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Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος 

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ 

±1. προσφορά μου στον τόμο εις μνήμην τοΰ Ηλία 
Κόλλια άφορα εικόνες πού σώζονται στην Αμοργό, 
νησί των Κυκλάδων πού για ώρισμένα χρόνια είχε υπα
χθεί στην 4η 'Εφορεία Βυζαντινών 'Αρχαιοτήτων Δω
δεκανήσου, την εποχή πού την διηύθυνε ό αλησμόνη
τος συνάδελφος και φίλος. Ό 'Ηλίας μοϋ είχε πρόθυμα 
παραχωρήσει την άδεια δημοσιεύσεως τών εικόνων, 
για τις όποιες θα γίνει λόγος, πού φυλάσσονται στην 
ιστορική μονή της Παναγίας Χοζοβιωτίσσης1. 
Ή πρώτη εικόνα, διαστάσεων 106x81 χ2,5 έκ., πού σώ
ζεται σε κακή κατάσταση, συντηρήθηκε προ μερικών 
ετών χωρίς τήν επίβλεψη της 'Αρχαιολογικής Υπηρε
σίας, άφοϋ αφαιρέθηκε ή μεταλλική επένδυση της. 
Είναι ζωγραφισμένη σε τέσσερις σανίδες -δύο μεγάλες 
στο κέντρο και δύο στενές στα πλάγια- στερεωμένες με 
τρεις δοκίδες, καρφωμένες στο πίσω μέρος με γυφτό-
καρφα. Κάτω άπό τήν κατώτερη δοκίδα είναι προση
λωμένη μία πρόσθετη οριζόντια σανίδα, διαστάσεων 
79,5x8x2,5 έκ. Αύτόξυλο πλαίσιο πλάτους 3,5 έκ. εξέ
χει ελαφρώς. 

Ή εικόνα παριστάνει τον άγιο Γεώργιο καβάλλα σέ 
άσπρο άλογο, πού βαδίζει αργά προς τα δεξιά (Εικ. 1). 
Με το αριστερό χέρι κρατεί ασπίδα και με το δεξί, πού 
βαστά κάθετα ακόντιο, αγκαλιάζει ενα παιδί καθισμένο 
στα καπούλια τοΰ άλογου, τό όποιο κρατεί κύπελλο στο 
αριστερό χέρι και κανάτι στο δεξί. Τό κεφάλι τοΰ αγίου 
είναι στραμμένο προς τον θεατή. Τό άναπετάριν του 
απλώνεται και γεμίζει τό κενό στην άνω αριστερή γωνία. 
Στην αντίστοιχη δεξιά γωνία εικονίζεται μέσα σέ τεταρ-
τοκύκλιο, διάστικτο μέ αστέρια, ό Χριστός πού ευλογεί. 
Χαμηλά εικονίζεται μέσα σέ λίμνη ό δράκος, τον όποιο 
κατέβαλε ό άγιος, και δεξιώτερα ή πριγκήπισσα τήν 
οποία έσωσε. Τό τμήμα αυτό της εικόνας είναι ξαναζω-

1 Για το μοναστήρι βλ. τον εξαίρετο οδηγό της Λίλας Μαραγκού, 
'Αμοργός. Μονή Παναγίας της Χοζοβιώτισσας, 'Αθήνα 1988. 
Πρβλ. και Ά. Μηλιαράκη, Υπομνήματα περιγραφικά τών Κυκλά
δων Νήσων κατά μέρος. 'Αμοργός, εν 'Αθήναις 1884,30-35. Ί . Βο-

