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Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος 

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΙΤΖΟΥ ΣΤΟ ΣΕΡΑΓΕΒΟ. 

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ* 

ο σκευοφυλάκιο τοΰ παλαιοί) ορθοδόξου ναοΰ τοϋ 
Σεράγεβου, αφιερωμένου στους Ταξιάρχες, ήταν εκτε
θειμένη μέχρι τα τραγικά γεγονότα τοΰ 1992 ή μόνη 
γνωστή υπογεγραμμένη εικόνα τοϋ κρητικού αγιογρά
φου Νικολάου Ρίτζου, για τον οποίο μας παρέχουν με
ρικές πληροφορίες τα βενετικά αρχεία1. Γιος τοΰ εξέ
χοντος καστρινού ζωγράφου 'Ανδρέα Ρίτζου, ό Νικό
λαος Ρίτζος μνημονεύεται σε νοταριακά έγγραφα από 
το 1482 μέχρι το 1503. Άπό τον γάμο του με τήν Φραν-
τζεσκίνα, αδελφή τοϋ ζωγράφου 'Ιωάννου Σακελλάρη, 
απέκτησε έναν γιό, τον Μανέα, πού έγινε επίσης ζω
γράφος. Πέθανε το 1507 το αργότερο, αφού σε έγγραφο 
της 16ης Μαρτίου τοϋ έτους εκείνου ή γυναίκα του 
αναφέρεται ώς χήρα. 

Τήν εικόνα τοϋ Σεράγεβου έξήτασα και έφωτογράφι-
σα κάτω άπό πολύ δυσμενείς συνθήκες στις 11 Μαΐ
ου 1984. "Εχει δημοσιευθεί επανειλημμένως2, δέν έχει 
όμως ποτέ εξετασθεί αναλυτικά ή εικονογραφία της. Το 

* Έκτος από τις καθιερωμένες, χρησιμοποιούνται και οι ακόλου

θες συντομογραφίες: 

'Αχείμαστου, Βυζαντινό Μουσείο = Μ. 'Αχείμαστου-Ποταμιάνου, 

Εικόνες τοϋ Βυζαντινού Μουσείου 'Αθηνών, Αθήνα 1998. 

Μπαλτογιάννη, Ό Χριστός στην ενσάρκωση = Χρ. Μπαλτογιάννη, 

Εικόνες. Ό Χριστός στην ενσάρκωση και στο πάθος, Αθήνα 2003. 

Μυστήριον Μέγα = Μυστήριον Μέγα και Παράόοξον, κατάλο

γος εκθέσεως, Αθήναι 2002. 

Χατζηδάκης, Εικόνες Πάτμου - Μ. Χατζηδάκης, Εικόνες της 

Πάτμου. Ζητήματα βυζαντινής και μεταβυζαντινής ζωγραφικής, 

Αθήναι 1977. 

Χατζηδάκης - Δρακοπούλου = Μ. Χατζηδάκη - Ε. Δρακοπούλου, 

"Ελληνες ζωγράφοι μετά τήν "Αλωση (1450-1830), 2, Αθήνα 1997. 

Chatzidakis, Icônes = M. Chatzidakis, Icônes de Saint-Georges des 
Grecs et de la Collection de l'Institut, Βενετία 1962. 

Chatzidakis, Théophane = M. Chatzidakis, Recherches sur le peintre 
Théophane le Cretois, DOP 23-24 (1969-1970), 309-352. 
Millet, Athos = G. Millet, Monuments de l'Athos, I. Les peintures, Παρί

σι 1927. 

Millet, Recherches = G. Millet, Recherches sur l'iconographie de l'évan
gile auxXTVe, XVe etXVIe siècles d'après les monuments de Mistra, de la 

κενό αυτό προσπαθεί να καλύψει ή μικρή αυτή προ
σφορά στην μνήμη τοϋ αλησμόνητου φίλου Γιώργου 
Γαλάβαρη, πού ήταν εξέχων ερευνητής οχι μόνο των 
εικονογραφημένων χειρογράφων, άλλα και των βυζα
ντινών και μεταβυζαντινών φορητών εικόνων. 
Ή εικόνα έχει μικρές διαστάσεις: ϋψος 38, πλάτος 33,5 
και πάχος 2 έκ. Στο κέντρο είναι ζωγραφισμένο το Τρί-
μορφο, μέ τον Χριστό ένθρονο και τήν Παναγία και τον 
Πρόδρομο όρθιους (Είκ. 1). Στο εξέχον πλαίσιο εικονίζο
νται δέκα ευαγγελικές σκηνές καί, κάτω άπό το Τρίμορ-
φο, πέντε άγιοι: Οι απόστολοι Πέτρος και Παύλος πού 
κρατούν ομοίωμα ναού και οι Τρεις Ίεράρχαι. Οι ευαγ
γελικές σκηνές είναι ζωγραφισμένες μέ τήν χρονολογική 
τους σειρά άπό αριστερά προς τα δεξιά καί άπό πάνω 
προς τα κάτω. Ό κάμπος είναι χρυσός. Ή υπογραφή 
ΧΕΙΡ ΝΙΚΟ/ΛΑΟΥ ΡΙΤΖΟΥ / YIOC ΤΟΥ MAÏCTPOY / 
ΑΝΔΡΕΟΥ είναι γραμμένη μέ λευκά γράμματα στο δάπε
δο μεταξύ τών αποστόλων Πέτρου καί Παύλου3. 

Macédoine et du Mont-Athos, Παρίσι 1916. 
1 M. Cattapan, I pittori Andrea e Nicola Rizo da Candia, Θησαυρί

σματα 10 (1973), 279. M. Chatzidakis, Les débuts de l'école Cretoise et 
la question de l'école dite italogrecque, Μνημόσυνον Σοφίας Αντω

νιάδη, Βενετία 1974,182-183. Χατζηδάκης - Δρακοπούλου, 333-

334. Ή εικόνα μετεφέρθη τελευταίως στην Μονή τοϋ Dobrun, κο

ντά στο Visegrad της Βοσνίας. 
2 Κυριώτερη βιβλιογραφία: L. Mirkovic, Stanne Stare Crkve u Sara-

jevu, S/ps&ß Kraljevska Akademija, Spomenik LXXXIII, Βελιγράδι 

1936,2-4, αριθ. 9, πίν. V. Τοϋ ιδίου, Die italo-byzantinische Ikonen-

malerfamilie Rico, Bulletin de l'Institut Archéologique Bulgare X (1936) 
(= IVe CIEB, Actes, Π, Σόφια 1936), 133-134, είκ. 66. V. Djuric, Icônes 
de Yougoslavie, Βελιγράδι 1961, 55-56, 115, αριθ. 52, πίν. LXXII. 

Cattapan, έ'.ά., 279, πίν. Η' 2. Chatzidakis, Les débuts, έ.ά., 182, πίν. 

Ι Γ 1. Χατζηδάκης, Εικόνες Πάτμου, 78,79,120,122,130,135,157, 

159, πίν. 202. Κ. Weitzmann κ.ά., Les icônes, Παρίσι 1982, 311, 321 

(M. Chatzidakis). Χατζηδάκης - Δρακοπούλου, 333-334, είκ. 234. 

Svetlana Rakic, Icons of Bosnia-Herzegovina (16th-19th Century), Βελι

γράδι 1998,185-186, αριθ. 91. 
3 Για τον τύπο τής υπογραφής βλ. Μ. Καζανάκη-Λάππα, 'Ενυπό

γραφη κρητική εικόνα μέ παράσταση Δέησης, ΔΧΑΕ KB' (2001), 
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Είκ. 1. Νικολάου Ρίτζον: Εικόνα Δεήοεωςμε ευαγγελικές σκηνές. 
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Στην Δέηση ό Χριστός, ντυμένος χιτώνα και ιμάτιο, πού 

σχηματίζει άπόπτυγμα ανάμεσα στα γόνατα και πέφτει 

κάθετα δεξιά ενώ ή άλλη άκρη του πέφτει στον άρι-

στερόν ώμο, κάθεται σε ξύλινο θρόνο μέ χρυσές ανταύ

γειες και σχηματοποιημένη φυτική διακόσμηση. Ευλο

γεί και κρατεί διαγωνίως ευαγγέλιο ανοιγμένο στο εδά

φιο Μτθ. ια' 28 (Αεϋτε προς με πάντες οι κοπιώντες καί 

πεφορτισμένοι κάγώ αναπαύσω υμάς...). Ό θρόνος 

έχει καμπύλη ράχη καί ορθογώνια κενά στο κάθισμα, 

πού κλείνουν μέ κάγκελλα· επάνω του είναι τοποθετη

μένο μαξιλάρι μέ δύο χρυσοποίκιλτες κεντητές ταινίες 

και κόμπους στα άκρα. Ό Κύριος πατεί σέ κυλινδρικό 

μαξιλάρι ακουμπισμένο σέ ξύλινο υποπόδιο. Ή Θεοτό

κος καί ο Πρόδρομος, σέ μικρότερη κλίμακα, στέκονται 

ευλαβικά αριστερά καί δεξιά τοΰ θρόνου. Ή Παναγία, 

ντυμένη μαφόριο μέ κροσσωτή παρυφή, υψώνει τα χέ

ρια παράλληλα. Ό άγιος 'Ιωάννης πού, αντίθετα μέ τήν 

Θεοτόκο, κοιτάζει τον θεατή, φορεί χιτώνα καί ιμάτιο 

και τα χέρια του διασταυρώνονται. Οι μικρές αυτές 

διαφορές μετριάζουν τήν ιερατική συμμετρία της συν

θέσεως4. 

Ή σκηνή της Δεήσεως εικονίζεται εϊτε αυτόνομα εϊτε 

ώς το κεντρικό θέμα της Δευτέρας Παρουσίας ή Μεγά

λης Δεήσεως σέ έπιστύλιο τέμπλου5. Ό Χριστός στο κέ

ντρο εικονίζεται συνήθως όρθιος κατά τήν βυζαντινή 

144-145. Τον διδάσκαλο του Θωμά Μπαθα μνημονεύει καί ό 

Εμμανουήλ Τζανφουρνάρης σέ εικόνα του στην Λάρνακα. Βλ. Σ. 

Περδίκη, Έ ρ γ α των Επτανησίων αγιογράφων 'Εμμανουήλ Τσαν-

φουρνάρη (sic) και Χριστόφορου Μαρκούρη στην Κύπρο, ΣΤ 

Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Ζάκυνθος, 23-27 Σεπτεμβρίου 1997, 

Πρακτικά, Δ, 'Αθήνα 2004,500, πίν. 4. 
4 Βλ. καί το σχετικό σχόλιο της Μπαλτογιάννη, Ό Χριστός στην 

ενσάρκωση, 71-72. 
5 Βλ. μεταξύ άλλων Th. von Bogyay, Deesis und Eschatologie, Poly-

chordia. Festschrift Franz Dölgerzum 75. Geburtstag, Amsterdam 1967, 
II, 59-72. D. Mouriki, A Deësis Icon in the Art Museum, Record of the 
Art Museum, Princeton University XXVII.l (1968), 13-19. C. Walter, 
Two Notes on the Deesis, REB XXVI (1968), 311-335. Του Ιδίου, 

Further Notes on the Deesis, REB XXVIII (1970), 161-187. M. Anda-

loro, Note sui temi iconografici della Deesis e della Haghiosoritissa, 

RIASA, n.s., XVII (1970), 93-117. 
6 Mouriki, ε.ά., 16-18. 
7 Ό π ω ς σέ δίζωνη σιναϊτική εικόνα: Γ. και Μ. Σωτηρίου, Εικόνες 

της Μονής Σινά, 'Αθήναι 1956,1958,180-181, ε'ικ. 198. 
8 Ό π ω ς σέ τρίπτυχο στο Madison καί σέ δύο Δεήσεις της Πάτμου. 

Βλ. G. Galavaris, The Icon in the Life of the Church, Leiden 1981, 28, 

πίν. XI. Χατζηδάκης, Εικόνες Πάτμου, 163-165, αριθ. 138-139, πίν. 

180-181. 
9 Μ. Καζανάκη-Λάππα, 'Ενυπόγραφη κρητική εικόνα μέ παρά

σταση Δέησης,ΔΧΑΕ KB' (2001), 147-151. 

περίοδο καί ένθρονος μετά τήν 'Άλωση6. Μερικές φο

ρές οι τρεις μορφές παριστάνονται σέ προτομή7. Ό 'Ιη

σούς εικονίζεται συνήθως στον τύπο τοΰ Παντοκράτο-

ρος, σπανίως στον τύπο του Μεγάλου Άρχιερέως8 ή 

τοΰ Χριστού εν δόξη πού περιβάλλουν τα ευαγγελικά 

σύμβολα9, ή μαζί μέ τον Θεό Πατέρα καί το άγιον 

Πνεύμα1 0. Οι δύο ακραίες μορφές κρατούν ενίοτε ανε

πτυγμένα ειλητάρια11. Ό Πρόδρομος φορεί εϊτε χιτώ

να, όπως στην εικόνα τού Σεράγεβου, εϊτε μηλωτή. Σέ 

σπάνιες περιπτώσεις αντικαθίσταται μέ άλλον άγιο. 

Ή Δέησις της εικόνας μας φαίνεται να έχει βγει από το 

ϊδιο άνθίβολο μέ τήν Δέηση αγγλικής συλλογής, όπου 

διαπιστώνεται ταυτότης ακόμη καί στο ευαγγελικό χω

ρίο τού ανοικτού ευαγγελίου, στο μαξιλάρι μέ κόμβους 

τού θρόνου πού αντικαθίσταται από ενα ή δύο μαξιλά

ρια χωρίς κόμβους στα άλλα κρητικά παραδείγματα, 

καί στο μαξιλάρι επάνω στο υποπόδιο1 2. Παρουσιάζει 

πολλές ομοιότητες στην στάση τοΰ Χριστού καί τήν δι

ευθέτηση τού ιματίου του, στην στάση των λιπόσαρκων 

μορφών πού τον πλαισιώνουν, στο σχήμα καί τήν δια

κόσμηση τού θρόνου μέ τα Τρίμορφα τού 'Αγγέλου 

στην Συλλογή Κανελλοπούλου13, τού Νικολάου Τζα-

φούρη στην Κέρκυρα14, τού Έρμιτάζ 1 5, τού Σινά μέ τήν 

άγια Τριάδα16, της Συλλογής Λάτση17, άλλης αθηναϊκής 

συλλογής18, καί τριπτύχου στο Μουσείο της Πόλεως 

1 0 Ό π ω ς σέ εικόνα τοΰ Σινά: Mouriki, έ.ά. (ύποσημ. 5), 24, είκ. 10. 
1 1 Πρβλ. τρίμορφα τού Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών (Αχείμα

στου, Βυζαντινό Μουσείο, 152-153, αριθ. 44) καί της Πάτμου (Χα

τζηδάκης, Εικόνες Πάτμου, 163-164, αριθ. 138, πίν. 180). 

D. Buckton (έπιμ.), Byzantium. Treasures of Byzantine Art and Cul

ture from British Collections, Λονδίνο 1994,216, αριθ. 230 (M. Vassi-

laki). Ή εικόνα χρονολογήθηκε ίσως λίγο πρώιμα στο δεύτερο τέ

ταρτο τοΰ 15ου αι. 
1 3 Ν. Χατζηδάκη, Εικόνες κρητικής σχολής. 15ος-16ος αιώνας, κα

τάλογος εκθέσεως, Αθήνα 1983,19-22, αριθ. 5. 
1 4 Β. Παπαδοπούλου, Εικόνα Δέησης τοΰ Νικολάου Τζαφούρη, 

ΔΧΑΕ KB' (2001), 261-269, είκ. 1. Μπαλτογιάννη, Ό Χριστός στην 

ενσάρκωση, 71-73, αριθ. 12, πίν. 23. Α ς σημειωθεί ότι ή επιγραφή 

τοΰ βιβλίου τοΰ άφιερωτοΰ (Παπαδοπούλου, 264, είκ. 6- Μπαλτο

γιάννη, 73) πρέπει μάλλον να διαβασθεί: ANEC ΑΦΕΟ Κ(ύρι)Ε 

K(ai) CYrrNQ0IOCA COI ΗΜΑΡΤΟΝ ΚΑΙ ΜΗ AEIEHC ΜΕ ΕΚΕΙ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΑΓΓΕΑΩΝ ΕΝ KATAKPICEITIIPOC AICXYNHC ΑΠΕ

ΡΑΝΤΟΥ. 
1 5 Βλ. τους καταλόγους Iz kollekcij akademika Ν. P. Lihaceva, Πε-

τρούπολις 1993,88, αριθ. 230, καί Sinai, Byzantium, Russia, Λονδίνο 

2000,177, αριθ. Β152 (Y. Piatnitsky). 
1 6 Βλ. ύποσημ. 10. 
1 7 Μετά τό Βυζάντιο, Αθήνα 1996, αριθ. 6. 
1 8 Μπαλτογιάννη, Ό Χριστός στην ενσάρκωση, 73-75, αριθ. 13, 

πίν. 25. 
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των 'Αθηνών19. Στα περισσότερα άπό τα παραδείγματα 

αυτά, πού ανάγονται στον 15ο και 16ο αι., το ευαγγέλιο 

είναι κλειστό* ανοικτό είναι στην εικόνα του Σινά με την 

αγία Τριάδα, όπου αναγράφεται τό εδάφιο ιε' 26 του 

κατά Ίωάννην Ευαγγελίου και στο τρίπτυχο της Συλ

λογής Λάτση, οπού διαβάζεται τό ϊδιο χωρίο με της 

εικόνας του Σεράγεβου. Σέ εικόνα της Καστοριάς με 

την υπογραφή "Εργον χειρός Ιερεμίου άμαθους, συνα

ντούμε τό ϊδιο εδάφιο στο ανοικτό ευαγγέλιο άλλα δια

φέρει ή ράχη του θρόνου20. Ή Δέηση στην παραλλαγή 

πού παραδίδει ή εικόνα του Νικολάου Ρίτζου γνώρισε 

λοιπόν αρκετή διάδοση σέ αξιόλογα έργα της κρητικής 

σχολής άπό τα πρώτα ήδη στάδια της. Επιβιώνει σέ 

λαϊκότερα έργα, όπως εικόνα άπό τα Κύθηρα στο Βυ

ζαντινό Μουσείο και εικόνα στην 'Αντίπαρο21. 

