 'Ά. Τσιτουρίδου, Ό ζωγραφι
κός διάκοσμος τοϋ Άγίον Νικολάου Όρφανοϋ στη Θεσσαλονίκη, 
Θεσσαλονίκη 1986, σ. 194-197, πίν. 87-92. Μ. Markovki, On the 
Iconography of the Military Saints in Eastern Christian Art and the 
Representations of Holy Warriors in the Monastery of Decani, V. Djuric 
(έπιμ.), Mural Painting of Monastery of Decani. Material and Studies, Βε
λιγράδι 1995, σ. 627-630, είκ. 2-13. V. Djuric, La peinture murale de 
Resava, L'école de la Morava et son temps, Βελιγράδι 1972, σ. 285, είκ. 
12-19 ('Άγιοι 'Ανάργυροι Βατοπεδίου, Sisojevac, Ravanica, Resava). 

Είκ. 15. Οι άγιοι Πέτρος καίΠαϋλος (φ. 348ν). 

κρητικοί ζωγράφοι, όπως ο Θεοφάνης". Ή χρυσογρα-

φία όμως στον θώρακα καί ή ταινία με ψευδοαραβικά 

γράμματα κάτω από τά γόνατα φανερώνουν επίδραση 

τοϋ ιταλικού Trecento100. 

Παραστάσεις τοϋ αγίου Ιωάννου τοϋ Προδρόμου κα-

τενώπιον, με ακάλυπτο τόν δεξιό ώμο καί μεγάλο μέρος 

τοϋ στήθους, με σταυροφόρο ράβδο στό αριστερό χέρι, 

άλλα ολόσωμου, συναντώνται από τόν 12ο αιώνα. Ή 

παραλλαγή της μικρογραφίας τοϋ φ. 340 (Είκ. 16), με 

99. Millet, Monuments de l'Athos, πίν. 139.3-4 (Μεγίστη Λαύρα). Μ. 
Χατζηδάκη, Ό Κρητικός ζωγράφος Θεοφάνης. Ή τελευταία φά
ση της τέχνης του στίς τοιχογραφίες της 'Ιεράς Μονής Σταυρονι-
κήτα, 'Άγιον Όρος 1986, είκ. 151-158,162,164,165,167. 
100. Πά τις χρυσές ανταύγειες στίς πανοπλίες βλ. π.χ. P.L. Voco-
topoulos, An Icon of Saint Mercurius Slaying Julian the Apostate, 
Museum of Macedonia Archaeological, Ethnological and Historical, 
Bulletin, N.S. 2 (1996), Medieval Art (In honour of Zagorka Rasolkoska-
Nikolovska), σ. 139· γιά την μίμηση αραβικών χαρακτήρων βλ. λ.χ. 
Χατζηδάκης, Εικόνες της Πάτμου, σ. 55-56,59,78,118. 
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τόν άγιο σε προτομή, πού υψώνει τό δεξί χέρι μπροστά 

στό στήθος σε χειρονομία ομιλίας με τήν παλάμη προς 

τά μέσα, εμφανίζεται τόν 14ο αιώνα σέ διάφορες εκδο

χές1 0 1. Ή παράσταση του σιναϊτικού στιχηραρίου δια

φέρει κυρίως ώς προς τήν απόδοση των χεριών. Σέ ολα 

τά άλλα παραδείγματα τό αριστερό χέρι είναι ανεβα

σμένο, δέν κρατεί ειλητάριο και βαστά τόν σταυρό κά

θετα, ένώ τό δεξί κάμπτεται πολύ περισσότερο. Ή γε

νειάδα τοΰ Προδρόμου είναι στην μικρογραφία μας πιό 

κοντή από ό,τι συνήθως. Σέ δύο περιπτώσεις (εικόνες 

στην Κέρκυρα καί τήν αγιορείτικη Μονή Παντοκράτο-

ρος) ο φυλλοφόρος σταυρός κοσμείται μέ προτομή τοΰ 

Χριστού σέ μετάλλιο102. 