γραφισμένο και δεν είναι συνεπώς βέβαιο οτι περιελάμ
βανε αρχικά τό επεισόδιο αυτό. 
Στο πρόσωπο τοΰ αγίου ό προπλασμός είναι καφέ. 
"Εχει χαμηλό μέτωπο, λεπτή μύτη και μικρό στόμα (Εικ. 
2). Πυκνά λεπτά παράλληλα φώτα είναι ζωγραφισμένα 
δίπλα στο δεξί μάτι και πάνω άπό τό στόμα. Ό άγιος 
φορεί βαθυγάλαζο χειριδωτό χιτώνα μέ λευκές τις φω
τισμένες επιφάνειες, κόκκινο θώρακα και μανδύα, και 
άνοικτοκάστανες δρομίδες. Τό παιδί στα καπούλια τοΰ 
άλογου φορεί καστανέρυθρο ροΰχο και κόκκινο σκοΰ-
φο· τό κανάτι πού κρατεί είναι βαθυγάλαζο. Στην ασπί
δα διατηρούνται σέ ελαφρό ανάγλυφο λείψανα ανορ
θωμένου λιονταριού γυρισμένου αριστερά μέ σηκωμέ
νη τήν ουρά, κρινανθέμων και γεωμετρικού κοσμήμα
τος στην παρυφή (Εικ. 3). Ό ανάγλυφος έλισσόμενος 
βλαστός, πού κοσμεί τον φωτοστέφανο τοΰ άγιου, δια
κόπτεται άπό τέσσερις κύκλους. Ή ίπποσκευή είναι 
κόκκινη, μέ κρόσσια πού κρέμονται σχηματίζοντας ανά
ποδα κρινάνθεμα. Στο ξαναζωγραφισμένο κάτω τμήμα 
τοΰ πίνακα ό δράκος είναι πράσινος και τό έδαφος απο
δίδεται φυσιοκρατικά μέ δενδρύλλια και χόρτα. 
Ό λευκός κάμπος κοσμείται μέ πλέγμα ανάγλυφων τε
τραγώνων. Στην διασταύρωση τών γραμμών σχηματί
ζονται κουκκίδες, άπό όπου ξεκινοΰν διαγώνιες πού 
πλαταίνουν προς τό κέντρο τών διαχώρων (Εικ. 1 και 
3). Στο άνω δεξιό και τό κάτω αριστερό τμήμα τοΰ κά
μπου ό διάκοσμος φαίνεται σήμερα εγχάρακτος, επειδή 
εξέπεσαν τα ανάγλυφα στοιχεία, τών όποιων διατη
ρούνται ϊχνη. 

Αριστερά και δεξιά άπό τό κεφάλι τοΰ άγιου είναι 
γραμμένη μέ άσπρα ανάγλυφα κεφαλαία γράμματα μέ
σα σέ δύο κυανούς κύκλους ή επιγραφή: Ο AHOC / 
ΓΕΩΡΓΙΟΟ Ο BfAACJ/AMITHC. 

γιατζίδου, Αμοργός. Ίστορικαϊ ερενναι περί της νήσου, έν Αθή
ναις 1918, 16-68. Ε. Kolodny, Un village cycladien. Chora d'Amorgos, 
Aix-en-Provence 1992,37-43. 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Είκ. 1. 'Αμοργός. Μονή Παναγίας ΧοζοβΊωτίσση<ς. Εικόνα τον άγιου Γεωργίου. 

Το μονύδριο τοΰ Αγίου Γεωργίου τοΰ Βαλσαμίτη είναι 
μετόχι της μονής Χοζοβιωτίσσης, πού απέχει περίπου 
μίαν ώρα ΝΔ. της Χώρας. Στον ναό υπήρχε ύδρομα-

ντεΐο, φημισμένο σέ όλες τις Κυκλάδες. Το περιγρά
φουν όλοι οι περιηγηταί πού επεσκέφθησαν την 'Αμορ
γό, ήδη από τα μέσα τοΰ 17ου αι.2. Ή εικόνα τοΰ αγίου 

2 Ά. Μηλιαράκη, «Το εν Άμοργψ μαντεΐον τον Αγίου Γεωργίου 
τοΰ Βαλσαμίτου», Εστία, ΙΣΤ, αριθ. φύλλου 411, 13 Νοεμβρίου 

1883, 717-720. Πρώτος μνημονεύει το προσκύνημα ό άββας 
Richard το 1651. 
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Είκ. 2. 'Αμοργός. Μονή Παναγίας Χοζοβιωτίσσης. Εικόνα 

τον άγίον Γεωργίου. Το κεφάλι τον άγίον. 

λιτανευόταν μαζί με το παλλάδιον της Μονής, την εικό

να της Παναγίας Χοζοβιωτίσσης, στην Χώρα και σέ 

άλλα σημεία της 'Αμοργού, ολόκληρη την εβδομάδα της 

Διακαινησίμου3. 