Πρώτη ευαγγελική σκηνή είναι ό Ευαγγελισμός, πού 

περιορίζεται, όπως συμβαίνει κατά κανόνα, στα δύο 

κύρια πρόσωπα: τήν Θεοτόκο και τον Γαβριήλ22 (Είκ. 

2). Ό άγγελος προχωρεί ορμητικός άπό αριστερά με τά 

φτερά κατεβασμένα, προτείνοντας τό δεξί χέρι, ένώ στο 

αριστερό κρατεί τό ραβδί τού κήρυκα. Ή Παναγία έχει 

σηκωθεί άπό τό κάθισμα της. Ή παλάμη του δεξιού χε

ριού της προβάλλει άπό τό μαφόριο σέ νεύμα απο

δοχής· στο αριστερό κρατεί αδράχτι. Ακτίνα πού εκπο

ρεύεται άπό τμήμα κύκλου και κατεβαίνει προς τήν 

Θεοτόκο περιέχει μέσα σέ κύκλο τό άγιον Πνεύμα έν 

εϊδει περιστεράς. Στο βάθος υψώνονται δύο χαρακτη

ριστικά παλαιολογίζοντα αρχιτεκτονήματα, πού ενώ

νονται μέ τοίχο άπό τον όποιο προβάλλουν παραστά-

δες. Δένδρο φυτρώνει δίπλα στο δεξιό κτήριο. 'Επιγρα

φές: Ο ΕΥΑΓΓΕ/AICMOC, ΟΑΡΧ(ων) ΓΑΒΡΙΗΛ. 

Ή στάση τού αρχαγγέλου και τής Παρθένου είναι ήδη 

1 9 Βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη, κατάλογος εκθέσεως, 

'Αθήνα 1985,142, αριθ. 147 (Ν. Χατζηδάκη). 
2 0 Μυστήριον Μέγα, 470-471, αριθ. 180. Στην αγγλική έκδοση ή 

υπογραφή μεταφράσθηκε Work of the hand of Jeremiah of Ama-

thous! 
2 1 Ί . Μπίθα,Αέησις'ΙερέωςΝικολάου Χαραμουντάνη. Εικόνα Δέ

ησης άπό τά Κύθηρα στο Βυζαντινό Μουσείο 'Αθηνών, ΔΧΑΕ 

KB' (2001), 229-245. N.B. Δρανδάκης, Εικόνες κρητικής τέχνης εις 

Άντίπαρον, Κρητική Πρωτοχρονιά Γ (1963), 68-70. 
2 2 Για τήν εικονογραφία του Ευαγγελισμού βλ. κυρίως Millet, 

Recherches, 67-92. Μερικές φορές απεικονίζονται και προφήτες, ή 

βάγια τής Παναγίας και, πολύ σπάνια, ό μνήστωρ Ιωσήφ: Millet, 

έ.ά., 89-91. Χρ. Μπαλτογιάννη, Παράσταση Ευαγγελισμού κάτω 

άπό νεότερη έπιζωγράφηση στο βημόθυροΤ. 737 τοΰ Βυζαντινού 

Μουσείου, AAA XVII (1984), 60-66. Π.Λ. Βοκοτόπουλος,Ή είκό-

Είκ. 2. Ό Ευαγγελισμός. Λεπτομέρεια τής Είκ. 1. 

όμοια στην σκηνή τού πλαισίου τής εντυπωσιακής εικό

νας τής Θεοτόκου Όδηγητρίας Τ. 177 τού Βυζαντινού 

Μουσείου, κωνσταντινουπολιτικού έργου τοΰ τέλους 

τού Μου αι.23. Ό τύπος αποκρυσταλλώνεται τον 15ο 

αι.2 4 και γνωρίζει μεγάλη διάδοση στην Κρήτη. Ακρι

βώς όμοιος είναι ό Ευαγγελισμός σέ εικόνα τής Θεοτό

κου μεταξύ δύο αγγέλων μέ ευαγγελικές σκηνές και 

άγιους τοΰ Μουσείου Μπενάκη, τού κύκλου τών Ρί-

τζων2 5, στα βημόθυρα τού παρεκκλησίου τοΰ Προδρό-

να τού Ευαγγελισμού στο Δημοτικό Μουσείο της Vicenza, Ροδω

νιά. Τιμή στον Μ.Ι. Μανούσακα, Ρέθυμνο 1994, Α , 100-101. 
2 3 Π.Λ. Βοκοτόπουλος, Βυζαντινές εικόνες, Αθήνα 1995,217, είκ. 

113. Χρ. Μπαλτογιάννη, Συνομιλία μέ το θείον, κατάλογος εκθέ

σεως, Αθήνα 1998,98-101, αριθ. 14. Αχείμαστου, Βυζαντινό Μου

σείο, 60-63, αριθ. 15. 
2 4 Βλ. λ.χ. αγιορείτικη τοιχογραφία, πού τοποθετείται στην πρώτη 

πενηνταετία του 15ου αι.: Ε.Ν. Τσιγαρίδας, Οι τοιχογραφίες τού 

Αγίου Βλασίου τής Μονής Μεγίστης Λαύρας στό Αγιον "Ορος, 

Μακεδόνικα ΛΑ' (1998), 99, είκ. 3. 
2 5 Α. Ξυγγόπουλος, Μουσεϊον Μπενάκη. Κατάλογος τών εικό

νων. Συμπλήρωμα Α', έν Αθήναις 1939,112, αριθ. 80, πίν. 55 Α. Χα

τζηδάκη, Εικόνες κρητικής σχολής (ύποσημ. 13), 29-30, αριθ. 18. 

Μπαλτογιάννη, Ό Χριστός στην ενσάρκωση, είκ. 13. Ό μ ο ι ο ς φαί

νεται να είναι και ό Ευαγγελισμός πού πλαισιώνει εικόνα τής 
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μου στο Σινά2 6 και σε πρώιμες κρητικές εικόνες στην 

Λαύρα τοϋ Αγίου Σάββα2 7, στο Recklinghausen28, την 

Βαλτιμόρη29 και άλλου30. Με εξαίρεση το δένδρο, το 

ϊδιο ακριβώς εικονογραφικό σχήμα συναντάται επίσης 

στο στιχηράριο Σινά 1234, πού άντεγράφη στην Βενετία 

το 146931. Ό Γαβριήλ και ή Παναγία έχουν τήν ϊδια στά

ση στα βημόθυρα της δεύτερης πενηνταετίας τοϋ 15ου 

αι. τοϋ Άγιου Γεωργίου Άπορθιανών στην Πάτμο3 2 και 

της ελληνικής εκκλησίας τής Μεσσήνης, σήμερα στο 

Βυζαντινό Μουσείο 'Αθηνών33, καθώς και στίς τοιχο

γραφίες τοϋ Ξένου Διγενή στην Κάτω Μερόπη Πωγω-

νίου, τοϋ τέλους τοϋ 15ου αι.3 4 και τής Αγίας Παρα

σκευής Αμαρίου, τοϋ 151635. Τον τύπο υιοθέτησε στο 

τέμπλο τής Μεγίστης Λαύρας ό Θεοφάνης Στρελί-

τζας 3 6 και έξηκολούθησε να είναι δημοφιλής ολόκληρο 

τον 16ο και 17ο αι., π.χ. στο παλαιό καθολικό τής Μο

νής Ξενοφώντος (1544)37, σέ εικόνες δωδεκαόρτου τοϋ 

Αγίου Γεωργίου τών Ελλήνων στην Βενετία, πού απο

δίδεται στον Μιχαήλ Δαμασκηνό38, και τής Παναγίας 

τοϋ Κάστρου στην Λέρο39, στο παλαιό έπιστύλιο τοϋ τέ

μπλου τής αγιορείτικης Μονής Παντοκράτορος40, σέ 

τρίπτυχο αθηναϊκής συλλογής τοϋ όψιμου 16ου αι., πού 

Θεοτόκου με αγίους τών άρχων τοϋ 16ου αϊ. σέ αθηναϊκή συλλο

γή, οπού το αριστερό μέρος τής παραστάσεως φέρει πολλές φθο

ρές· βλ. Π.Λ. Βοκοτόπουλος, Τέσσερις ίταλοκρητικές εικόνες, 

ΔΧΑΕ ΙΘ' (1996-1997), 92,94, ε'ικ. 12. 
2 6 Κ. Μανάφης (έπιμ.), Σινά. Οι θησαυροί τής Ί. Μονής Αγίας Αι

κατερίνης, 'Αθήνα 1990,128, ε'ικ. 90. 
2 7 Ε. Τσιγαρίδας, 7ερά Λαύρα Σάββα τοϋ Ήγιασμένον. Φορητές 

εικόνες, Ιερουσαλήμ 2003, αριθ. 10. 
2 8 Eva Haustein-Bartsch, Ikonen-Museum Recklinghausen, Μόναχο 

1995,55-56. 
2 9 M. Vassilaki, Some Cretan Icons in the Walters Art Gallery, The 

Journal of the Walters Art Gallery 48 (1990), 77-79, είκ. 1. 
3 0 Βλ. τα παραδείγματα που παραθέτει ή Χρ. Μπαλτογιάννη, Πα

ράσταση Ευαγγελισμού, έ.ά. (ύποσημ. 22), 51-54. Για το φύλλο τρι

πτύχου άλλοτε στην Temple Gallery τοϋ Λονδίνου βλ. Μπαλτο

γιάννη, Ό Χριστός στην ενσάρκωση, 136-138, αριθ. 122, πίν. 43. 
3 1 Π.Λ. Βοκοτόπουλος, Εικονογραφικές παρατηρήσεις στο Στιχη-

ράριον Σινά 1234, ΔΧΑΕ KB' (2001), 97, εικ. 13. 'Έγχρωμη απει

κόνιση: Σινά (ύποσημ. 26), 326, ε'ικ. 35. 
3 2 Χατζηδάκης, Εικόνες Πάτμου, 62, αριθ. 11, πίν. 81. 'Έγχρωμες 

απεικονίσεις δημοσιεύθηκαν στον κατάλογο Holy Image - Holy Space, 

Αθήνα 1988,129, αριθ. 48, και στο βιβλίο τοϋ Π.Λ. Βοκοτοπούλου, 

Βυζαντινές εικόνες, Αθήνα 1995, είκ. 149. 
3 3 Χρ. Μπαλτογιάννη, Παράσταση Ευαγγελισμού, έ.ά. (ύποσημ. 

22), 43-72. Αχείμαστου, Βυζαντινό Μουσείο, 140-141, αριθ. 39. 
3 4 Προσωπικές σημειώσεις. 
3 5 Λεπτομέρεια με τήν Θεοτόκο δημοσίευσε ό I. Spatharakis, Dated 

Byzantine Wall Paintings of Crete, Leiden 2001,219, είκ. 194. 

παρουσιάζει εικονογραφική συνάφεια με πολλές σκη

νές τής εικόνας τοϋ Νικολάου Ρίτζου4 1, σέ πατμιακή 

εικόνα πού ο Χατζηδάκης χρονολογεί γύρω στο 160042, 

στην αδημοσίευτη εικόνα δωδεκαόρτου τοϋ καθολικού 

τής Μονής Σινά, πού έφιλοτέχνησε πιθανώτατα ό Ιερε

μίας Παλλάδας τό 1612, και σέ εικόνα δωδεκαόρτου 

τής Μονής Φιλοσόφου στην Γορτυνία, έργο πιθανότα

τα τοϋ Βίκτωρος, τής τελευταίας δεκαετίας τοϋ Που 

αι.43. Σέ εικόνα μέ παλαιοσλαβική επιγραφή τοϋ Εθνι

κού Μουσείου Τέχνης τοϋ Βουκουρεστίου, πού αποδό

θηκε στίς αρχές τοϋ 16ου αι., ή ακτίνα μέ τό άγιον 

Πνεύμα εκπορεύεται από σύννεφο, όπου ό στηθαΐος 

θεός Πατήρ ευλογεί μέ τα δύο χέρια44. Σπάνιες είναι οι 

εικονογραφικές αποκλίσεις, όπως σέ εικόνα τοϋ Μου

σείου Ζακύνθου, όπου ή κίνηση τοϋ αρχαγγέλου είναι 

ορμητικότερη και τό κεφάλι του, ό κορμός και τό δεξί 

πόδι σχηματίζουν διαγώνιο45, και στίς λίγες περιπτώ

σεις όπου ή Παναγία κρατεί βιβλίο αντί για αδράχτι, 

όπως στο εικονίδιο τοϋ Μουσείου Μπενάκη μέ τήν 

υπογραφή τοϋ Ιωάννου Κυπρίου και τήν χρονολογία 

158546, και στην εικόνα τοϋ Μιχαήλ Ντζέ στην Λευκά

δα, χρονολογημένη στο 172347. 

3 6 Chatzidakis, Théophane, 323-324, είκ. 34. 
3 7 Millet, Λί/ios, πίν. 182.1-2. 
3 8 Chatzidakis, Icônes, 62, αριθ. 38, πίν. 28. 
3 9 Ή Παναγία τοϋ Κάστρου, Αθήνα 1989, 158-159 (Μ. Μπορ-

μπουδάκης). 
4 0 Εικόνες Μονής Παντοκράτορος, Αγιον "Ορος 1998,149, είκ. 79 

(Κ. Καλαμαρτζή-Κατσαροϋ και Τ. Παπαμαστοράκης). 
4 1 Γ. Κακαβάς, Κρητικό τρίπτυχο μέ σκηνές δωδεκαόρτου,ΔΧΑΕ 

KB'(2001), 153-154, είκ. 1. 
4 2 Χατζηδάκης, Εικόνες Πάτμου, 157, αριθ. 124, πίν. 62. 
4 3 Π.Λ. Βοκοτόπουλος, Τό δωδεκάορτο τοΰ τέμπλου τής Μονής 

Φιλοσόφου στην Γορτυνία, εις Χ. Καλλιγά (έπιμ.), Ή εκστρατεία 

τοϋ Morosini και τό «Regno di Morea», Αθήνα 1998,195, είκ. 3. 
4 4 Εικόνες τής Ρουμανίας. 16ος-18ος αιώνας, Αθήνα 1993, αριθ. 2. 

Arta färii românesti în secolele XW-XVI, Βουκουρέστι 2001, 74-75, 

αριθ. 22. Ό Πατήρ, περιτριγυρισμένος άπό πλήθος αγγέλων, έπι-

φαίνεται και στον Ευαγγελισμό τριπτύχου πού αποδίδεται στον 

Γεώργιο Κλόντζα, όπου τό κάθισμα κοσμείται μέ μονόχρωμες 

μορφές- βλ. Μ. Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου,Τρίπτυχο τοϋ Γε

ωργίου Κλόντζα (;) άλλοτε σέ ξένη ιδιωτική συλλογή, Πεπραγμέ

να τοϋ Ε'Διεθνούς Κρητολογικοϋ Συνεδρίου, Β', Ηράκλειο 1986, 

211-214, πίν. Μ'. 
4 5 Μ. Γεωργοπούλου-Βέρρα, Εικόνες τοΰ 15ου αιώνα στή Ζάκυν

θο, ΔΧΑΕ KB' (2001), 115-118, είκ. 1. 
4 6 Α. Ξυγγόπουλος, Μουσειον Μπενάκη. Κατάλογος τών εικό

νων, έν Αθήναις 1936, 14-15, αριθ. 7, πίν. 9Α. Οί Χατζηδάκης -

Δρακοπούλου, 129, θεωρούν τήν υπογραφή ύποπτη. 
4 7 Μυστήριον Μέγα, 130-131, αριθ. 24. 
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Είκ. 3. Ή Γέννηση τον Χρίστου. Λεπτομέρεια της Είκ. 1. 