Οι κορυφαίοι απόστολοι Πέτρος καί Παύλος (φ. 348ν, 

Είκ. 15) απαντούν σέ δύο τύπους πού συναντώνται συ

χνά σέ έργα κρητών ζωγράφων. Ό Πέτρος, μέ τό δεξί 

πόδι προτεταμένο, κρατεί κλειστό ειλητάριο καί κλειδιά, 

καί υψώνει τό τυλιγμένο στό ιμάτιο δεξί χέρι σέ χειρονο

μία λόγου. Τό πίσω μέρος τού ιματίου προεξέχει αφύσι

κα άπό τήν μέση καί κάτω. Ό Παύλος κρατεί σφιχτά 

πάνω στό στήθος όρθιο κλειστό βιβλίο. Τόσο ο Πέτρος, 

τού οποίου ή μορφή πλαταίνει χαμηλά, οσο καί ό 

Παύλος, τού οποίου τό περίγραμμα πλαταίνει τουνα

ντίον στά ισχία καί στενεύει στά πόδια, έχουν παλαιολό-

γειες καταβολές103. Οι τύποι, πού αποκρυσταλλώθηκαν 

ήδη στις αρχές τού 15ου αιώνα, απαντούν συχνά σέ κρη

τικά βημόθυρα, επειδή οι κορυφαίοι απόστολοι είναι τά 

θεμέλια της Εκκλησίας. Άπό τά αρχαιότερα παραδείγ

ματα, μέ πιό ραδινές όμως αναλογίες, είναι τά βημόθυρα 

της Συλλογής Οίκονομοπούλου, τής πρώτης πεντηκο

νταετίας τοΰ 15ου αιώνα1 0 4, καί ό άγιος Πέτρος στό βη-

μόθυρο τοΰ Αγίου Γεωργίου των Άπορθιανών ή τής 

Δημαρχίας στην Πάτμο, πού ό Χατζηδάκης συσχετίζει 

μέ τόν Ανδρέα Ρίτζο1 0 5 , στους ίδιους τύπους παριστά

νονται οι κορυφαίοι απόστολοι τών βημοθύρων τού Μι

χαήλ Δαμασκηνού στό σιναϊτικό μετόχι τής Ζακύν-

101. Π.Λ. Βοκοτοποΰλου, Εικόνες τής Κερκύρας, σ. 2. 
102. Αύτ., είκ. 1,69. Εικόνες Μονής Παντοκράτορος, 'Άγιον Όρος 
1998, σ. 62, είκ. 26. 
103. Πρβλ. λ.χ. τήν εικόνα τών αγίων 'Αποστόλων του Μουσείου 
Ποΰσκιν στην Μόσχα (Α. Bank, Byzantine Art in the Collections of 
Soviet Museums, Leningrad 1977, σ. 323, είκ. 270) καί εικόνα της 
μονής Βατοπεδίου (7ερά Μεγίστη Μονή Βατοπαώίον, ε.ά., ύπο-
σημ. 87, σ. 397-398, είκ. 29). 
104. Μπαλτογιάννη, ε.ά. (ύποσημ. 37), σ. 25-27, αριθ. 13, πίν. 10. 
105. Βλ. ύποσημ.35. Είκ. 17. Ό αγιοςΊωάννης ό Πρόδρομος (φ. 429ν). 

99 



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Είκ. 18. Ή Μεταμόρφωση (φ. 400ν). 

106. Μ. Άχειμάστου-Ποταμιάνου, Εικόνες τής Ζακύνθου, 'Αθήνα 
1997,σ.110-112, αριθ. 23. 
107. Αύτ.,σ. 117-119, αριθ. 25. 
108. Εικόνες της κρητικής τέχνης, αριθ. 125 (Μ. Μπορμπουδάκης). 
109. Βλ. ύποσημ. 72. 
110. Ν. Χατζηδάκη, 'Από τόν Χάνδακα στη Βενετία. Ελληνικές 
εικόνες στην 'Ιταλία, 15ος-16ος αιώνας, Αθήνα 1993, αριθ. 16. Π.Λ. 
Βοκοτοπούλου, Εικόνες της Κερκύρας, σ. 95-96, αριθ. 63, είκ. 176. 
111. M. Chatzidakis, Icônes de Saint-Georges des Grecs et de la Col
lection de l'Institut de Venise, Βενετία 1962, σ. 59-60, αριθ. 32-33, πίν. 
27. Ό Παύλος κρατεί εκεί τό βιβλίο διαγωνίως. 
112. Λ. Μπούρα, Νέο τρίπτυχο κρητικής σχολής τοΰ 15ου αιώνα 
στό Μουσείο Μπενάκη. Προσφορά ανώνυμου δωρητή, Εύφρόσν-
νον. 'Αφιέρωμα στον Μανόλη Χατζηδάκη, 2, 'Αθήνα 1992, σ. 403-
404, πίν. ΚΖ'. 