Στην πίσω όψη της εικόνας (Είκ. 4) είναι σχεδιασμένοι 

με κόκκινο χρώμα πάνω σέ λευκό βάθος σταυρός και ή 

3 Βλ. τις περιγραφές των 'Αντωνίου Μηλιαράκη (^Υπομνήματα πε
ριγραφικά των Κυκλάδων Νήσων (ύποσημ. 1), 38-40) και James 
Theodore Bent (The Cyclades, or Life Among the Insular Greeks, Λον
δίνο 1885,475-480,485-487). 
4 Βλ. R. Cormack - S. Michalarias, «A Crusader Painting of St George: 
'maniera greca' or 'lingua franca'?», The Burlington Magazine 126 
(1984), 132-141. G. Dimitrokallis, «Saint Georges passant sur la mer», 
ΔΧΑΕ ΚΣΓ (2005), 367-371. 
5 Για τον όρο βλ. Ν. Χατζηδάκη, «Κρητική εικόνα του αγίου Γεωρ
γίου καβαλλάρη σέ παρέλαση. Από τη δωρεά Στεφάνου καί 
Φραγκίσκου Βαλλιάνου στο Μουσείο Μπενάκη», Τά Νέα των Φί
λων τον Μουσείου Μπενάκη, Όκτ.-Δεκ. 1989,9-23. 
6 Ό π ω ς σέ κρητική εικόνα πού βρίσκεται στην Κέρκυρα (Π. Λ. 
Βοκοτοπούλου, Εικόνες της Κερκύρας, Αθήνα 1990, 22-24, είκ. 

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ 

Είκ. 3. Αμοργός. Μονή Παναγίας Χοζοβιωτίσσης. Εικόνα 

τον άγίον Γεωργίον. Ή ασπίδα τον άγίον. 

επιγραφή IC [XCJ. Ό σταυρός έχει δύο οριζόντιες κε

ραίες, από τις όποιες ή κατώτερη είναι διαγώνια. 

Ό Μεγαλομάρτυς Γεώργιος εικονίζεται συχνά έφιππος 

από την μεσοβυζαντινή περίοδο και έξης. 'Από τον 12ο-

13ο αι. παριστάνεται ενίοτε μέ ένα παιδί στα καπούλια 

τοϋ αλόγου. Ή παράσταση αύτη αναφέρεται στην διά

σωση, μέ επέμβαση του «αιχμαλώτων έλευθερωτοΰ» 

αγίου, ενός παιδιού πού, σύμφωνα μέ τά Θαύματα του, 

είχε σκλαβωθεί στην Λέσβο από Σαρακηνούς. Ό άγιος 

Γεώργιος τό άρπαξε, ενώ κερνούσε κρασί τό αφεντικό 

του, και τό μετέφερε στο σπίτι τών γονέων του 4. 

Ό άγιος Γεώργιος μέ τον οινοχόο πισωκάπουλα ει

κονίζεται συνήθως στα πρώιμα παραδείγματα, όπως 

στην εικόνα μας, μέ τό άλογο σέ παρέλαση5, και σπα-

νιώτερα ανασηκωμένο στά πίσω πόδια, όπως στα πε

ρισσότερα παραδείγματα της κρητικής σχολής6. Ό τύ

πος άπαντα κυρίως στά ελληνικά νησιά: τήν Κύπρο 7, 

12) ή σέ εικόνες τοϋ Ζαχαρία Τζακαροπούλου, τοϋ 1635, στον 
Αγιο Γεώργιο τον Αφέντη στο χωριό Αγιος Λουκάς της Σίφνου 
(Θ. Αλιπράντη, Θησαυροί της Σίφνου, Αθήναι 1979, 31-32, πίν. 
17,18, είκ. 14) και τοϋ Ιεροδιακόνου Ιωσήφ, έργο τοϋ 1649, σήμε
ρα στην Γενεύη (Les icônes du Musée d'Art et d'Histoire, Genève 1985, 
αριθ. 29). Πρβλ. και Dimitrokallis, έ.ά., 368 και σημ. 14. 
7 "Οπως σέ εικόνες άπό τήν Αγία Μαρίνα Φιλοΰσας (Αθ. Παπα-
γεωργίου, Εικόνες της Κύπρου, Λευκωσία 1991, 73, είκ. 53), άπό 
τον Αγιο Κενδέα της Πάφου (αύτ., 143-147, είκ. 98) και άπό τήν 
Χρυσαλινιώτισσα, σήμερα στην Φανερωμένη (Ν. Παναγή, Ό 
'Ιερός Ναός Παναγίας της Φανερωμένης στη Λευκωσία της Κύ
πρου, Λευκωσία 2002, 52· ή σύνθεση είναι εδώ ζωγραφισμένη 
αντίστροφα) και σέ τοιχογραφίες της Παναγίας Χρυσελεούσας 
στην Έ μ π α (Αθ. Παπαγεωργίου,Υερά Μητρόπολις Πάφου. Ίστο-
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Είκ. 4. 'Αμοργός. Μονή Παναγίας Χοζοβιωτίσσης. Εικόνα 