Παρά τις μικρές διαστάσεις της, ή Γέννηση τον Χριστού 

περιλαμβάνει όλες τις συνήθεις δευτερεύουσες σκηνές48 

(Είκ. 3). Ή Παναγία είναι ξαπλωμένη διαγωνίως πάνω 

σε κόκκινη στρωμνή μέ χρυσά κεντίδια σέ κατωφερές 

πλάτωμα τριγωνικού βραχώδους βουνού και αποστρέ

φει το πρόσωπο από τον φασκιωμένο νεογέννητο Υιό 

της, ξαπλωμένο σέ κτιστή φάτνη, τον οποίο θερμαίνουν 

στην είσοδο μιας σπηλιάς ο βοϋς και ό όνος. 'Ακτίνα πού 

εκπορεύεται από τμήμα κύκλου κατεβαίνει καθέτως μέ

χρι τον Χριστό. Οι τρεις μάγοι προσέρχονται αριστερά 

4 8 Βλ. σχετικά Millet, Recherches, 93-169. RbK, Π, στ. 637-662 (G. 
Ristow), μέ την προγενέστερη βιβλιογραφία. 
4 9 Πρβλ. τις παρατηρήσεις του Χατζηδάκη για την εικόνα της 
Μονής Ζωοδόχου Πηγής τής Πάτμου και της Μπαλτογιάννη για 
τρίπτυχο, άλλοτε στην Temple Gallery του Λονδίνου (Χατζηδά
κης, Εικόνες Πάτμου, 88-89. Μπαλτογιάννη, Ό Χριστός στην 
ενσάρκωση, 175-177). 
5 0 Millet, Athos, πίν. 159.2 (τυπωμένος αντίστροφα). 
51 Μνστήριον Μέγα, 148, αριθ. 33 (Λ. Δεριζιώτης). Ό βοσκός πού 
συνομιλεί μέ τον άγγελο είναι γυρισμένος αντίστροφα, τό μικρό 
βοσκόπουλο κάθεται σταυροπόδι κατά μέτωπον και oi σκηνές 
στις κάτω γωνίες έχουν μετατεθεί αμοιβαία. 
5 2 Χατζηδάκης, Εικόνες Πάτμου, αριθ. 62, πίν. 42. Οι μάγοι προ
χωρούν έφιπποι και παραλείπεται τό βοσκόπουλο μέ τα πρόβατα. 
5 3 Chatzidakis, Icônes, 57-58, αριθ. 30, πίν. 21. Και έδώ οι μάγοι εΐναι 
έφιπποι 

μέ τά δώρα τους· προηγείται ό αγένειος και ακολουθούν 

ο λευκογένειος και ό μεσόκοπος. Δεξιά ένα τσοπανό

πουλο παίζει ένα ελαφρά καμπύλο πνευστό, ενώ βόσκει 

τά πρόβατα του. Κάτω αριστερά ό 'Ιωσήφ, καθισμένος 

σέ βράχο, συνομιλεί μέ βοσκό ζωγραφισμένο σέ μικρότε

ρη κλίμακα, τυλιγμένο στην κάπα του, πού στηρίζεται 

στο ραβδί του. Χαμηλό δένδρο χωρίζει την σκηνή αυτή 

από τό λουτρό τού νεογέννητου, τό οποίο κρατεί στην 

αγκαλιά της ή μαία, πού δοκιμάζει τήν θερμοκρασία τού 

νερού πού χύνει στην κολυμβήθρα ή Σαλώμη. 'Αριστερά 

από τήν κορυφή δοξολογεί πλήθος αγγέλων, ένώ δεξιά 

ένας άγγελος συνομιλεί μέ βοσκό. 'Επιγραφές: Η Χ(ρι-

στο) Y [rENNHCIC], M HP ΘΥ, IC XC. 

Στα επί μέρους στοιχεία της ή Γέννηση τής εικόνας μας 

ακολουθεί παλαιολόγεια πρότυπα4 9. Στην ϊδια παραλ

λαγή τής Γεννήσεως ανήκουν, μεταξύ άλλων, μέ μικρο

διαφορές -κυρίως τήν απεικόνιση τών μάγων εφίπ

πων-, τοιχογραφία τού 1540 στο καθολικό τής Μονής 

Κουτλουμουσίου50, εικόνα δωδεκαόρτου τών μέσων 

τού 16ου α'ι. στην Μονή Μεταμορφώσεως τών Μετεώ

ρων51, σκηνή τού τριπτύχου τού Γεωργίου Κλόντζα στην 

Πάτμο5 2, ή μεγάλη εικόνα τού Μιχαήλ Δαμασκηνού 

στον Αγιο Γεώργιο τών Ελλήνων στην Βενετία53, παρα

στάσεις τριπτύχων τού όψιμου 16ου α'ι. σέ αθηναϊκή 

συλλογή και στο Ιστορικό Μουσείο τής Μόσχας54, 

καθώς και οι εικόνες δωδεκαόρτου στα καθολικά τής 

Μονής Σινά και τής Μονής Φιλοσόφου, έργα πιθανώτα-

τα τού Ιερεμία Παλλάδα, τού 1612, και τού Βίκτωρος, 

τού τέλους τού 17ου α'ι.55. Ή μεγαλύτερη όμοιότης πα

ρατηρείται μέ τρίπτυχο άλλοτε στην Temple Gallery τού 

Λονδίνου, πού ή Χρ. Μπαλτογιάννη χρονολογεί στην 

πρώτη πενηνταετία τού 15ου αί.56 και μέ τήν εικόνα δω

δεκαόρτου τής Μεγίστης Λαύρας, έργο τού Θεοφάνη57. 

5 4 Κακαβάς, Κρητικό τρίπτυχο, έ.ά. (ύποσημ. 41), 154-156, είκ. 2. 
Τό κάλλος τής μορφής, κατάλογος εκθέσεως, 'Αθήνα 1995, αριθ. 
41 (Ί. Κιζλάσοβα). Στο τρίπτυχο της Μόσχας λείπει τό βοσκόπου
λο μέ τό κοπάδι και ή Σαλώμη σκύβει έντονα. 
5 5 Ή σιναϊτική εικόνα είναι αδημοσίευτη. Για τήν εικόνα τής γορ-
τυνιακής μονής βλ. Π.Λ. Βοκοτόπουλος, Τό δωδεκάορτο τής 
Μονής Φιλοσόφου, έ.ά. (ύποσημ. 43), 195-196, είκ. 4. Λείπει τό βο
σκόπουλο μέ τά πρόβατα. 
5 6 Μπαλτογιάννη, Ό Χριστός στην ενσάρκωση, 175-177, αριθ. 28, 
είκ. 57 και 58. 
5 7 Chatzidakis, Théophane, 324, είκ. 35. Στην τοιχογραφία τοϋ καθο
λικού τής ϊδιας μονής ή Παναγία είναι άνακεκλιμένη αντίστροφα. 
Τό λουτρό κάτω δεξιά έχει έπιζωγραφισθεΐ- βλ. Κ. Καλοκύρης, Ή 
άπάλειψις τής σκηνής τού λουτρού τού Θείου Βρέφους έκ τοιχο
γραφιών του Άγιου Όρους, "Αθως. Θέματα αρχαιολογίας και τέ
χνης, 'Αθήναι 1963,22-44, πίν. 1, είκ. Α. 
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Στο τρίπτυχο οι μάγοι είναι έφιπποι και κάτω δεξιά κά

θεται ένας σκύλος, πού λείπει από την εικόνα μας, άλ

λα σε άλλα στοιχεία οι δύο παραστάσεις ταυτίζονται, 

όπως στην στάση και στην φλογέρα πού κρατεί το βο

σκόπουλο, στον αριθμό και την στάση των προβάτων 

του ή στο στόμιο της σπηλιάς. 

Στο δεξιό άκρο της Υπαπαντής ό πρεσβύτης Συμεών 

κρατεί στα καλυμμένα χέρια του τον μικρό Χριστό, πού 

τον κοιτάζει58 (Ε'ικ. 4). Στέκεται σε διπλό βάθρο και 

σκύβει για να παραδώσει τό παιδί στην Παναγία, πού 

απλώνει τα χέρια για να τό παραλάβει. Πίσω της ή 

προφήτις 'Άννα στρέφει προς τον Ιωσήφ, πού την ακο

λουθεί κρατώντας στά σκεπασμένα χέρια του δύο νε

οσσούς περιστερών. Ή 'Άννα κρατεί ειλητάριο με την 

συνήθη επιγραφή ΤΟΥΤΟ TO BPE<POC ΟΥΡΑΝΟΝ ΚΑΙ 

ΓΗΝ ECTEPEQCEN, και υψώνει τό δεξί χέρι σε χειρονο

μία λόγου. Ανάμεσα στον Συμεών και τήν Θεοτόκο με

σολαβούν κλειστά βημόθυρα. Άπό πίσω διακρίνεται 

αγία τράπεζα σκεπασμένη μέ κόκκινη ένδυτή, πάνω 

από τήν οποία υψώνεται κιβώριο, και στο βάθος αψίδα. 

Αριστερά ορθώνεται ενα στενό αρχιτεκτόνημα, στην 

πρόσοψη τοΰ οποίου εξέχουν πρόβολοι. Πίσω άπό τον 

Συμεών είναι ζωγραφισμένο ενα κτήριο μέ δίκλινη στέ

γη, επάνω άπό τήν οποία υψώνεται πεσσός μέ κιονό

κρανο, στο όποιο είναι τοποθετημένο ανθοδοχείο. 'Επι

γραφή: Η ΥΠΑ[ΠΑΝΤΗ]. 

Ή ασύμμετρη σύνθεση της Υπαπαντής, μέ τον Συμεών 

πού κρατεί τό Βρέφος στην μία πλευρά και τήν Θεοτό

κο, τήν προφήτιδα 'Άννα και τον Ιωσήφ στην άλλη, 

ανήκει σε τύπο πού εμφανίζεται τον 14ο αι. και επικρα

τεί στην μεταβυζαντινή τέχνη59. Πολύ μεγάλη ομοιότη

τα μέ τήν σκηνή της εικόνας τού Ρίτζου, τόσο στην στά

ση των εικονιζόμενων οσο και στά αρχιτεκτονήματα 

και αντικείμενα τοΰ βάθους, παρουσιάζουν εικόνες της 

Πάτμου, χρονολογημένη κι αυτή στά χρόνια γύρω στο 

5 8 Ά. Ξυγγόπουλος, Υπαπαντή, ΕΕΒΣ C (1929), 328-339. 
5 9 Αυτόθι, 333. 
6 0 Χατζηδάκης, Εικόνες Πάτμου, 78-79, αριθ. 26, πίν. 24. 
6 1 Εικόνες της κρητικής τέχνης, κατάλογος εκθέσεως, Ήράκλειον 
1993,515-516, αριθ.161. 
6 2 Ή πρώτη εικόνα είναι αδημοσίευτη. Για τήν δεύτερη βλ. Κεφα-
λονιά, ενα μεγάλο μουσείο, 1,'Αργοστόλι 1989, ε'ικ. 54. 
6 3 Αχείμαστου, Βυζαντινό Μουσείο, 250-251, αριθ. 81. Μυστήριον 
Μέγα, 164-165, αριθ. 40. 
6 4 Ζ. Μυλωνά, Παρατηρήσεις και σχόλια σε μεταβυζαντινές ει
κόνες τοΰ Μουσείου Ζακύνθου, ΣΤ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο 

Είκ. 4. Ή Υπαπαντή. Λεπτομέρεια τής Είκ. 1. 

150060, τής ενορίας Σπηλιάς Κισσάμου, τού τέλους τού 

16ου αι.61, των συλλογών Αλιβιζάτου και Χαροκόπου, 

τού 17ου αι.62, τού Φιλόθεου Σκούφου στο Βυζαντινό 

Μουσείο Αθηνών, τού 166963, τού ναού τοΰ Παντοκρά-

τορος στην Ζάκυνθο, πού αποδίδεται στον Βίκτωρα64, 

καθώς και τοιχογραφία τοΰ Θεοφάνους στην Μονή 

Ανάπαυσα (1527)65. Ταυτίζονται οι μορφές και τό κου

βούκλιο αλλά λείπουν τα πλαϊνά κτήρια στο δεξιό φύλ

λο τριπτύχου τοΰ όψιμου 16ου αι. αθηναϊκής συλ

λογής66. Διαφέρουν μόνο τό αριστερό αρχιτεκτόνημα 

σέ τοιχογραφίες τής Μονής Κουτλουμουσίου (1540) 

και τής Μονής Καισαριανής, καθώς και σέ εικόνα πού 

αποδίδεται στον Μιχαήλ Δαμασκηνό67, και ή στάση 

τοΰ Βρέφους στην τοιχογραφία τοΰ Μεγάλου Μετεώ

ρου (1552)68 και σέ εικόνα τής δεύτερης πενηνταετίας 

(ύποσημ. 3), 394-396, είκ. 10. 
6 5 Δ. Σοφιανός - Ε. Τσιγαρίδας, "Αγια Μετέωρα. Ιερά Μονή Αγίου 
Νικολάου Ανάπαυσα Μετεώρων. 'Ιστορία - Τέχνη, Τρίκαλα 2003, 
91-92,197. 
6 6 Κακαβάς, Κρητικό τρίπτυχο, ε.ά. (ύποσημ. 41), 156-157, ε'ικ. 3. 
6 7 Millet, Athos, πίν. 159.2. G. Passarelli, Icone delle dodici grandi feste 
bizantine, Μιλάνο 1998,136, ε'ικ. 12. Chatzidakis, Icônes, 63-64, αριθ. 
40, πίν. 29. 
6 8 Μ. Χατζηδάκης - Δ. Σοφιανός, Τό Μεγάλο Μετέωρο. Ιστορία 
και τέχνη, Αθήνα 1990,101. 
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Είκ. 5. Ή Βάπτιση. Λεπτομέρεια της Είκ. 1. 

τον 16ου αι. στο Σινά69. Περισσότερες διαφορές εντοπί

ζονται στην εικόνα τοΰ Ελληνικού Ινστιτούτου της Βε

νετίας, πού αποδίδεται στον Γεώργιο Κλόντζα70. 

Στην Βάπτιση ο Χριστός, ντυμένος περίζωμα, στέκεται 

επάνω στα νερά τοϋ Ιορδάνη με τα πόδια ενωμένα και 

υψώνει το δεξί χέρι μπροστά στο στήθος71 (Είκ. 5). Ό 

Πρόδρομος σκύβει έντονα και απλώνει το χέρι στο κε

φάλι τοϋ Σωτήρος· φορεί άνοικτόχρωμο χιτώνα και 

σκοΰρο ιμάτιο πού αφήνει ελεύθερο τον δεξιό ώμο και 

την πλάτη. Στην δεξιά όχθη φυτρώνει λίγο χαμηλότερα 

6 9 Σινά (ύποσημ. 26), 129-130, είκ. 89. 
7 0 Chatzidakis, Icônes, 81, αριθ. 53, πίν. 40. Διαφέρει επί πλέον ό 
τοίχος τοΰ βάθους, ή 'Άννα είναι μισοκρυμμένη και κοιτάζει τον 
θεατή, τα βημόθυρα μόλις διακρίνονται. 
7 1 Για την εικονογραφία βλ. Millet, Recherches, 170-215. 

G. Millet - A. Frolow, La peinture du Moyen Âge en Yougoslavie, II, 
Παρίσι 1957, πίν. 73.2. 
7 3 Έμμ. Μπορμπουδάκης, Παρατηρήσεις στη ζωγραφική της 
εκκλησίας τοϋ Σκλαβεροχωρίου, Πεπραγμένα τοϋ ΣΤ Διεθνούς 
Κρητολογικοϋ Συνεδρίου, Β', Χανιά 1991, 358, 361, πίν. 131β. Μ. 
Μπορμπουδάκης, Παρατηρήσεις στη ζωγραφική τοϋ Σκλαβερο
χωρίου, Εύφρόσννον. Αφιέρωμα στον Μανόλη Χατζηδάκη, 1, 
'Αθήνα 1991,379, πίν. 194. 

δένδρο, στην ρίζα τοϋ οποίου είναι ακουμπισμένη άξί-

νη. Στην απέναντι όχθη τέσσερις άγγελοι στέκονται σέ 

δύο στίχους μέ καλυμμένα τα προτεταμένα χέρια τους. 

Σκύβουν τό κεφάλι μέ σεβασμό, εκτός από τον τελευ

ταίο επάνω δεξιά, ό όποιος κοιτάζει το άγιο Πνεύμα 

πού κατεβαίνει εν εϊδει περιστεράς μέσα σέ ακτίνα. Στο 

βάθος υψώνονται δύο απόκρημνοι βράχοι, οπού ανοί

γονται σπηλιές. Ψάρια κολυμπούν στο ποτάμι, όπου 

εικονίζονται ακόμη προσωποποιήσεις τοϋ Ιορδάνη, 

γέροντα πού κρατεί αγγείο, και της θάλασσας, γυμνό

στηθης γυναίκας μέ στέμμα και σκήπτρο, καβάλα σέ 

φανταστικό ζώο μέ ουρά πού έχει τριπλή απόληξη. 