θου1 0 6, της Παναγίας Γαβαλούσας στην Ζάκυνθο 1 0 7 καί 

της Μονής 'Αρκαδίου108. Οι τύποι αυτοί χρησιμοποι

ούνται καί σέ ενιαίες εικόνες, όπως σε σκηνή της εικόνας 

τοΰ Νικολάου Ρίτζου στο Σεράγεβο109 καί σέ εικόνες της 

Accademia της Φλωρεντίας καί τοΰ Α Νεκροταφείου 

Κερκύρας, οπού οι άγιοι κρατούν μαζί ομοίωμα ναού 1 1 0, 

στίς εικόνες τού Μιχαήλ Δαμασκηνού στην Βενετία111, 

καθώς καί σέ τρίπτυχα, όπως τοΰ Μουσείου Μπενά

κη 1 1 2. Καί στην μικρογραφία αυτή τό δάπεδο σκουραί

νει στό βάθος, όπως καί στον Ευαγγελισμό. 

Ή Μεταμόρφωση στό φ. 400ν (Είκ. 18), μέ τά απόκρη

μνα βουνά καί τις πολύ κινημένες στάσεις των αποστό

λων, παραπέμπει σέ παλαιολόγεια πρότυπα, όπως στον 

κώδικα Par. gr. 1242, κωνσταντινουπολιτικό έ'ργο τοΰ 

1370-1375113. Ό τύπος επιβιώνει στην μεταβυζαντινή 

ζωγραφική, λ.χ. στην εικόνα Δωδεκαόρτου της Μονής 

Σταυρονικήτα, πού αποδίδεται στον Θεοφάνη1 1 4, στό 

παρεκκλήσιο τοΰ Αγίου Γεωργίου της αγιορείτικης 

Μονής Αγίου Παύλου1 1 5, στό τρίπτυχο Τ 400 τοΰ Βυζα

ντινού Μουσείου, των άρχων τού Που αιώνα1 1 6. 

Ό τύπος τοΰ άγιου 'Ιωάννου τοΰ Προδρόμου πτερωτού, 

κατενώπιον, ντυμένου μηλωτή καί ιμάτιο, πού υψώνει τό 

δεξί χέρι σέ σχήμα ομιλίας καί κρατεί πιατέλα μέ τό κομ

μένο κεφάλι του καί σταυροφόρο ράβδο (φ. 429ν, Ε'ικ. 

17) άπαντα σέ διάφορες παραλλαγές117. Μεγάλη ομοιό

τητα μέ τήν μικρογραφία μας παρουσιάζουν τοιχογρα

φία τοΰ καθολικού τής Μονής Βαρλαάμ, πού αποδίδε

ται στον Φράγκο Κατελάνο118, καί σειρά εικόνων, όπως 

εικόνα τοΰ Εμμανουήλ Τζάνε στην Κέρκυρα, χρονολο

γημένη στό 1673119, άλλη στην Αθήνα, πού τοΰ αποδίδε

ται1 2 0, καί εικόνα τού Στεφάνου Τζανκαρόλα πού προ-

113. Byzance. L'art byzantin dans les collections publiques françaises, Πα
ρίσι 1992, αριθ. 355, είκ. στην σ. 462. 
114. Chatzidakis, ε.ά. (ύποσημ. 74), σ. 337-338, είκ. 72. 
115. Millet, Monuments de l'Athos, πίν. 188.4. 
116. Άχειμάστου-Ποταμιάνου, ε.ά. (ύποσημ. 19), σ. 206, αριθ. 63. 
117. Βλ. Π.Λ. Βοκοτοπούλου, Εικόνες της Κερκύρας, σ. 123. 
118. Ά. Ξυγγοπούλου, Σχεδίασμα ιστορίας τής θρησκευτικής ζω
γραφικής μετά τήν "Αλωσιν, Άθηναι 1957, σ. 123, πίν. 30.2. N.B. 
Δρανδάκη, Ό Εμμανουήλ Τζάνε Μποννιαλής θεωρούμενος εξ 
εικόνων του σωζόμενων κυρίως εν Βενετία, εν 'Αθήναις 1962, σ. 
125,πίν.54β. 
119. Π.Λ. Βοκοτοπούλου, Εικόνες τής Κερκύρας, σ. 122-123, αριθ. 
85, πίν. 233. 
120. Δρανδάκης, ε.ά., σ. 122-125, πίν. 54α. 
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έρχεται άπό την μονή Σισσίων στην Κεφαλληνία121. Στις 