τοϋ αγίου Γεωργίου. Ή πίσω όψη. 

τήν Ρόδο8, την Κρήτη9, τις Κυκλάδες1 0. Μεγάλη εικονο

γραφική ομοιότητα με τήν εικόνα μας ώς προς τήν στά-

ρία και τέχνη, Λευκωσία 1996, 92, είκ. 50), στον 'Αρχάγγελο Μι
χαήλ τοϋ Πεδουλα,τοϋ 1474 (Θ. Παπαδόπουλλος (k%ò.),Ιστορία 
της Κύπρου, τ. Ε' 2, Λευκωσία 1996, πίν. LXXI. Dimitrokallis, έ'.ά., 
369, είκ. 3), στον Σταυρό τοϋ Άγιασμάτη, τοϋ 1494 (Α. και J. 
Stylianou, The Painted Churches of Cyprus, Λονδίνο 1985, 206, είκ. 
119) και στην Παναγία Αφέντρικα της μονής τοϋ Αγίου 'Ιωάννου 
Χρυσοστόμου Κουτσοβέντη (αύτ., 467, είκ. 280). 
8 Σέ τοιχογραφίες τοϋ Αγίου Νικολάου Διμυλιας (Dimitrokallis, 
ε.ά., 369, είκ. 4) και τοϋ "Ιλκ Μιχράμπ στην πόλη της Ρόδου (Α. Κ. 
'Ορλάνδου, «Βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία της Ρόδου», 
ΑΒΜΕ C (1948), 152-154, είκ. 126). 
9 "Οπως σέ εικόνα της Παναγίας Λίθινων Σητείας (Εικόνες της 
κρητικής τέχνης, Ήράκλειον 1993,501, αριθ. 146) και σέ τοιχογρα
φίες τοϋ Μιχαήλ Αρχαγγέλου στην Σαρακίνα Σελίνου (M. Bor-
boudakis κ.ά., Byzantinisches Kreta, Μόναχο 1983, 207, είκ. 159) και 
τοϋ Αγίου Γεωργίου Σφακιώτη στο Διαβαϊδέ Πεδιάδος (Dimi
trokallis, ε.ά., 369). 
1 0 Π.χ. σέ εικόνα τοϋ Ζαχαρία Τζακαροπούλου, τοϋ 1635, στον 
Αγιο Γεώργιο Αφέντη της Σίφνου (Αλιπράντης, ε.ά. (ύποσημ. 6), 
31-32, πίν. 17,18, είκ. 14) και σέ εικόνα τοϋ Αγίου Γεωργίου Ανά-

228 

ση τοΰ αγίου και του παιδιού και το άναπετάριν πα

ρουσιάζει εικόνα τοΰ Βρετανικού Μουσείου, πού ίσως 

ζωγραφίσθηκε στην Κύπρο 1 1. Ό μ ο ι α είναι ή ίππο-

σκευή στα καπούλια τοϋ άλογου σέ εικόνα τοϋ Σινά, 

οπού ή κίνηση τοΰ ζώου είναι αντίστροφη1 2. Στην 'Αφέ

ντρικα τοΰ Κουτσοβέντη και στις τοιχογραφίες της Ρό

δου το άλογο καλπάζει. Σέ έργα της κρητικής σχολής το 

θέμα συνδυάζεται με τήν δρακοντοκτονία1 3. 