Ή στάση καί ή αμφίεση τοϋ Χριστού και τοϋ Προδρό

μου είναι όμοιες ήδη στο Arilje (1296)72. Τό εικονογρα

φικό σχήμα της εικόνας τοΰ Ρίτζου εμφανίζεται άπηρ-

τισμένο στα τέλη τοϋ 14ου αι. στο Σκλαβεροχώρι μέ μι

κρές διαφορές στους βράχους καί τον ποταμό7 3. Τον 

τύπο της εικόνας μας ακολουθούν έπί πλέον ώς προς 

τήν διαμόρφωση των βράχων, της όχθης καί τοϋ κυμα

τισμού τού ποταμού καί τήν στάση των αγγέλων ό Θεο

φάνης στην τοιχογραφία τοϋ νάρθηκα καί στην εικόνα 

δωδεκαόρτου της Μονής Σταυρονικήτα74 καί ό ζωγρά

φος μιας εικόνας της αγιορείτικης Μονής Παντοκράτο-

ρος7 5. Άπό τήν παραλλαγή τής εικόνας τοΰ Ρίτζου είναι 

εμπνευσμένη καί ή μεγάλη εικόνα τοϋ Άγιου Γεωργίου 

στην Βενετία πού αποδίδεται στον Μιχαήλ Δαμασκη

νό, μέ διαφορές στον όμιλο των αγγέλων76. 

Στην Μεταμόρφωση77 ό Χριστός, πού στέκεται στην με

σαία κορυφή ενός βραχώδους βουνού, κρατεί κλειστό 

ειλητάριο καί ευλογεί (Είκ. 6). Προβάλλεται σέ ελλει

ψοειδή δόξα, στην οποία εγγράφεται άλλη ρομβόσχημη 

δόξα μέ δύο τριγωνικές προεξοχές. Τον πλαισιώνουν οι 

κλειστές καί στατικές μορφές των προφητών 'Ηλία καί 

Μωυσή, πού ενώνουν τα χέρια μπροστά στο στήθος. 

7 4 Μ. Χατζηδάκης, Ό κρητικός ζωγράφος Θεοφάνης. Ή τελευ
ταία φάση τής τέχνης του στις τοιχογραφίες τής 'Ιεράς Μονής 
Σταυρονικήτα "Ayiov Όρος 1986,65, είκ. 5. Λείπει από τήν τοιχο
γραφία ελλείψει χώρου ό κάτω δεξιά άγγελος. Στην εικόνα ό Πρό
δρομος σκύβει λιγότερο καί λείπει ή σπηλιά τοΰ αριστερού βου
νού- βλ. Χ. Πατρινέλης κ.ά., Μονή Σταυρονικήτα, 'Αθήνα 1974,74, 
αριθ. 8 (Ά. Καρακατσάνη). 
7 5 Εικόνες Μονής Παντοκράτορος (ύποσημ. 40), 121, είκ. 61 (Τ. 
Παπαμαστοράκης). 
7 6 Chatzidakis, Icônes, 58, αριθ. 31, πίν. 23. 
7 7 Γιά τήν εικονογραφία βλ. κυρίως Millet, Recherches, 216-231. 
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Άπό τους τρεις αποστόλους πού ήσαν παρόντες στην 

Μεταμόρφωση, ο Πέτρος, γονατιστός, κοιτά τον 'Ιησού 

απλώνοντας το δεξί χέρι. Ό 'Ιωάννης είναι πεσμένος 

στα τέσσερα με το κεφάλι αριστερά και το σανδάλι έχει 

φύγει από τό δεξί πόδι του. Ό Ιάκωβος, τέλος, πεσμέ

νος προς τα δεξιά, στηρίζεται στο δεξί χέρι ενώ με το 

αριστερό σκεπάζει το πρόσωπο του· ή άκρη τού ιματί

ου του ανεμίζει προς τα επάνω. Δενδρύλλια με πυκνά 

λαματίσματα φυτρώνουν στην βάση τών κορυφών. 

Επιγραφή: Η METAMOP<PQCIC. 

Ή σκηνή, με τις υπερβολικά κινημένες στάσεις τών μα

θητών, είναι τυπική της εικονογραφίας της Μεταμορ

φώσεως κατά τους χρόνους τών Παλαιολόγων. Ή όλη 

σύνθεση επαναλαμβάνεται σέ εικόνα δωδεκαόρτου του 

ναοΰ του Παντοκράτορος στην Ζάκυνθο, πού έχει απο

δοθεί στον Βίκτωρα78, και με μικροδιαφορές στην εικό

να δωδεκαόρτου της Μεγίστης Λαύρας πού αποδίδε

ται στον Θεοφάνη7 9, σέ χαρακτικό προσευχηταρίου 

τοϋ Ιακώβου της Κάμενα Ρέκα, πού τυπώθηκε στην 

Βενετία το 1566 και ακολουθεί κρητικά πρότυπα8 0, σέ 

εικόνα δωδεκαόρτου της Βενετίας πού αποδίδεται 

στον Μιχαήλ Δαμασκηνό81 και σέ φύλλα τριπτύχου της 

δεύτερης πενηνταετίας τού 16ου82 και τών άρχων τού 

17ου αι.83. Οι απόστολοι έχουν τίςϊδιες στάσεις στις τοι

χογραφίες της Μεγίστης Λαύρας και της Μονής Σταυ-

ρονικήτα, πού ζωγράφισε ό Θεοφάνης τό 1535 και το 

1546 αντιστοίχως84, και σέ εικόνες τών άρχων τού 17ου 

αι. στο Μεγάλο Μετέωρο85 και της δεύτερης πενηντα

ετίας τού Που αι. στην Συλλογή Βελιμέζη86, ενώ στις 

τοιχογραφίες της Μονής Διονυσίου πού φιλοτέχνησε ό 

Τζώρτζης τό 154787 και τού παρεκκλησίου τού 'Αγίου 

Γεωργίου τής Μονής Άγιου Παύλου, τού 155288, διαφέ

ρει μόνον ό Ιωάννης, πού πιάνει μέ τό αριστερό χέρι τό 

πηγούνι του. Τήν σύνθεση επαναλαμβάνουν μέ μικρο

διαφορές και άλλα εργαστήρια. Σέ εικόνα δωδεκαόρ

του τής Μονής Cotroceni στο Βουκουρέστι λ.χ., πού 

7 8 Ζ. Μυλωνά, Μουσείο Ζακύνθου, 'Αθήνα 1998,57,60, αριθ. 5. 
7 9 Weitzmann κ.ά., ε.ά. (ύποσημ. 2), 333 (M. Chatzidakis). Διαφέρει 
εδώ ή στάση τοϋ Ιωάννη. 

D. Medakovic, Grafika srpskih stampanih knjigaXV-XVIIveka, Βελι
γράδι 1958,214-215, αριθ. 20, πίν. LXXXI.2. Διαφέρουν οι στάσεις 
τών προφητών. 
8 1 Chatzidakis, Icônes, 64-65, αριθ. 41, πίν. 29. Οι διαφορές εντοπίζο
νται στο σχήμα της δόξας και στις στάσεις τών προφητών. 
8 2 Κακαβάς, Κρητικό τρίπτυχο, ε.ά. (ύποσημ. 41), σ. 158, εικ. 4. Ό 
'Ηλίας κρατεί εδώ ειλητάριο και ό Μωυσης τις πλάκες τοϋ νόμου. 
8 3 Μετά το Βυζάντιο (ύποσημ. 17), αριθ. 25. Ό Μωυσης κρατεί και 

Εικ. 6. Ή Μεταμόρφωση. Λεπτομέρεια τής Εικ. 1. 

χρονολογείται περί το 1680 και αποδίδεται στον ζω

γράφο Κωνσταντίνο, ή δόξα είναι κυκλική και οι δύο 

προφήτες διαφέρουν ελαφρώς στην θέση τών χεριών89. 

Στην Βαϊοφόρο ό Ιησούς προχωρεί προς τα Ιεροσόλυ

μα άπό αριστερά, όπως συμβαίνει κατά κανόνα9 0 (Εικ. 

7). Τό σώμα του και τα πόδια, πού κρέμονται στην 

ορατή δεξιά πλευρά τού υποζυγίου, είναι ελαφρώς γυ

ρισμένα αριστερά ώς προς τον θεατή, ένώ στρέφει τό 

κεφάλι προς τους Ιουδαίους, πού τον περιμένουν δεξιά 

έξω άπό τα Ιεροσόλυμα. Κρατεί κλειστό ειλητάριο και 

εδώ τις πλάκες τοϋ νόμου. 
8 4 Millet, Athos, πίν. 123.1. Μ. Χατζηδάκης, Ό κρητικός ζωγράφος 
Θεοφάνης (ύποσημ. 74), 65, ε'ικ. 87. 
8 5 Μυστήριον Μέγα, 442, αριθ. 166 (Λ. Δεριζιώτης). 
8 6 Ν. Χατζηδάκη, Εικόνες τής Συλλογής Βελιμέζη, 'Αθήνα 1997, 
294-298, αριθ. 34. 
8 7 7ερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Οι τοιχογραφίες τοϋ καθολικού, 
'Άγιον Όρος 2003, ε'ικ. 228. 
8 8 Millet, Athos, πίν. 188.4. 
8 9 Εικόνες τής Ρουμανίας (ύποσημ. 44), 68, αριθ. 19. 
9 0 Millet, Recherches, 255-284. 
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Είκ. 7. Ή Βαϊοφόρος. Λεπτομέρεια της Είκ. 1. 

υψώνει το δεξί χέρι σε χειρονομία λόγου. Δύο παιδιά 
στρώνουν ένα κόκκινο ρούχο για να πατήσει το ζώο, 
ενώ ενα τρίτο το ταΐζει. Ό Χριστός και οι απόστολοι, 
πού τον ακολουθούν σε συμπαγή ομάδα, προβάλλο
νται πάνω σε κωνικό βραχώδες βουνό. Άπό τους μα
θητές ξεχωρίζουν ό Ανδρέας, πού ακολουθεί τό υποζύ
γιο, και ό Πέτρος, πού γυρίζει τό κεφάλι πίσω, ανάμεσα 
στον πρωτόκλητο και τον Χριστό. Μπροστά στο πλή
θος πού συνωθείται δεξιά ξεχωρίζουν ένας λευκογένει-
ος άνδρας πού τείνει κλάδο φοίνικα και μία γυναίκα. 

9 1 Βλ. ύποσημ. 23. 
9 2 Π.Λ. Βοκοτόπουλος, Επτά κρητικές εικόνες τοΰ 17ου αι., Άμη-
τός. Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Μανόλη 'Ανδρόνικο, Α, 
Θεσσαλονίκη 1987,142. Ένας άλλος τύπος δημιουργήθηκε πιθα
νότατα στην Κωνσταντινούπολη την δεύτερη πενηνταετία τοΰ 
14ου αι., αποκρυσταλλώθηκε στην Κρήτη στα μέσα τοΰ 15ου και 
αντιπροσωπεύεται από την εξαίρετη Βαϊοφόρο της Λευκάδος. Ό 
Χριστός προχωρεί έκεΐ άπό δεξιά, ακολουθούμενος άπό τους 
αποστόλους τους οποίους μισοκρύβει πτυχή του εδάφους. Έπί 
κεφαλής τους βρίσκονται ό Πέτρος και γενειοφόρος απόστολος 
πού χτυπά τό ζώο στα καπούλια. Στην πρώτη σειρά των Εβραίων 
πού υποδέχονται τον Χριστό στέκονται κουκουλοφόρος γέρο-

Στό βάθος δεσπόζει αριστερά μία δίδυμη κωνική βρα
χώδης κορυφή, ενώ δεξιά υψώνεται ή τειχισμένη Ιε
ρουσαλήμ, όπου διακρίνεται ό κυκλικός ναός της 'Ανα
στάσεως. Ανάμεσα τους υπάρχει ένα ψηλό δένδρο. 
"Ενα παιδί άναρριχάται στον κορμό, ενώ δύο άλλα 
έχουν ήδη σκαρφαλώσει και κόβουν κλαδιά. Επιγρα
φή: Η BAÏCXPOPOC. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της σκηνής στην εικόνα τού 
Σεράγεβου παρουσιάζονται ήδη άπηρτισμένα στην με
γαλόπρεπη Παναγία με τό δωδεκάορτο τοΰ Βυζαντινού 
Μουσείου, κωνσταντινουπολιτική πιθανότατα εικόνα 
τού τέλους τού Μου αι.91: Ή στάση τού Σωτήρος, ό συ
μπαγής όμιλος τών αποστόλων με δμοια στάση τού 
'Ανδρέα και τού Πέτρου στο πρώτο επίπεδο, τό κωνικό 
βουνό αριστερά και ό ορθογώνιος όγκος της πολιτείας 
πού κυριαρχεί δεξιά, τό δένδρο πού γεμίζει τό τριγωνικό 
κενό στο μέσο, ό λευκογένειος Εβραίος πού ηγείται τού 
ομίλου μπροστά στην πύλη, ακόμη και τό κυκλικό παρά
θυρο στην πρόσοψη ενός σπιτιού μέ δίκλινη στέγη. 
Ό εικονογραφικός τύπος της εικόνας μας κυριαρχεί 
στην κρητική ζωγραφική92. Άπαντα ήδη γύρω στο 1400 
στις τοιχογραφίες της Παναγίας στα Καπετανιανά και 
ιδίως τών Ε'ισοδίων στο Σκλαβεροχώρι, όπου οι ομοιό
τητες είναι πολύ μεγάλες στην στάση τού Χριστού, στον 
δμιλο τών αποστόλων -άν έξαιρέσομε τήν διαφορετική 
στροφή της κεφαλής τού Πέτρου- και στην τειχισμένη 
πόλη, όπου ταυτίζονται τό κτίσμα μέ δίρριχτη στέγη 
επάνω άπό τήν τοξωτή πύλη και, λίγο αριστερότερα, τό 
κτήριο μέ αέτωμα όπου ανοίγεται κυκλικό παράθυρο9 3. 
Πολύ μεγάλη ομοιότητα μέ τήν σκηνή στην εικόνα τού 
Νικολάου Ρίτζου παρουσιάζει ή Βαϊοφόρος μικρής δί-
ζωνης εικόνας τοΰ όψιμου 15ου αι. στην Πάτμο9 4. Ό 
έφιππος Χριστός και οι μαθητές επαναλαμβάνονται τον 
15ο αι. σέ εικόνες τού Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών 
και της Συλλογής Κανελλοπούλου95 και τον 16ο στην 
εικόνα τοΰ δωδεκαόρτου της Μεγίστης Λαύρας, πού 

ντας πού τείνει κλαδί και γυναίκα μέ παιδί στην αγκαλιά, ενώ στο 
άκρο ένας φαλακρός αγένειος άνδρας αποστρέφει τό κεφάλι. Βλ. 
Π.Λ. Βοκοτόπουλος, Μία πρώιμη κρητική εικόνα της Βαϊοφόρου 
στην Λευκάδα,ΖΐΧ4£ Θ' (1977-1979), 309-321. 
9 3 Μπορμπουδάκης, Παρατηρήσεις στή ζωγραφική τοΰ Σκλαβε-
ροχωρίου, έ'.ά. (ύποσημ. 73), 383-384, πίν. 197. 
9 4 Βλ. τήν ανάλυση τοΰ Χατζηδάκη, Εικόνες Πάτμου, 77-78, αριθ. 
25, πίν. 23. 
9 5 Μπαλτογιάννη, Ό Χριστός στην ενσάρκωση, 282-283, αριθ. 46, 
πίν. 90. From Byzantium to El Greco, κατάλογος εκθέσεως, 'Αθήνα 
1987,181-182, αριθ. 50 (Ν. Chatzidakis). 
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αποδίδεται στον Θεοφάνη9 6, στην εικονογράφηση τοΰ 

προσευχηταρίου τοΰ Ιακώβου της Κάμενα Ρέκα (Βενε

τία, 1566)97, στην εικόνα δωδεκαόρτου της Βενετίας που 

αποδίδεται στον Μιχαήλ Δαμασκηνό98, και σέ εικόνα 

της Σπηλιάς Κισσάμου, στην οποία όμως ό Πέτρος στρέ

φεται προς τον Ίησοϋ". 

Ό τύπος επιβιώνει με μικρές αλλαγές μέχρι τον 18ο αι., 

π.χ. σέ εικόνα τέχνης Θεοδώρου Πουλάκη στο Βυζα

ντινό Μουσείο 'Αθηνών, στην εικόνα δωδεκαόρτου τοΰ 

έλληνικοΰ ναοΰ τοΰ Λιβόρνου και σέ τρεις εικόνες πού 

φυλάσσονται στο Κάστρο της Κεφαλληνίας, δπου στην 

θέση τοΰ 'Ανδρέα ζωγραφίζεται απόστολος μέ τα χα

ρακτηριστικά τοΰ Παύλου, αλλάζει ή μορφή τοΰ βου

νού, τοΰ δένδρου και της πολιτείας, και επί κεφαλής 

των Εβραίων επαναλαμβάνονται ό κουκουλοφόρος 

γέροντας πού τείνει κλαδί και ή γυναίκα ή οποία κρατεί 

στην αγκαλιά έ'να παιδί, πού χαρακτηρίζουν τήν πα

ραλλαγή της Βαϊοφόρου της Λευκάδας1 0 0. Ή εικόνα 

αυτή αντιγράφει πρότυπο ανάλογο προς εικόνα της 

Σπηλιάς Κισσάμου. Το εικονογραφικό σχήμα της πα

ραστάσεως μας αποδίδει ακριβέστερα, προσαρμόζο

ντας το στο αισθητικό ιδίωμα της εποχής του, ό ζωγρά

φος της εικόνας τοΰ τέμπλου τοΰ παρεκκλησίου της 

Παναγίας Παραμυθίας στο Βατοπέδι,τοΰ 1711101. 