παραστάσεις όμως αυτές ό άγιος είναι ολόσωμος καί 

κρατεί μέ τό αριστερό χέρι καί ανεπτυγμένο ειλητάριο. 

Στην μικρογραφία μας τό πρόσωπο έχει αποδοθεί αρκε

τά επιτυχημένα, τά δάκτυλα όμως τοΰ αριστεροί) χεριού 

πού κρατεί τό πινάκιο είναι υπερβολικά μικρά. 

Τό στιχηράριο 1234 τοΰ Σινά, αν καί γράφηκε στην Ιτα

λία καί μάλιστα άπό ενωτικό βιβλιογράφο, παραμένει 

προσκολλημένο στην όψιμη παλαιολόγειο παράδοση, 

μέ ελάχιστες εξαιρέσεις: δυτικές επιδράσεις φανερώ

νουν μόνο τό στέμμα της άγιας Αικατερίνης, ή μορφή 

τοΰ πρωτομάρτυρος Στεφάνου, μερικές λεπτομέρειες 

στην αμφίεση τοΰ αγίου Γεωργίου. Καθώς είναι ακρι

βώς χρονολογημένο, προσφέρει μιά αρκετά σημαντική 

μαρτυρία γιά τήν παγίωση της εικονογραφίας της κρη

τικής σχολής ήδη κατά τό τρίτο τέταρτο τοΰ 15ου 

αιώνα. Βρίσκομε σέ αυτό αποκρυσταλλωμένες σκηνές 

καί μεμονωμένες μορφές, οι όποιες επιβιώνουν μέχρι τό 

τέλος τής κρητικής σχολής122. 

121. ΑΔ 24 (1969), Β' 2, σ. 284, αριθ. 6, πίν. 278β (Π.Λ. Βοκοτό-
πουλος). 
122. "Οπως ορισμένες παραλλαγές τοΰ Γενεσίου τής Θεοτόκου καί 
τοΰ Εύαγγελισμοΰ, ό αγιος Ιωάννης ô Θεολόγος πού κρατεί μισά

νοιχτο ευαγγέλιο καί καλαμάρι, ή αγία 'Άννα μέ τήν μικρή Πανα
γία στην αγκαλιά, οι άγιοι Πέτρος καί Παΰλος αντικριστοί, πού 
κρατούν κλειδιά καί κλειστό βιβλίο, καί ό πτερωτός Πρόδρομος 
πού κρατεί πιατέλα μέ τό κομμένο κεφάλι του. 
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Panayotis L. Vocotopoulos 

OBSERVATIONS ON THE ICONOGRAPHY OF THE MINIATURES 
OF THE STICHERARION SINAI 1234 

A he author examines the iconography of the more 
important among the 24 miniatures decorating the Stiche-
rarion Sinai No. 1234, copied in Venice in 1469 by the well-
known Cretan clergyman John Plousiadenos (c. 1429-1500), 
an adherent of the Union of Florence and protégé 
of Bessarion. Although the manuscript was copied in Italy, 
it cleaves to Palaeologan models and has hardly been 
influenced by Italian art. It confirms the conclusion drawn 
from the study of icons and frescoes, that the iconography 
of the Cretan School of painting was already crystallized by 

the middle of the fifteenth century. Scenes like the Nativity 
of the Virgin and the Annunciation, and figures like the 
Apostle St John holding a half-opened book and an inkpot, 
St Anne holding the Virgin who in turn holds a flower, St 
Peter holding a scroll and keys and St Paul holding a closed 
book, and the winged St John the Baptist holding his severed 
head, all derive from Palaeologan models; they were crystal
lized in Crete during the first half of the fifteenth century 
and were repeated by Cretan painters till the end of the 
seventeenth. 
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