Το επίθετο Βαλσαμίτης δέν αντιστοιχεί σέ ώρισμένο 

τύπο τοΰ αγίου Γεωργίου. Στον Φωτοδότη, μετόχι τής 

Χοζοβιώτισσας στην Χώρα τής Άμοργοϋ, φυλάσσε

ται εικόνα τοΰ αγίου Γεωργίου εφίππου μέ τήν επιγρα

φή: Ο Ar(IOC) / ΓΕΩΡΓΙΟϋ Ο BAPCAMHTIC, επαρχιακό 

έργο τοΰ 17ου μάλλον αι., πού ανήκει στην παραλλα

γή οπού ό άγιος ακοντίζει τον δράκο και το άλογο 

είναι σηκωμένο στα πίσω πόδια (Είκ. 5)1 4, όπως στην 

εικόνα τής Κερκύρας και τα άλλα παραδείγματα τής 

ύποσημειώσεως 6. 

Το ανάγλυφο βάθος υποκαθιστά συχνά τήν δαπανηρή 

άργυρεπίχρυση επένδυση των εικόνων στα ύστερα βυ

ζαντινά χρόνια. Ή πρακτική αυτή μαρτυρεΐται ιδίως 

στην Κύπρο, άπό τα τελευταία χρόνια τοΰ 12ου αι., 

όταν στο νησί ιδρύεται φραγκικό βασίλειο15. Ό κάμπος 

των εικόνων κοσμείται μέ ανάγλυφους βλαστούς ή, 

όπως στην εικόνα τής Άμοργοΰ, μέ τετράγωνα και 

άλλα γραμμικά σχέδια. Γεωμετρικό σχέδιο, ανάλογο μέ 

τής εικόνας τής Άμοργοΰ, έχουν αρκετές κυπριακές 

εικόνες, όπως ή Παναγία Βρεφοκρατοΰσα μέ τήν επι

γραφή Έλεονσα τής Χρυσαλινιώτισσας στην Λευκω

σία16, ή Θεοτόκος σέ παραλλαγή τής Κυκκώτισσας άπό 

φης, τοΰ 1638 (Βοκοτόπουλος, ε.ά. (ύποσημ. 6), 23). 
1 1 Cormack - Michalarias, ε.ά., 132-141, είκ. 2. D. Buckton (έπιμ.), 
Byzantium. Treasures of Byzantine Art and Culture from British Col
lections, Λονδίνο 1994, 176, αριθ. 191 (R. Cormack). The Glory of 
Byzantium, Νέα Υόρκη 1997, αριθ. 261 (J. Folda). 
1 2 Cormack - Michalarias, ε.ά. (ύποσημ. 4), 137, είκ. 8. 
1 3 Βλ. π.χ. τις εικόνες πού μνημονεύονται στην υποσημείωση 6. 
1 4 Ευχαριστώ τον αίδ. πρωτοπρεσβύτερο π. Θωμά Συνοδινό για 
τήν εύγενη παραχώρηση τής φωτογραφίας της εικόνας. 
1 5 D. Talbot Rice, «Cypriot Icons with Plaster Relief Backgrounds», 
JOB 21 (1972), 269-278. M. Frinta, «Raised Gilded Adornment of 
Cypriot Icons, and the Occurrence of the Technique in the West», 
Gesta 20 (1981), 333-347. Τοϋ ιδίου, «Relief in Gilded Pastiglia on the 
Cypriot Icons and its Propagation in the West», Πρακτικά τοϋ Δευτέ
ρου Διεθνούς Κυπριολογικού Συνεδρίου (Λευκωσία, 20-25 Απρι
λίου 1982), Λευκωσία 1986, τ. Β', 539-544. Παπαγεωργίου, Εικόνες 
τής Κύπρου, 30-31. 
1 6 Talbot Rice, ε.ά., 274, είκ. 8. Παπαγεωργίου, Εικόνες τής Κύ
πρου, 42, είκ. 26. 