Στην συμμετρική σύνθεση της Στανρώσεως (Είκ. 8) το 

σώμα τοΰ νεκροΰ Χριστού σχηματίζει ένα αντίστροφο 

§102 φ 0 ρ ε χ περίζωμα, τού οποίου ή άνω παρυφή σχη

ματίζει διαγώνιο, ενώ χαμηλά αφήνει να φανούν μπρο

στά τα γόνατα, και κρέμεται πίσω. Ί ο κεφάλι του έχει 

γείρει στον δεξιό ώμο. Τα πόδια είναι καρφωμένα χωρι

στά σέ οριζόντια σανίδα. Αίμα στάζει από τα καρφωμέ

να άκρα, αίμα και ύδωρ από τήν λογχισθεΐσα πλευρά. 

Δύο μικροί άγγελοι πετούν πάνω άπό τον σταυρό, μέ 

τα πρόσωπα μισοκρυμμένα από τα καλυμμένα χέρια 

τους. Ή Παναγία, αριστερά, ντυμένη κροσσωτό μαφό-

ριο, υψώνει τό ένα χέρι στον λαιμό και τείνει το άλλο 

προς τό νεκρό παιδί της. Πίσω της στέκονται δύο άλλες 

9 6 Chatzidakis, Théophane, 329, είκ. 39. 
9 7 Medakovic, ε.ά. (ύποσημ. 80), 214-215, αριθ. 24, πίν. LXXXII.2. 

P.L. Vocotopoulos, A propos de l'influence de la peinture Cretoise sur 

la gravure serbe du 16e siècle, BalkSt 24.2 (1983), 678-679, είκ. 8. 
9 8 Chatzidakis, Icônes, 65-66, αριθ. 42, πίν. 30. 
9 9 Εικόνες κρητικής τέχνης (ύποσημ. 61), 515, αριθ. 160 (Μ. Μπορ-

μπουδάκης). 
1 0 0 ΑΔ 46 (1991), Β' 1,10, πίν. 18 (Μ.Άχειμάοπου-Ποταμιάνου).Μυ-

στήριον Μέγα, 294, αριθ. 104 (Κ.-Φ. Καλαφάτη). Passarelli, ε.ά. 

Είκ. 8. Ή Σταύρωση. Λεπτομέρεια της Είκ. 1. 

γυναίκες. Από τήν άλλη πλευρά τοΰ Σταύρου ό ευαγγε

λιστής 'Ιωάννης κρατεί μέ τό δεξί χέρι τό σκυμμένο κε

φάλι του, ενώ τό αριστερό είναι κατεβασμένο. Πίσω του 

ό έκατόνταρχος, πού κρατεί κυκλική ασπίδα μέ προσω

πείο, ατενίζει τον Θεάνθρωπο και υψώνει τό χέρι σέ χει

ρονομία λόγου. Ό σταυρός είναι στερεωμένος σέ βρα

χώδες έδαφος, δπου ανοίγεται σπηλιά στην οποία δια

κρίνονται κρανίο και κάτω γνάθος. Στο βάθος υψώνε

ται τό τείχος τών Ιεροσολύμων, όπου ανοίγονται δύο 

πύλες και υψώνονται δύο πύργοι, μεταξύ τών οποίων 

είναι ζωγραφισμένες δύο λεοντοκεφαλές. Διακρίνονται 

μισοσβησμένες οι επιγραφές IC XC, ΜΗΡ ΘΥ και Ο Α-

riOC IQANNHC Ο ΘΕΟΛΟΓΟϋ. Στην κορυφή τοΰ σταυ-

(ύποσημ. 67), πίν. IV μετά τήν σ. 176. Κεφαλονιά (ύποσημ. 62), είκ. 

268-270. 
1 0 1 Ε. Τσιγαρίδας, Καλλιτεχνικές τάσεις στην τέχνη τών φορητών 

εικόνων τοΰ 18ου-19ου αιώνα στο 'Άγιον Ό ρ ο ς , Ζητήματα μετα

βυζαντινής ζωγραφικής στη μνήμη τον Μανόλη Χατζηδάκη, 

'Αθήνα 2002,320, είκ. 1. 
1 0 2 Για τήν Σταύρωση βλ. κυρκος Millet, Recherches, 396-460. RbK, 

V, στ. 284-356 (M. Mrass). 
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ρού υπάρχει πινακίδα μέ την βραχυγραφημένη επιγρα

φή Ο BAIMEYC THCAOEHC. 

Περιορισμένος στα τρία κύρια πρόσωπα και τους αγγέ

λους, ό τύπος της Σταυρώσεως της εικόνας μας συνα

ντάται ήδη τον 11ο αι. στον κώδικα 762 της Μονής Βα-

τοπεδίου1 0 3, οπού δμως οι μορφές είναι ραδινότερες 

και λείπει το τείχος. Πριν αποκρυσταλλωθεί τον 15ο αι., 

διαμορφώθηκε βαθμιαία τον 14ο αι. πιθανότατα στην 

Κωνσταντινούπολη, όπως διδάσκουν ή εικόνα τής 

Σταυρώσεως μέ δεκαέξι ευαγγελικές σκηνές στο Σινά, 

τρίπτυχο τής ϊδιας μονής, και εικόνες του Έρμιτάζ και 

τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου104, και μεταφυτεύθη

κε νωρίς στην Κρήτη, αν κρίνομε άπό τοιχογραφίες τού 

1329 στον 'Άγιο 'Ονούφριο τής Γέννας 'Αμαρίου και των 

άρχων τοϋ 15ου αι. στην Παναγία στοΰ Βριωμένου Ιε

ράπετρας και στον 'Άγιο Ισίδωρο στο Κακοδίκι Σελί-

1 0 3 Π. Χρήστου κ.ά., Οι θησαυροί τοϋ Άγιου "Ορους, Δ', Άθηναι 

1991,297, είκ. 219. 
1 0 4 Σωτηρίου, Εικόνες Σινά (ύποσημ. 7), 187-188,193-194, είκ. 205, 

220. Α. Bank, Byzantine Art in the Collections of Soviet Museums, 

Leningrad 1977,324-325, εικ. Π &. Byzantium. Faith and Power, κατά

λογος εκθέσεως, Νέα Υόρκη 2004,167-168, αριθ. 90. Στην τελευ

ταία εικόνα ή Παναγία υψώνει και τα δύο χέρια πού είναι καλυμ

μένα, το αριστερό χέρι τοϋ Ιωάννη είναι υψωμένο μπρος στο 

στήθος και τό τείχος έ'χει διαφορετική διαμόρφωση. 
1 0 5 Κ. Καλοκύρης, Αίβυζαντινοί τοιχογραφίαι τής Κρήτης, 'Αθή

ναι 1957, πίν. XVII. Στ. Μαδεράκης, Βυζαντινή ζωγραφική από 

τήν Κρήτη στα πρώτα χρόνια τοϋ 15ου αιώνα, Πεπραγμένα τοϋ 

ΣΤΔιεθνοϋς Κρητολογικοϋ Συνεδρίου, Β', Χανιά 1991, 285, πίν. 

96. Ό ϊδιος, Βυζαντινά μνημεία τοϋ Νομοΰ Χανίων: Ό 'Άγιος 'Ισί

δωρος στο Κακοδίκι Σελίνου, ΚρητΕστ, περ. Δ', 1 (1987), 97-98, 

πίν.42β,43. 
1 0 6 Π.Λ. Βοκοτοπούλου, Εικόνες τής Κερκύρας, 'Αθήνα 1990,11-

12, είκ. 7. 
1 0 7 Ό π ω ς τοϋ Σκλαβεροχωρίου (Μπορμπουδάκης, Παρατηρή

σεις στή ζωγραφική τοϋ Σκλαβεροχωρίου, έ'.ά. (ύποσημ. 73), 380, 

πίν. 199), τοϋ Ξένου Διγενή στα 'Απάνω Φλώρια Σελίνου, τοϋ 1470 

(Μ. Βασιλάκη-Μαυρακάκη, Ό ζωγράφος Ξένος Διγενής και ή 

εκκλησία των Άγιων Πατέρων στα Α π ά ν ω Φλώρια τής Κρήτης, 

Πεπραγμένα τοϋ Δ'Διεθνοϋς Κρητολογικοϋ Συνεδρίου, Αθήνα 

1981, Β', 562-563, πίν. 150-153· για τήν χρονολόγηση βλ. Π.Λ. Βοκο-

τόπουλος, Ή χρονολογία των τοιχογραφιών τοϋ Ξένου Διγενή στα 

Απάνω Φλώρια Σελίνου, AAA XVI (1983), 142-145) και στην Κά

τω Μερόπη Πωγωνίου (προσωπικές σημειώσεις), τοϋ Άγιου Νικο

λάου Ανάπαυσα στα Μετέωρα και τής Μεγίστης Λαύρας, πού φι

λοτέχνησε ό Θεοφάνης τό 1527 και τό 1535 (Σοφιανός - Τσιγαρί-

δας, έ'.ά. (ύποσημ. 65), 93,95,216. Millet, Athos, πίν. 129.2), τοϋ κα-

θολικοϋ τής Μονής Διονυσίου, έργου τοϋ Τζώρτζη τοϋ 1547 (7ερά 

Μονή Αγίου Διονυσίου (ύποσημ. 87), είκ. 244) ή τοϋ νέου καθολι-

κοϋ τής Μονής Μεταμορφώσεως Μετεώρων, τοϋ 1552 (Χατζηδά

κης - Σοφιανός, Το Μεγάλο Μετέωρο (ύποσημ. 68), 119). 

νου 1 0 5. Ό τύπος εμφανίζεται αποκρυσταλλωμένος στα 

μέσα του 15ου αι. στην μεγάλη εικόνα τοϋ ναού τής 

Σπηλαιώτισσσας στην Κέρκυρα1 0 6 και γνωρίζει μεγάλη 

διάδοση στην κρητική σχολή, σέ τοιχογραφίες107 και σέ 

εικόνες108, άλλα και σέ άλλα εργαστήρια, όπως τό κυ

πριακό1 0 9, τής Βορειοδυτικής Ελλάδος 1 1 0 και τοπικά 

αγιορείτικα εργαστήρια111. Ειδοποιός διαφορά άπό άλ

λες παραλλαγές είναι ή μορφή τού 'Ιωάννη, μέ τό δεξί 

χέρι στο μάγουλο και τό αριστερό κατεβασμένο, ή όποια 

πλαταίνει στην περιοχή των μηρών και στενεύει χαμη

λά, όπου τό δεξί πόδι είναι μισοκρυμμένο άπό τό αριστε

ρό. Μεγάλη διάδοση γνωρίζει και μία συγγενική παραλ

λαγή, μέ τόν 'Εσταυρωμένο, τήν Παναγία και τό τείχος 

ομοίους, αλλά τόν 'Ιωάννη να στηρίζεται στο δεξί πόδι, 

να υψώνει τό δεξί χέρι στο στήθος και να κρατεί μέ τό 

αριστερό τήν άκρη τού ιματίου του 1 1 2. 

1 0 8 Πρβλ. π.χ. τήν σταυροθήκη τοϋ Βησσαρίωνος (R. Polacco, La 

stauroteca del cardinale Bessarione, Bessarione e l'Umanesimo, Napoli 

1994,369-378,451-453), τις εικόνες τής 'Εθνικής Πινακοθήκης τής 

'Ιρλανδίας (D. και Τ. Talbot Rice, Icons. The Natasha Allen Collection, 

Catalogue, Δουβλίνο 1968, 19), τοϋ δωδεκαόρτου τής Μεγίστης 

Λαύρας (Chatzidakis, Théophane, 324, είκ. 40), τοϋ δωδεκαόρτου 

τοϋ Μεγάλου Μετεώρου (Βοκοτόπουλος, Εικόνες τής Κερκύρας, 

12, είκ. 320). 
1 0 9 Βλ. αδέξια εικόνα τής Μονής Κύκκου, τοϋ 1520 (Α. Papageor-

giou, Icônes de Chypre, Παρίσι-Γενεύη-Μόναχο 1969, 91, 119) και 

εικόνα δωδεκαόρτου τής Μονής Άγιου Νεοφύτου (Ά. Παπα-

γεωργίου, Εικόνες τής Κύπρου, Λευκωσία 1991,177, είκ. 132). 
1 1 0 Βλ. τις τοιχογραφίες τής Μονής Φιλανθρωπηνών, όπου ό 'Ιω

άννης στέκεται δίπλα στην Παναγία (Μ. Γαρίδης - Άθ. Παλιού-

ρας, Μοναστήρια Νήσου Ιωαννίνων. Ζωγραφική, 'Ιωάννινα 1993, 

είκ. 66) και τοϋ Αγίου Νικολάου Κράψης, έργο των Γεωργίου και 

Φράγκου Κονταρή,τοϋ 1563 (Δ. Εύαγγελίδης,Ό ζωγράφος Φρά-

γκος Κατελάνος εν Ήπείρω, ΔΧΑΕ Ά (1959), 47, πίν. 22). Για τήν 

ταύτιση των ζωγράφων βλ. Μ. Χατζηδάκης, Ό ζωγράφος Φράγ-

γοςΚονταρής,ΛΧ4£ Ε' (1966-1969), 299-307. 
1 1 1 Πρβλ. τό έπιστύλιο τής Μονής Παντοκράτορος και εικόνα τής 

ίδιας μονής, τοϋ όψιμου 16ου α'ι. {Εικόνες Μονής Παντοκράτορος 

(ύποσημ. 40), 157, 190-192, είκ. 84, 100. Σέ ελληνικό εργαστήριο 

τοϋ 16ου αι. έχει αποδοθεί εικονίδιο τοϋ Έθνικοΰ Μουσείου Τέ

χνης τής Ρουμανίας {Atta Tärii Românesti în secolele XIV-XVI, Βου

κουρέστι 2001,85-86, αριθ. 28). 
1 1 2 Βλ. π.χ. τήν σχετική σκηνή στην εικόνα τής Παναγίας μεταξύ 

δύο αγγέλων τοϋ Μουσείου Μπενάκη (Ξυγγόπουλος, Μουσεΐον 

Μπενάκη (ύποσημ. 25), πίν. 55Β), στην τοιχογραφία τοϋ Θεοφάνη 

στην Μονή Σταυρονικήτα (Χατζηδάκης, Ό κρητικός ζωγράφος 

Θεοφάνης (ύποσημ. 74), 72, είκ. 98) και στην Σταύρωση τοϋ 

'Εμμανουήλ Λαμπάρδου στην Βενετία (Μ. Μανούσακας, Ό ζω

γράφος, οί άφιερωταί και ή χρονολόγησις τής «Σταυρώσεως» τοϋ 

Άγιου Γεωργίου Βενετίας ('Εμμανουήλ Λαμπάρδος - Μάρκος και 

Αντώνιος Πάντιμος), Θησαυρίσματα 8 (1971), 7-16, πίν. Α'). 
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Στην Εις "Αδον Κάθοδο ό Ιησούς προχωρεί με γοργό 

διασκελισμό προς τα δεξιά και τραβά τον γονυπετή 

'Αδάμ, δίπλα στον όποιο στέκεται ή Εύα μέ τα χέρια 

υψωμένα σε δέηση1 1 3 (Εικ. 9). Ό Κύριος, πού φορεί εν

δύματα τα όποια φωτίζουν πυκνά λαματίσματα, κρατεί 

κλειστό ειλητάριο και προβάλλεται σε βαθύχρωμη φα

κοειδή δόξα. 'Αριστερά, στην πρώτη σειρά, παρακο

λουθούν την σκηνή ό Σολομών πού γυρίζει πίσω, ό Δα

βίδ και άλλος ένας λευκογένειος άνδρας μέ στέμμα. Πί

σω τους και πίσω από τους πρωτοπλάστους στέκονται 

όμιλοι δικαίων, ανάμεσα στους οποίους ξεχωρίζει ό 

Πρόδρομος, μεταξύ των δύο πρώτων βασιλέων. Ή 

σκηνή διαδραματίζεται σε βραχώδες τοπίο. Στο βάθος 

υψώνονται δύο κορυφές πού συγκλίνουν σαν λαβίδα. 

Κάτω ανοίγεται ευρύχωρη σπηλιά, όπου διακρίνονται 

άλυσόδετος άνδρας στο κέντρο, δύο θυρόφυλλα και 

δύο σαρκοφάγοι. Στον χρυσό κάμπο διαβάζεται ή επι

γραφή Η ΑΓ(ία) ΤΟΥ Χ(ριστο)Υ ANACTACIC, επάνω 

από το κεφάλι τού Χριστού Ι(ησοϋ)0 Χ(ριστό)ϋ. 

Ή σκηνή αυτή ακολουθεί έναν πολύ αρχαίο τύπο, πού 

μαρτυρείται ήδη άπό τις αρχές τού 9ου αι. στις σταυ-

ροθήκες Fieschi Morgan και Πλίσκας114.Τήν δεύτερη πε-

νηνταετία τού Μου αι. εμφανίζεται στην Περίβλεπτο 

τού Μυστρά μία παραλλαγή, όπου ό Χριστός προχωρεί 

ορμητικά προς τα δεξιά χωρίς ν' ανεμίζει το ιμάτιο του, 

κρατεί κλειστό ειλητάριο και όχι σταυρό, και πλαισιώνε

ται άπό δύο ομίλους δικαίων μέ τον γονυκλινή Αδάμ και 

τήν Εύα στον δεξιό όμιλο και τρεις βασιλείς μέ τήν 'ίδια 

πάντα στολή καθώς και τον Πρόδρομο στον αριστερό. 

Δύο βραχώδη βουνά υψώνονται συμμετρικά στο βάθος 

και κάτω ανοίγεται σπηλιά115. Ή παραλλαγή αυτή απο

κρυσταλλώνεται στις αρχές τού 15ου α'ι. στην κρητική 

σχολή, όπου και επικρατεί στις φορητές εικόνες116. Στις 

τοιχογραφίες των Κρητών, Θηβαίων και 'Ηπειρωτών 

μαϊστόρων επικρατεί αντιθέτως έ'νας τύπος πού έμφανί-

1 1 3 RbK, Ι, στ. 142-148 (E. Lucchesi Palli). 
Α. Kartsonis, Anastasis. The Making of an Image, Princeton 1986, 

94-125, slx.24g,26e. 
1 1 5 G. Millet, Monuments byzantins de Mistra, Παρίσι 1910, πίν. 116.3. 
116'Εκτενή διαπραγμάτευση βλ. στον Π.Λ. Βοκοτόπουλο, Εικόνες 
τής Κερκύρας, 29-30. Στα παραδείγματα πού προσάγονται εκεί 
μπορούν να προστεθούν πολλά άλλα, όπως εικόνα πού αποδόθη
κε στον πρώιμο 16ο αι. (Κ.-Φ. Καλαφάτη, Κρητική εικόνα τής Ε'ις 
'Άδου Καθόδου σε ιδιωτική συλλογή, ΔΧΑΕ KB' (2001), 173-179, 
εικ. 1), εικόνα δωδεκαόρτου τής Μεγίστης Λαύρας πού αποδίδε
ται στον Θεοφάνη, οπού ό Χριστός πατεί τα θυρόφυλλα και πα
ρατηρούνται μικροδιαφορές στους δύο ομίλους στα πλάγια (Cha-
tzidakis, Théophane, 324, εικ. 41), φύλλα τριπτύχου στο Βατικανό 
(Μ. Bianco Fiorin, Icone della Pinacoteca Vaticana, Πόλη τού Βατικα-

Είκ. 9. Ή Είς "Αδον Κάθοδος. Λεπτομέρεια τής Εικ. 1. 

ζεται τον 13ο αι., όπου ό Χριστός στέκεται ανάμεσα 

στους πρωτοπλάστους και τους τραβά άπό σαρκοφά

γους1 1 7. Ό τύπος τής εικόνας μας άπαντα σπανίως και 

σέ έργα άλλων εργαστηρίων, π.χ. σέ σταυρό τού 17ου αι. 

στην σικελική Piana degli Albanesi, έργο τοπικού εργα

στηρίου118, σέ σερβική εικόνα τού 17ου αι. στο Blagaj τής 

Βοσνίας119 και σέ εικόνα δωδεκαόρτου τής Μονής Co-

troceni στο Βουκουρέστι, πού αποδίδεται στον ζωγράφο 

Κωνσταντίνο και χρονολογείται περί το 1680120. 

νοΰ 1995,22, ε'ικ. 21) και στο Ιστορικό Μουσείο τής Μόσχας (Το 
κάλλος τής μορφής (ύποσημ. 54), αριθ. 41), και εικόνες του κρητι
κού ιερομόναχου Μακαρίου,τοϋ 1663 (Χατζηδάκης - Δρακοπού-
λου, 162, ε'ικ. 94), τού αδημοσίευτου δωδεκαόρτου τής Μονής 
Σινά, έργο πιθανότατα τοϋ Ιερεμία Παλλάδα, τού 1612, και τοϋ 
Βίκτωρος στην Μονή Φιλοσόφου, περί τό 1694 (Π.Λ. Βοκοτόπου-
λος, Τό δωδεκάορτο τής Μονής Φιλοσόφου, ε.ά. (ύποσημ. 43), 
197, εικ. 7). 
1 1 7 Βοκοτόπουλος, Εικόνες τής Κερκύρας, 30. 
1 1 8 Passarelli, ε.ά. (ύποσημ. 67), πίν. Ι. 
1 1 9 Rakic, Icons of Bosnia-Herzegovina (ύποσημ. 2), 123-124, αριθ. 44. 
1 0 Εικόνες τής Ρουμανίας (ύποσημ. 44), 70, αριθ. 20. Παραλείπο
νται εδώ οι μορφές στην σπηλιά και ένας προφητάναξ, και προ
στίθενται δύο άγγελοι μέ τα σύμβολα τοϋ Πάθους. 
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Κάτω αριστερά εικονίζεται ή Ανάληψη121 (Ε'ικ. 10). Ό 

Ιησούς αναλαμβάνεται σέ κυκλική δόξα πού κρατούν 

δύο άγγελοι. Στηρίζει κλειστό ειλητάριο στον αριστερό 

μηρό και απλώνει το δεξί χέρι σέ χειρονομία ομιλίας. Την 

δόξα άνακρατοϋν δύο άγγελοι μέ καμπυλωμένα σώμα

τα και υψωμένα φτερά, πού στρέφουν το κεφάλι πίσω. 

Κάτω στέκονται ή Παναγία, δύο άγγελοι και οι απόστο

λοι σέ δύο στίχους, άλλοι ακίνητοι και σαν αμέτοχοι στο 

υπερφυσικό γεγονός, δπως ό Πέτρος, δεξιά της Θεοτό

κου, και ο μαθητής στο δεξιό άκρο, και άλλοι υψώνοντας 

το κεφάλι και χειρονομώντας, όπως ό πάρισος του Πέ

τρου Παύλος και οι άλλοι απόστολοι της πρώτης σειράς 

αριστερά. Ή Παναγία, στο κέντρο της πρώτης σειράς, μέ 

τα χέρια υψωμένα στο στήθος, είναι ελαφρά στραμμένη 

δεξιά της.Τήν πλαισιώνουν στον δεύτερο στίχο δύο λευ-

κοφορεμένοι άγγελοι πού κρατούν το ραβδί τού κήρυ

κα μέ το δεξί χέρι και δείχνουν μέ το αριστερό τον ανα

λαμβανόμενο Κύριο. Πίσω από τους αποστόλους εικο

νίζονται δένδρα και στο βάθος ή κορυφογραμμή τού 

Ό ρ ο υ ς τών Έλαιών. Επιγραφή: Η [ANA]ÄHWIC. 
Ό εικονογραφικός τύπος διαμορφώθηκε στις αρχές 

τού 15ου αι.1 2 2. 'Εμφανίζεται αποκρυσταλλωμένος στην 

εικόνα του 'Ανδρέα Ρίτζου στο Τόκιο, όπου οι στάσεις 

είναι ακριβώς όμοιες, άλλα οι μορφές πιο ραδινές και 

λιγότερο στριμωγμένες123. 'Από το 'ίδιο άνθίβολο φαίνε

ται να προέρχονται εικόνες τού 15ου αι. στο Βυζαντινό 

Μουσείο 'Αθηνών124, στο Victoria and Albert Museum 

τού Λονδίνου125, στην Συλλογή Χαροκόπου1 2 6 και στο 

Ελληνικό 'Ινστιτούτο της Βενετίας127, άλλα και εικόνα 

τού Μεγάλου Μετεώρου, τών μέσων τού 16ου αι.1 2 8. 

Στην τοιχογραφία τού Μεγάλου Μετεώρου, τού 1552, ό 

Χριστός ευλογεί μέ τα δύο χέρια και διαφέρει ή στάση 

τού αποστόλου στο δεξιό άκρο της πρώτης σειράς129. 

Τον ϊδιο τύπο ζωγραφίζει ό Γεώργιος Κλόντζας στο 

τρίπτυχο της Πάτμου 1 3 0 και τον επαναλαμβάνουν είκό-

1 2 1 Βλ. σχετικά Ε.Τ. de Wald, The Iconography of the Ascension, A£4 
19 (1915), 277-319. RbK, Π, στ. 1224-1256 (Κ. Wessel). 
1 2 2 Βλ. λ.χ. την τοιχογραφία της Παναγίας στοϋ Βριωμένου, στην 
περιοχή της Ιεράπετρας (Μαδεράκης, Βυζαντινή ζωγραφική 
από τήν Κρήτη, ε.ά. (ύποσημ. 105), 282, πίν. 93). 
1 2 3 Κ. Koshi, Über eine kretische Ikone des 15. Jahrhunderts von An
dreas Ritzos im Nationalmuseum für westliche Kunst in Tokio, Bulletin 
Annuel du Musée National d Art Occidental 7 (1973), 37, εικ. 2. 
1 2 4 Εικόνες κρητικής τέχνης (ύποσημ. 61), 555-556, αριθ. 205. 
'Αχείμαστου, Βυζαντινό Μουσείο, 128-131, αριθ. 36. 
1 2 5 Buckton,Byzantium (ύποσημ. 12),221-222, αριθ.235 (M. Vassilaki). 
1 2 6 Μ. Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου, 'Αδημοσίευτες εικόνες 
από τή Συλλογή Σπ. Χαροκόπου της Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης 

Είκ. 10. Ή Ανάληψη. Λεπτομέρεια της Εικ. 1. 

να μέ πλαστή υπογραφή τού 'Εμμανουήλ Τζανφουρνά-

ρη στο Μουσείο Μπενάκη και ή 'Ανάληψη τού δωδεκα-

όρτου τού ναού τού Παντοκράτορος στην Ζάκυνθο, 

πού αποδίδεται στον Βίκτωρα131. Στην εικόνα τού δω-

δεκαόρτου της Μονής Σταυρονικήτα πού αποδίδεται 

στον Θεοφάνη, διαφέρει ή διάταξη τών φτερών τών 

αγγέλων132, ενώ στην εικόνα της Βενετίας πού αποδίδε

ται στον Μιχαήλ Δαμασκηνό, ό ζωγράφος τροποποιεί 

τήν θέση τών μαθητών της δεύτερης σειράς και σχεδιά

ζει δύο μεγάλα δένδρα στά άκρα της σκηνής, όπως 

άλλωστε και ό Βενέδικτος Έμπόριος σέ άλλη εικόνα 

'Αργοστολίου, ΣΤ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο (ύποσημ. 3), 353. 
1 2 7 Chatzidakis, Icônes, 29-30, αριθ. 12, πίν. 17. Ν. Χατζηδάκη, Από 
το Χάνδακα στη Βενετία. Ελληνικές εικόνες στην Ιταλία, 15ος-
16ος αιώνας, κατάλογος εκθέσεως, 'Αθήνα 1993,66, αριθ. 13. 
1 2 8 Χατζηδάκης - Σοφιανός, Το Μεγάλο Μετέωρο (ύποσημ. 68), 
191. 
1 2 9 Αυτόθι, 147. 

Χατζηδάκης, Εικόνες Πάτμου, 107, αριθ. 62, πίν. 43. 
1 3 1 Ξυγγόπουλος, Μουσεΐον Μπενάκη (ύποσημ. 46), 35-36, αριθ. 
22, πίν. 17. Ζ. Μυλωνά, Μουσείο Ζακύνθου, 'Αθήνα 1998,57,63. 
1 3 2 Chatzidakis, Théophane, 325, ε'ικ. 80. Χρ. Πατρινέλλης κ.ά., Μονή 
Σταυρονικήτα, 'Αθήναι 1974,92, αριθ. 17 (Ά. Καρακατσάνη). 
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τού Άγιου Γεωργίου των Ελλήνων, που τού αποδίδε

ται1 3 3. Στην εικόνα δωδεκαόρτου της Μονής Cotroceni 

διαπιστώνονται διαφορές στον αριστερό όμιλο των 

αποστόλων134. 

Τελευταία σκηνή δωδεκαόρτου είναι ή Κοίμηση της 

Θεοτόκου στην κάτω δεξιά γωνία της εικόνας135 (Είκ. 

11). Το λείψανο είναι ξαπλωμένο με το κεφάλι αριστε

ρά, όπως συμβαίνει κατά κανόνα, σέ στρώμα τοποθετη

μένο σε κρεβάτι σκεπασμένο μέ κάλυμμα πού κοσμεί

ται μέ ταινία ψευδοαραβικών γραμμάτων. Γύρω στέ

κονται, αριστερά και δεξιά του Χριστού, απόστολοι, 

επίσκοποι και γυναίκες. Ξεχωρίζουν ό Πέτρος πού θυ-

μιά αριστερά και ό Ανδρέας πίσω του, ο Παύλος πού 

σκύβει στα πόδια της Παναγίας και ό Ιωάννης ό Θεο

λόγος μέ τό χέρι στο μάγουλο, πίσω από το κρεβάτι. 

'Από τους ιεράρχες ένας, ανάμεσα στον Παύλο και τον 

Ιωάννη, θυμιά μέ κατσί. Δύο άλλοι, ό ένας πίσω άπό το 

κεφάλι της Θεομήτορος και ό δεύτερος πίσω στο δεξιό 

ήμιχόριο, κρατούν ανοικτά βιβλία. 

Ό Χριστός, μέ απαστράπτοντα ρούχα, στέκεται πίσω 

από τό κρεβάτι, στρέφει τό κεφάλι προς τήν Θεοτόκο 

και κρατεί τήν ψυχή της σέ μορφή βρέφους, μέ τα χέρια 

καλυμμένα σέ ένδειξη σεβασμού. Πλαισιώνεται άπό 

δύο μονόχρωμους αγγέλους πού κρατούν λαμπάδες 

και προβάλλεται πάνω σέ άμυγδαλόσχημη δόξα, στην 

κορυφή της οποίας είναι ζωγραφισμένο εξαπτέρυγο. 

Μπροστά στην κλίνη καίνε τρεις λαμπάδες. Στο βάθος 

υψώνονται μπροστά σέ τοίχο δύο παλαιολογίζοντα 

πυργόσχημα κτήρια, πού μισοκρύβουν δύο δένδρα- λε-

οντοκεφαλή κοσμεί τό αριστερό αρχιτεκτόνημα. 'Επι

γραφές: Η KOIMHCIC ΤΗΣ Θ(εοτό)ΚΟΥ, IC XC. 

Ή Κοίμηση της εικόνας τοΰ Σεράγεβου διαφέρει άπό 

τήν εικόνα τού 'Ανδρέα Ρίτζου στην Galleria Sabauda 

τού Τουρίνου πού, εκτός τού ότι περιλαμβάνει δευτε

ρεύοντα επεισόδια και πολύ περισσότερα πρόσωπα, 

παρουσιάζει ιδιομορφίες, όπως τήν αντίστροφη τοπο

θέτηση τού λειψάνου και πλήθος αγγέλων πού κυριαρ

χούν στο αριστερό ήμιχόριο, όπου εικονίζονται επίσης 

1 3 3 Chatzidakis, Icônes, 66-67, αριθ. 44, πίν. 31, και 105, αριθ. 77, πίν. 

53. 
1 3 4 Εικόνες τής Ρουμανίας (ύποσημ. 44), 72, αριθ. 21. 
1 3 5 Βλ. σχετικά L. Wratislaw-Mitrovic και Ν. Okunev, La Dormition 

de la Sainte Vierge dans la peinture médiévale orthodoxe, ByzSl 3 
(1931), 134-176. V. Vatasianu, Dormitio Virginis, ED 4 (1935). 1-49. 
RbK, III, στ. 136-177 (Κ. Kreidl-Papadopoulos). 

Ν. Gabrielli, Galleria Sabauda. Maestri Italiani, Torino 1971, 220, 

Είκ. 11. Ή Κοίμηση της Θεοτόκου. Λεπτομέρεια της Είκ. 1. 

πέντε γυναίκες, ενώ οι απόστολοι και οι ιεράρχες περιο

ρίζονται στο δεξιό, πλην τού Παύλου πού σκύβει στα 

πόδια τής Παναγίας1 3 6. Ή σύνθεση τοΰ Νικολάου Ρί

τζου επαναλαμβάνει σέ απλουστευμένη μορφή μία πα

ραλλαγή τήν όποια αντιπροσωπεύει μία εικόνα στο 

Ελληνικό 'Ινστιτούτο τής Βενετίας, τής δεύτερης πενη-

νταετίας τού 15ου αι.1 3 7. Όμοιες είναι οι μορφές στα 

δύο ήμιχόρια, τό κρεβάτι μέ τα τρία μανουάλια μπρο

στά του, τα αρχιτεκτονήματα, ακόμη και ή λεοντοκε-

φαλή στο αριστερό κτήριο. Στην εικόνα τής Βενετίας οι 

μονόχρωμοι άγγελοι είναι τέσσερις αντί για δύο, παρα

λείπεται τό εξαπτέρυγο και στην θέση του εικονίζονται 

τέσσερις άγγελοι πού έρχονται να παραλάβουν τήν 

ψυχή τής Θεοτόκου, ενώ οι απόστολοι καταφθάνουν 

εκ περάτων για να παραστούν στην κηδεία. Μία λιγότε-

άριθ. 156, είκ. 35. Μ. Chatzidakis, Les débuts, έ'.ά. (ύποσημ. 1), 177-

178, πίν. Ζ'. Βοκοτόπουλος, Βυζαντινές εικόνες (ύποσημ. 23), 225, 

είκ. 156. 
1 3 7 Chatzidakis, Icônes, 33-34, αριθ. 15, πίν. 15. Οι αριθμοί καταλό

γου στις λεζάντες των πινάκων 14 και 15 πρέπει να μετατεθούν 

αμοιβαίως. Για τήν χρονολόγηση τής εικόνας αυτής και τής επομέ

νης βλ. Μ. Χατζηδάκης, Εικόνες τοϋ 'Αγίου Γεωργίου των Ελλή

νων και τής Συλλογής τοϋ Ινστιτούτου, Βενετία 1975, XVII. 
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ρο επιμελημένη εικόνα της Συλλογής Λάτση παρέχει 

απλουστευμένη εκδοχή τής εικόνας τής Βενετίας, χωρίς 

τους αγγέλους πού κατεβαίνουν να παραλάβουν τήν 

ψυχή και τους αποστόλους πού καταφθάνουν για να 

παραστούν στο ξόδι138. Στον 15ο αι. άναχρονολογήθηκε 

εικόνα τού Μουσείου Μπενάκη με τήν υπογραφή Φι

λίππου ιερομόναχου, οπού παραλείπονται οι γυναίκες 

τού αριστερού ομίλου και εικονίζεται περιέργως ο Ίε-

φωνίας χωρίς τον άγγελο πού τού κόβει τα χέρια139. 

Μικροδιαφορές παρουσιάζουν μερικές άλλες πολύ κα

λής ποιότητος πρώιμες κρητικές εικόνες πού βρίσκον

ται στο Ελληνικό Ινστιτούτο τής Βενετίας140, στο Μου

σείο Μπενάκη1 4 1, και στο Μουσείο Καλών Τεχνών Πού-

σκιν τής Μόσχας142. Στην δεύτερη εικόνα τής Βενετίας 

και στην εικόνα τού Μουσείου Μπενάκη απουσιάζουν 

οι άγγελοι πού ετοιμάζονται νά παραλάβουν τήν ψυχή 

τής Θεοτόκου και εικονίζονται ή Μετάσταση της και το 

επεισόδιο τού Ίεφωνία. Στην τελευταία εικόνα ξανα-

βρίσκομε το έξαπτέρυγο στην κορυφή τής δόξας και τα 

δύο δένδρα, πού ζωγράφισε ό Νικόλαος Ρίτζος στην 

εικόνα τού Σεράγεβου, και προστίθενται δύο μελωδοί 

μέ ανεπτυγμένα ειλητάρια. Στην εικόνα τού Μουσείου 

Πούσκιν διαφέρουν τα κτήρια και μόνο δύο άγγελοι 

πετούν στο χρυσό βάθος. Τήν δεύτερη εικόνα τής Βενε

τίας αντιγράφουν εικόνες τού 'Εμμανουήλ Λαμπάρδου 

στην Μονή Παλαιοκαστρίτσας στην Κέρκυρα και τού 

Βίκτωρος στην Βενετία, μέ έξαπτέρυγο στην κορυφή 

τής δόξας1 4 3. Σέ εικόνα από τον Μητροπολιτικό ναό τής 

Καλαμπάκας, πού αποδόθηκε προσφάτως στον Θεο

φάνη Στρελίτζα, διαφέρουν τα κτήρια και οι απόστολοι 

τού δεξιού ομίλου, και έχουν προστεθεί οι απόστολοι 

πού έρχονται εκ περάτων1 4 4. Στην εικόνα δωδεκαόρ-

του στον ναό τού Παντοκράτορος στην Ζάκυνθο, πού 

αποδίδεται στον Βίκτωρα, παραλείπονται ή Μετά-

1 3 8 Μετά το Βυζάντιο (ύποσημ. 17), 30-31, αριθ. 4, μέ χρονολόγηση 

στα τέλη του 15ου αι. 
1 3 9 Ξυγγόπουλος, Μονσεΐον Μπενάκη (ύποσημ. 46), 18-19, αριθ. 10, 

πίν. 9Β. Για τήν χρονολόγηση βλ. Χατζηδάκης - Δρακοπούλου, 445. 
1 4 0 Chatzidakis, Icônes, 35-36, αριθ. 16, πίν. 14. Χατζηδάκη, Από το 

Χάνδακα στη Βενετία (ύποσημ. 127), 70-73, αριθ. 14. 
1 4 1 Αομήνικος Θεοτοκόπουλος Κρής, Ηράκλειο 1990, 114-117, 

αριθ. Ι (Μ. Άχειμάστου-Ποταμιάνου) (περί το 1500). Θησαυροί 

τής 'Ορθοδοξίας από τήν Ελλάδα, 'Αθήνα 1994, αριθ. 59, σ. 238-

239 (Α. Δρανδάκη). 
1 4 2 Εικόνες κρητικής τέχνης (ύποσημ. 61), 438-440, αριθ. 87 (Ο. 

Etinhof). Βοκοτόπουλος, Βυζαντινές εικόνες (ύποσημ. 23), 225, 

είκ. 155. 
1 4 3 Βοκοτόπουλος, Εικόνες τής Κερκύρας, 78-80, αριθ. 53, είκ. 172. 

Chatzidakis, Icônes, 149, αριθ. 130, πίν. 70. 

στάση και οι απόστολοι πού έρχονται έκ περάτων1 4 5. 

Σύμφωνα μέ τα εκτεθέντα, ή παραλλαγή τής Κοιμήσε

ως τής εικόνας τού Σεράγεβου γνώρισε αρκετή διάδοση 

στην κρητική ζωγραφική εικόνων τού 15ου αι. και βρή

κε μιμητές μέχρι τον 17ο αι. Έχει παρατηρηθεί ότι δέν 

υιοθετήθηκε στις τοιχογραφίες τής κρητικής σχολής 

και τού θηβαϊκού εργαστηρίου, μέ εξαίρεση τον Θεο

φάνη πού τήν χρησιμοποίησε στον ΕΆγιο Νικόλαο 'Ανά

παυσα μέ αρκετές αλλαγές146. 

Οί απόστολοι Πέτρος και Παϋλος κρατούν ομοίωμα 

όκτάπλευρης εκκλησίας μέ τρούλλο, πού απολήγει σέ 

φανό (Ε'ικ. 12). Στο εσωτερικό της διακρίνεται αγία 

τράπεζα σκεπασμένη μέ ένδυτή, διακοσμημένη μέ 

σταυρό πού περιβάλλουν γαμμάδια. Πάνω στην αγία 

τράπεζα είναι τοποθετημένα άγιο ποτήριο και ευαγγέ

λιο. Ό απόστολος Πέτρος κρατεί μέ το αριστερό χέρι 

κλειστό ειλητάριο και δύο κλειδιά, ό Παύλος κλειστό 

βιβλίο. Ό Πέτρος προβάλλει τό δεξί πόδι· το ιμάτιο του 

προεξέχει πίσω, από τήν μέση και κάτω. Ό Παύλος 

στηρίζεται στο αριστερό πόδι· τό περίγραμμα του πλα-

ταίνει στα γόνατα και στενεύει στα πόδια, όπως στον 

'Ιωάννη τής Σταυρώσεως. 

Οί τύποι αυτοί τών κορυφαίων αποστόλων, ζωγρα

φισμένων χωριστά, χωρίς νά κρατούν ομοίωμα ναού, 

απαντούν ήδη τον 14ο αιώνα στην εικόνα τής Συνάξε-

ως τών αποστόλων στην Μόσχα1 4 7. Τον 15ο αι. τους συ

ναντούμε σέ εικόνα τής Μονής Βατοπεδίου, αφιέρωμα 

τού δεσπότου 'Ανδρόνικου Παλαιολόγου, γιου τού Μα-

νουήλ Β'148, σέ μικρογραφία τού στιχηραρίου Σινά 1234, 

τού 1469149, και σέ σειρά βημοθύρων, δπως τής Συλλο

γής Οίκονομοπούλου,τού Χριστού τής Δημαρχίας στην 

Πάτμο και τής Μονής 'Αρκαδίου150, και εξακολουθούν 

νά είναι δημοφιλείς τους δύο επόμενους αιώνες151. 

144 £ Τσιγαρίδας, Αγνωστο έργο του Θεοφάνη τοϋ Κρητός στα 

Μετέωρα,ΔΧΑΕ KB' (2001), 357-363, εικ. 1. 
1 4 5 Μυλωνά, Μουσείο Ζακύνθου, 57,63, αριθ. 5. 
1 4 6 Βοκοτόπουλος, Εικόνες τής Κερκύρας, 80. Για τήν τοιχογρα

φία βλ. Σοφιανός - Τσιγαρίδας, ε.ά. (ύποσημ. 65), 94,224-225. 
1 4 7 Bank, Byzantine Art (ύποσημ. 104), 323, είκ. 269. 
1 4 8 Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, Αγιον "Ορος 1996,397-398, 

είκ. 29. 
1 4 9 Βοκοτόπουλος, Στιχηράριον Σινά 1234, έ.ά. (ύποσημ. 31), 99, 

είκ. 15. 
1 5 0 Χρ. Μπαλτογιάννη, Εικόνες. Συλλογή Δημητρίου Ο'ικονομο-

πούλου, Αθήνα 1985, 25-27, αριθ. 13, πίν. 10. Χατζηδάκης, Εικό

νες Πάτμου, 61-62, αριθ. 11, πίν. 80. Εικόνες κρητικής τέχνης (ύπο

σημ. 61), 481-483, αριθ. 125 (Μ. Μπορμπουδάκης). 
1 5 1 Βλ. λ.χ. τις εικόνες τοϋ Μιχαήλ Δαμάσκηνου στον Αγιο Γεώρ-
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Είκ. 12. Οι απόστολοι Πέτρος και Παϋλος. Λεπτομέρεια της 
Είκ. 1. 

Ή απεικόνιση των κορυφαίων αποστόλων σε ενιαία 

σύνθεση, όπου κρατούν μαζί ομοίωμα ναοΰ, που συμ

βολίζει την εκκλησία και είναι πιθανότατα εμπνευσμέ

νο άπό την ροτόντα της 'Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, 

άπαντα ήδη στις πολύ έφθαρμένες τοιχογραφίες τοΰ 

Άγιου 'Ανδρέα Περιστερών, πού έχουν χρονολογηθεί 

γιο των Ελλήνων στην Βενετία, τα βημόθυρα τοΰ ϊδιου ζωγράφου 

στην Ζάκυνθο και τα περίπου σύγχρονα άπό τήν Παναγία Γαβα-

λοϋσα της Ζακύνθου (Chatzidakis, Icônes, 59-60, αριθ. 32-33, πίν. 

27. Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Εικόνες της Ζακύνθου, 'Αθήνα 

1997,110-113, αριθ. 23, και 117-119, αριθ. 25). 
1 5 2 Χ. Μαυροπούλου-Τσιούμη, Ή ζωγραφική στή Θεσσαλονίκη 

τον 9ο αιώνα, Πρακτικά Συνεδρίου προς τιμήν και μνήμην των 

αγίων αύταδέλφων Κυρίλλου και Μεθοδίου των Θεσσαλονικέων, 

φωτιστών των Σλάβων (10-15 Μαΐου 1985), Θεσσαλονίκη 1986, 

408, είκ. 12. C. Mavropoulou-Tsioumi, The Painting of the Ninth 

Century in the Church of Saint Andrew 'Peristera', Zograf26 (1997), 9, 

ε'ικ. 5-7. Πρβλ. M. Panayotidi, La peinture monumentale en Grèce de 
la fin de l'Iconoclasme jusqu'à l'avènement des Comnènes (843-1081), 
CahArch 34 (1986), 76. Ν. Γκιολές, Ό βυζαντινός τροϋλλος και το 

εικονογραφικό του πρόγραμμα, 'Αθήνα 1990,33,125-128,137. 
1 5 3 Χατζηδάκη, Άπό το Χάνδακα στή Βενετία (ύποσημ. 127), 76-

81, αριθ. 16. 
1 5 4 Μπαλτογιάννη, ε.ά. (ύποσημ. 150), 95. Ή συγγραφεύς υποθέτει 

στα εβδομηκοστά έτη τοΰ 9ου αι.1 5 2. Το ομοίωμα φαίνε

ται κυκλικό, με διπλοθολικό τροϋλλο. Ό απόστολος 

Πέτρος κρατεί κλειδί, και μέσα στο ομοίωμα εικονίζε

ται άγιο ποτήριο. 

Ή σύνθεση αποκρυσταλλώνεται τον 15ο αι. Έκτος άπό 

τήν εικόνα του Σεράγεβου συναντάται σε εικόνα της 

Galleria dell' Accademia της Φλωρεντίας, πού έχει απο

δοθεί στον Νικόλαο Ρίτζο και οπού ό απόστολος Παϋ

λος κρατεί μαζί μέ το ευαγγέλιο και σπαθί, χαρακτηρι

στικό της εικονογραφίας του στην Δύση1 5 3. Το σπαθί 

απουσιάζει άπό τα άλλα γνωστά παραδείγματα, μέ 

εξαίρεση ανέκδοτη, αν δέν άπατώμαι, εικόνα τοΰ 1801 

στον επισκοπικό θρόνο τοΰ καθολικού της Μονής Δου-

σίκου. Μέ τήν μορφή πού παίρνει τον 15ο αι., ή σύνθεση 

έχει συσχετισθεί μέ τήν φιλενωτική κίνηση της εποχής· 

έχει μάλιστα σημειωθεί ή σχέση τοΰ ομοιώματος ναοΰ, 

στην μορφή πού παίρνει τότε, μέ τήν αρχιτεκτονική της 

Φλωρεντίας, όπου είχε συνέλθει ή σύνοδος τοΰ 1438-

1439. Διατυπώθηκε μάλιστα άπό τήν Χρ. Μπαλτο

γιάννη ή υπόθεση ότι δημιουργός τοΰ τύπου είναι ò 
κρητικός ζωγράφος 'Άγγελος Άκοτάντος, άνθίβολα 

τοΰ οποίου είχαν περιέλθει στον ζωγράφο 'Ανδρέα Ρί

τζο, πατέρα τοΰ Νικολάου1 5 4. Ό τύπος επαναλαμβάνε

ται σέ πολλές εικόνες, εϊτε κρητικές, όπως εικόνα τέ

χνης 'Εμμανουήλ Λαμπάρδου στην Κέρκυρα, τρίπτυχο 

τοΰ Σιλβέστρου Θεοχάρη, εικονίδιο της συλλογής τοΰ 

πρίγκηπος Johann Georg von Sachsen και φύλλο τριπτύ

χου τοΰ Βίκτωρος στο Βατικανό1 5 5, ε'ίτε βορειοελλαδι

κές, όπως δύο εικόνες της Μονής Παντοκράτορος και 

μία της Μονής Χελανδαρίου στο Άγιον Ό ρ ο ς , καθώς 

και μία τοΰ Μητροπολιτικού ναοΰ της Βέροιας156, ε'ίτε 

ότι ό Άκοτάντος ζωγράφισε τήν εικόνα πριν άπό τήν σύνοδο της 

Φερράρας,γιά να προσφερθεί εκεί ώς δώρο. Δεδομένης της σχέσε

ως του ομοιώματος πού κρατούν οι κορυφαίοι απόστολοι μέ τήν 

Santa Maria del Fiore της Φλωρεντίας, οπού μεταφέρθηκε ή σύνο

δος, πιθανώτερο είναι να ζωγραφίσθηκε μετά τήν σύνοδο. Πρβλ. 

για τό εικονογραφικό αυτό θέμα και τις παρατηρήσεις της Α. 

Davidov-Temerinski, Édifice idéal ou réel? Le modèle de l'église que les 
apôtres Pierre et Paul tiennent ensemble, CahBalk 31 (2000), 39-51. 
155 Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κερκύρας, 95-96, αριθ. 63, είκ. 176. 

Α. Embiricos, L'école Cretoise. Dernière phase de la peinture byzantine, 
Παρίσι 1967,240-241, είκ. 124· για τό τρίπτυχο βλ. From Byzantium 

to El Greco, κατάλογος εκθέσεως, Αθήνα 1987, 197, αριθ. 71. 

Sammler-Pilger-Wegbereiter. Die Sammlung des Prinzen Johann Georg 

von Sachsen, Mainz 2004,213, αριθ. IV.2.23. Bianco Fiorin, ε.ά. (ύπο

σημ. 116), 32, αριθ. 30, είκ. 48. 
1 5 6 Εικόνες Μονής Παντοκράτορος (ύποσημ. 40), 200-202, 258-

261 (Κ. Καλαμαρτζη-Κατσαρού). S. Petkovic, The Icons of Monastery 

Chilandar, Holy Mountain Athos 1997, 60,176. Χρ. Μαυροπούλου-
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Εικ. 13. Οι ΤρεϊςΊεράρχαι. Λεπτομέρεια τής Είκ. 1. 

έργα άλλων εργαστηρίων, όπως δύο εικόνες στην Λέ

σβο και εικονίδιο της Συλλογής Χαροκόπου στο 'Αργο

στόλι157. Οι κορυφαίοι απόστολοι πού κρατούν ομοίω

μα ναού απαντούν σπανιότερα σε τοιχογραφίες, όπως 

στον 'Άγιο Νικόλαο της Γούρνας στην Βέροια158. 

Ή σύνθεση, όπως αποκρυσταλλώθηκε στην κρητική ζω

γραφική, εντάσσεται μερικές φορές και στην Σύναξη των 

Δώδεκα 'Αποστόλων, π.χ. σέ εικόνα τού ζωγράφου της 

δεύτερης πενηνταετίαςτού 17ου αι. Δανιήλ στον πατριαρ-

Τσιούμη, Βυζαντινές και μεταβυζαντινές εικόνες της Βέροιας, 

Θεσσαλονίκη-Βέροια 2003,150, αριθ. 44. 
1 5 7 Ή ρ . Βακιρτζή, Θησαυροί της Λέσβου, Μυτιλήνη 1989,50,108, 

αριθ. 19, 47. Μαυροπούλου-Τσιούμη, έ'.ά., 150, αριθ. 44. Κεφαλο-

νιά (ύποσημ. 62), είκ. 51. 
1 5 8 Θ. Παπαζώτος, Ή Βέροια και οι ναοί της, 'Αθήνα 1994, 292, 

πίν. 104α. 

Άλ. Καρυώτογλου, Μήτηρ των εκκλησιών. Ιερουσαλήμ Θεοϋ 

κατοικητήριον, 'Άλιμος 1997,109. Για τον ζωγράφο βλ. Μ. Χατζη

δάκης, "Ελληνες ζωγράφοι μετά την "Αλωση (1450-1830), 1, 'Αθή

να 1987,256, αριθ. 4. 
1 6 0 Α π ό τις πρώτες κοινές απεικονίσεις τους είναι μικρογραφία 

του ψαλτηρίου Lond. Add. 19352, τοΰ 1066 (S. Der Nersessian, L'illus

tration des psautiers grecs du Moyen Âge, Π, Παρίσι 1970, 26, είκ. 60). 

Ακολουθούν τον 12ο α'ι. μικρογραφία του κωδικός Βατοπεδίου 

762 (Χρ. Μαυροπούλου-Τσιούμη, Εικονογραφικά θέματα από 

χικό ναό τού Αγίου Κωνσταντίνου στα Ιεροσόλυμα159. 

Οι Τρεις Ίεράρχαι Γρηγόριος ό Θεολόγος, 'Ιωάννης ό 

Χρυσόστομος και Βασίλειος παριστάνονται όρθιοι, με

τωπικοί, κρατώντας κλειστό βιβλίο -όρθιο οι δύο πρώ

τοι, διαγωνίως ό Μέγας Βασίλειος (Εικ. 13). Ό Χρυσό

στομος κρατεί μέ το δεξί χέρι σταυρό μπροστά στο στή

θος. Φορεί σάκκο μέ σταυρούς μέσα σέ κύκλους, ενώ οι 

άλλοι δύο φορούν πολυσταύρια φελόνια μέ σταυρούς 

πού περιβάλλονται άπό γαμμάδια. Αριστερά και δεξιά 

άπό τον καθένα είναι γραμμένο τό ονομά του μέ κεφα

λαία. Τήν συμμετρία και τήν ομοιομορφία στην απεικό

νιση τών ακίνητων επισκόπων, μέ τήν αυστηρή έκφρα

ση και τα κλειστά περιγράμματα, διασπά μόνο ή διαφο

ρετική αμφίεση τής κεντρικής μορφής και ή διαγώνια 

τοποθέτηση τού βιβλίου τού Βασιλείου. 

Ό συνεορτασμός τών Τριών Ιεραρχών καθιερώθηκε 

στα τέλη τοΰ 11ου αι., δέν απεικονίζονται όμως συχνά 

και οι τρεις μαζί κατά τήν βυζαντινή περίοδο1 6 0. Σέ φο

ρητές εικόνες ή κοινή απεικόνιση τους μαρτυρεΐται άπό 

τον 14ο αϊ..161. 

Πολύ μεγάλη ομοιότητα μέ τήν παράσταση μας, εξαι

ρουμένου τού σταυρού πού κρατεί ό Χρυσόστομος, πα

ρουσιάζει εξαίρετη σύγχρονη της κρητική εικόνα στην 

Αγία Αικατερίνη στους Κήπους τής Ζακύνθου1 6 2, ενώ 

ταυτίζεται και στο σημείο αυτό εικόνα τών μέσων τού 

16ου αι. στην Μονή Μεταμορφώσεως τών Μετεώ

ρων1 6 3. Ή διαφοροποίηση στην αμφίεση τοΰ Χρυσο

στόμου μαρτυρεΐται άπό τον 14ο αι.1 6 4. Ό δεξιός ιεράρ

χης κρατεί λοξά τό βιβλίο ήδη σέ παραστάσεις τοΰ 14ου 

αι., όπως σέ άμφιπρόσωπη εικόνα τοΰ Βυζαντινού 

Μουσείου 'Αθηνών165. Τον σταυρό τού μάρτυρος κρα

τάν κώδικα αρ. 762 της Μ. Βατοπεδίου, Κληρονομιά 6 (1974), 363-

365, είκ. 3) και ψηφιδωτό τής Cefalù (Ο. Demus, The Mosaics of 

Norman Sicily, Λονδίνο 1949,14, πίν. 7A). Ή απεικόνιση τους στην 

σειρά μαζί μέ άλλους άγιους, όπως σέ στεατίτη τοΰ Έρμιτάζ, του 

11ου αι., είναι μάλλον τυχαία (I. Kalavrezou-Maxeiner, Byzantine 

Icons in Steatite, Βιέννη 1985,97-98, αριθ. 4). 
1 6 1 Βλ. τις εικόνες τοΰ Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών (Αχείμα

στου, Βυζαντινό Μουσείο, 40, αριθ. 9) και τής Μονής Βατοπεδίου 

(Μονή Βατοπαιδίου (ύποσημ. 148), 393, είκ. 330). 
1 Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Εικόνες τής Ζακύνθου (ύποσημ. 

151), 78, αριθ. 12. 
1 6 3 Χατζηδάκης - Σοφιανός, Τό Μεγάλο Μετέωρο (ύποσημ. 68), 193. 
1 6 4 S. Hatfield Young, The Iconography and Date of the Wall Paintings at 

Ayia Solomoni, Paphos, Cyprus, Byz XLVIII (1978), 110. Για τον σάκκο 

βλ. T. Papas, Geschichte der Messgewänder, Μόναχο 1965,105-130. 

165 Αχείμαστου, Βυζαντινό Μουσείο, 40, αριθ. 9. 
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τεΐ ό Χρυσόστομος και σέ εικονογραφικά όμοια βορειο

ελλαδική εικόνα της Μονής Σταυρονικήτα166. 

Κατά μίμησιν της παραστάσεως των Τριών Ιεραρχών 

απεικονίσθηκαν στις Ιδιες στάσεις και άλλες ομάδες 

τριών επισκόπων, δπως κρητών ιεραρχών σέ εικόνα τοΰ 

Μιχαήλ Δαμασκηνοί)167, πατριαρχών 'Αλεξανδρείας σέ 

εικόνα τοΰ Ιερεμία Παλλάδα 1 6 8 και τών αγίων Παύλου 

τοΰ Όμολογητοΰ, Ιωάννου τοΰ 'Ελεήμονος και Γρηγο-

ρίου Νεοκαισαρείας, που εορτάζουν στις αρχές Νοεμ

βρίου, σέ ανυπόγραφη εικόνα της αγιορείτικης Μονής 

Παντοκράτορος169. 

Δέν είναι γνωστές πολλές βυζαντινές και πρώιμες μετα

βυζαντινές εικόνες με ευαγγελικές σκηνές γύρω από ένα 

κεντρικό θέμα. Οί αρχαιότερες σωζόμενες είναι τοΰ 13ου 

αι.170- πρόκειται για εικόνες πού περιβάλλονται από μι

κροσκοπικές μετάλλινες ανάγλυφες σκηνές στο πλαίσιο. 

Το γεγονός, ωστόσο, ότι μία ασημένια γεωργιανή εικόνα 

της Βρεφοκρατούσης Θεοτόκου, πού πλαισιώνεται από 

δέκα τέσσερις ευαγγελικές σκηνές, τοποθετείται στον 11ο 

αι.171, υποδηλώνει ότι υπήρχαν και προ τοΰ 13ου αι. τέτοι

ες εικόνες στο Βυζάντιο, πού δέν έχουν δμως σωθεί. 'Ανά

μεσα στα πρωϊμότερα παραδείγματα, δπου ζωγραφισμέ

νες -και όχι ανάγλυφες μεταλλικές- ευαγγελικές σκηνές 

περιβάλλουν ένα κεντρικό θέμα, μνημονεύομε εικόνες 

της Σταυρώσεως στην Μονή τοΰ Σινά172, τής Θεοτόκου 

Γλυκοφιλούσης στα Ιεροσόλυμα173 και τής Θεοτόκου 

Όδηγητρίας στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών174. 

Σέ δύο ακόμη εικόνες, πλην αυτής τοΰ Νικολάου Ρί-

τζου, οι ευαγγελικές σκηνές περιβάλλουν παράσταση 

τής Δεήσεως. Στην περίπου σύγχρονη εικόνα τοΰ Μου

σείου Βυζαντινού Πολιτισμού τής Θεσσαλονίκης δώ-

1 6 6 Πατρινέλλης κ.ά., Μονή Σταυρονικήτα (ύποσημ. 132), 130, 

αριθ. 28, είκ. 49 (Ά. Καρακατσάνη). 

167 Αχείμαστου, Βυζαντινό Μουσείο, 186, αριθ. 56. 
1 6 8 Π.Λ. Βοκοτόπουλος, 'Άγνωστα έργα τοΰ Ιερεμία Παλλάδα, 

Πεπραγμένα Η'Διεθνούς Κρητολογικοϋ Συνεδρίου, Β' 1, Η ρ ά 

κλειο 2000,98-100, είκ. 4. 
1 6 9 Εικόνες Μονής Παντοκράτορος (ύποσημ. 40), 133-134, είκ. 70 

(Τ. Παπαμαστοράκης). 

Βλ. P.L. Vocotopoulos, // viaggio dell'icona dalle origini alla caduta 

di Bisanzio, Μιλάνο 2002, 125-128, με τήν προγενέστερη βιβλιο

γραφία. 
1 7 1 W. Seibt - T. Sanikidze, Schatzkammer Georgien, Βιέννη 1981, 

αριθ. 31, είκ. 24. 
1 7 2 Σωτηρίου, Εικόνες Σινά (ύποσημ. 7), 187-189, είκ. 205. Μυστή-

ριον Μέγα, 316, αριθ. 114 (Π.Λ. Βοκοτόπουλος). 

δέκα σκηνές περιβάλλουν τήν Δέηση μέ τον Χριστό 

όρθιο1 7 5. Τόσο ή τεχνοτροπία όσο και ή εικονογραφία 

διαφοροποιούν τήν εικόνα από τήν κρητική σχολή. 

Αρχαιότερη, τοΰ τέλους τοΰ Μου σύμφωνα μέ τήν 

Χρυσούλα Μπαλτογιάννη, είναι εικόνα τής Συλλογής 

Δοβέρδου, δπου ό 'Ιησούς κάθεται σέ θρόνο χωρίς έρει-

σίνωτο και ανάγλυφα πλαίσια περιβάλλουν τις δώδεκα 

σκηνές, καμία από τις όποιες δέν ταυτίζεται εικονογρα

φικά μέ τις αντίστοιχες παραστάσεις τής εικόνας τοΰ 

Σεράγεβου1 7 6. Ή εικόνα τοΰ Νικολάου Ρίτζου διαφο

ροποιείται και από τις δύο αυτές εικόνες μέ τις μικρότε

ρες διαστάσεις της και ιδίως μέ τον περιορισμό τών 

σκηνών σέ δέκα και τήν απεικόνιση τών κορυφαίων 

αποστόλων πού κρατοΰν εκκλησία και τών Τριών Ιε

ραρχών. Ό π ω ς δείχνουν οί περιορισμένες διαστάσεις 

της, ή εικόνα πρέπει να ζωγραφίσθηκε για τήν ιδιωτική 

λατρεία177. 

Στην εικόνα τοΰ Σεράγεβου παρουσιάζονται αποκρυ

σταλλωμένοι οι εικονογραφικοί τύποι τών κυριοτέρων 

επεισοδίων τοΰ χριστολογικοΰ και θεομητορικού κύ

κλου, πού θα κυριαρχήσουν στην κρητική ζωγραφική. 

'Ιδιαίτερη σχέση μαζί της έχουν έργα όπως τρίπτυχο 

αθηναϊκής συλλογής πού αποδόθηκε στον όψιμο 16ο 

αι., όπου, μέ εξαίρεση τήν Σταύρωση, επαναλαμβάνο

νται αυτούσιοι οι ϊδιοι εικονογραφικοί τύποι1 7 8. Ό Νι

κόλαος Ρίτζος έζησε βέβαια στα τέλη τοΰ 15ου αι., 

όπως έχει όμως παρατηρηθεί, χρησιμοποιοΰσε πιθανό

τατα άνθίβολα τοΰ πατέρα του Ανδρέα Ρίτζου1 7 9 και 

συνεπώς ή εικόνα πού μας άπησχόλησε απηχεί τήν 

εικονογραφία τής κρητικής σχολής κατά τα πρώτα χρό

νια τής διαμορφώσεως της, στα μέσα και τό τρίτο τέ

ταρτο τοΰ 15ου αιώνα. 

1 7 3 Καρυώτογλου. Μήτηρ τών εκκλησιών (ύποσημ. 159), 96. 
1 7 4 Μπαλτογιάννη, Συνομιλία μέ το θείον, 100-101, αριθ. 14. Μή

τηρ Θεοϋ. Απεικονίσεις τής Παναγίας στή βυζαντινή τέχνη, κατά

λογος εκθέσεως, 'Αθήνα 2000, 410-413, αριθ. 64 (Μ. Άχειμάστου-

Ποταμιάνου). 

Deomene. L'immagine dell'orante fra Oriente e Occidente, Μιλάνο 

2001,231, αριθ. 131 (A. Tourta). Διαστ. 50,5x41 εκ. 
1 7 6 Μπαλτογιάννη, Ό Χριστός στην ενσάρκωση, 61-65, αριθ. 9, 

πίν. 17,18,42,48,85,91,92,150. Διαστ. 60,5x50,5 εκ. 
1 7 7 Κατά τον Mirkovic άνηκε σέ ιδιώτη, πού τήν προσέφερε στον 

ναό τοΰ Σεράγεβου: L. Mirkovic, Die italo-byzantinische Ikonenma-

lerfamilie Rico, ε.ά. (ύποσημ. 2), 134. 
1 7 8 Κακαβάς, Κρητικό τρίπτυχο, ε.ά. (ύποσημ. 41), 153-165. 
1 7 9 Μπαλτογιάννη, Ό Χριστός στην ενσάρκωση, 72. 
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THE ICON BY NIKOLAOS RITZOS IN SARAJEVO. 
REMARKS ON THE ICONOGRAPHY 

A he only signed work by the painter Nikolaos Ritzos is an 
icon of small dimensions (38x33.5 cm.), which was at one 
time in the old Orthodox church of Sarajevo. Depicted at 
the centre is the Deesis, surrounded by ten scenes from the 
gospels, the Apostles Peter and Paul holding a model of a 
church, and the Three Hierarchs, Basil, John Chrysostom 
and Gregory of Nazianzus. Nikolaos Ritzos, son of the 
renowned Cretan painter Andreas Ritzos, is mentioned in 
textual sources between 1482 and 1503, and died at the latest 
in 1507. The Sarajevo icon is a reference point for the early 
phase of the Cretan school of painting because it is signed, it 
can be dated approximately and it represents the principal 
scenes in the Christological and Mariological cycles. For 
these reasons it has been illustrated numerous times, yet no 
analytical commentary has been made on its iconography. 
This is endeavoured in the present article. 
The framing scenes are influenced by Palaiologan icono
graphy and present crystallized the iconographie types 

which were established in the Cretan school of painting until 
the late seventeenth century. As has been observed, Niko
laos Ritzos undoubtedly used his father's working drawings 
(anthibola) and consequently the icon echoes the iconogra
phy of the Cretan school during the middle and in the third 
quarter of the fifteenth century. 
The earliest surviving Byzantine icons with gospel scenes 
around the central subject date from the thirteenth century. 
Gospel scenes frame a representation of the Deesis on 
another two icons, one in the Museum of Byzantine Culture, 
Thessaloniki, and the other in the Loverdos Collection, 
Athens. Neither of them is identified iconographically with 
the corresponding scenes on the Sarajevo icon. The icon by 
Nikolaos Ritzos also differs from both icons in its smaller 
dimensions and, primarily, in the limiting of the scenes to 
ten and the presence of the two leading apostles, holding a 
church, and of the Three Hierarchs. The small size of the 
icon indicates that it was painted for personal devotions. 
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