την Άσίνου1 7, ένθρονη Βρεφοκρατοΰσα Θεοτόκος της 

Φανερωμένης στην Λευκωσία1 8, ό Χριστός Παντο

κράτωρ στον οικισμό τοΰ Αγίου Θεοδώρου της επαρ

χίας Λεμεσού19, ή Γλυκοφιλούσα Θεοτόκος από τον 

Καλοπαναγιώτη2 0, άλλη Γλυκοφιλούσα άπό τον ναό 

τοΰ 'Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην Ανώγυρα, σήμερα στο 

Μουσείο της Μητροπόλεως Πάφου 2 1 , και ή Θεοτόκος 

μεταξύ των αγίων Λουκά και Λαζάρου στην Αγγελό-

κτιστη τοΰ Κιτίου2 2. "Ολες αυτές οι εικόνες έχουν χρο

νολογηθεί μεταξύ τοΰ 13ου και τοΰ 15ου αι. Ανάλογο 

ανάγλυφο διάκοσμο έχουν τα κεντήματα στα άμφια 

και ό διάκοσμος τοΰ ευαγγελίου τοΰ αγίου Νικολάου 

στην μεγάλη εικόνα του άπό τον Αγιο Νικόλαο της Στέ

γης, τοΰ 13ου αι., σήμερα στο Βυζαντινό Μουσείο τοΰ 

Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ στην Λευκω

σία2 3, και ή καλύπτρα της Θεοτόκου Παραμυθίας σέ 

εικόνα τοΰ Αγίου Γεωργίου Πενταλιά, σήμερα στο 

Μουσείο της Μητροπόλεως Πάφου, τήν οποία ό Παπα-

γεωργίου χρονολογεί στον 14ο-15ο αι.2 4. Το ίδιο θέμα 

διακοσμεί τον φωτοστέφανο της εικόνας τοΰ Χρίστου 

Παντοκράτορος τοΰ 1262/3 στην Αχρίδα 2 5 και συνα

ντάται και σέ όψιμη εικόνα τοΰ Χριστού Παντοκράτο

ρος άπό τήν περιφέρεια τοΰ Αργυροκάστρου 2 6. Οι πε

ριπτώσεις όπου το πλέγμα των ανάγλυφων τετραγώ

νων άπαντα κατά τους βυζαντινούς χρόνους εκτός της 

Κύπρου είναι ελάχιστες. Το χαρακτηριστικό αυτό απο

τελεί ισχυρό επιχείρημα για τήν απόδοση της εικόνας 

πού μας απασχολεί σέ κυπριακό εργαστήριο. Τήν άπο

ψη αυτή ενισχύει και ή απεικόνιση στην ασπίδα τοΰ 

αγίου Γεωργίου τοΰ άνωρθωμένου λιονταριού των 

Lusignan27 (Είκ. 3). 

Ή κακή κατάσταση της εικόνας δυσκολεύει τήν χρο

νολόγηση της. Το πλάσιμο στο πρόσωπο τοΰ αγίου 

μέ πυκνά λεπτά παράλληλα φώτα δίπλα στο δεξί μά

τι και πάνω άπό το στόμα συνηγορεί για όψιμη χρο-

1 7 Talbot Rice, ε.ά., 272-273, ε'ικ. 5. Παπαγεωργίου, Εικόνες της Κύ
πρου, 55, είκ. 35. 
1 8 Α. Papageorgiou, Icônes de Chypre, Γενεύη 1969, είκ. σ. 39. Talbot 
Rice, ε.ά., 274, είκ. 7. 
1 9 S. Sophocleous, Icônes de Chypre. Diocèse de Limassol 12e-16e siècle, 
Λευκωσία 2006,26,167,323, αριθ. 14. 
2 0 Ά. Παπαγεωργίου, Ή αυτοκέφαλος 'Εκκλησία της Κύπρου, Λευ
κωσία 1995, 139. Βυζαντινή μεσαιωνική Κύπρος, βασίλισσα στην 
'Ανατολή και ρήγαινα στήΔύση, Λευκωσία 1997,114, αριθ. 52. 
2 1 Παπαγεωργίου, 7ερά Μητρόπολις Πάφου (ύποσημ. 7), 147, είκ. 96. 
2 2 Κ. Γερασίμου κ.α.,Ή κατά Κίτιον αγιογραφική τέχνη, Λάρνακα 
2002,134, αριθ. 3 (Χρ. Σπανοϋ). 
2 3 D. Mouriki, «Thirteenth-Century Icon Painting in Cyprus», The 

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ 

Είκ. 5. 'Αμοργός. Ναός Φωτοδότον. Εικόνα τον αγίου Γεωρ
γίου τοϋ Βαλσαμίτου. 

νολόγηση, στην δεύτερη ϊσως πενηνταετία τοΰ 14ου αι. 

Κυπριακής προελεύσεως είναι πιθανώς και άλλες δύο 

εικόνες της Αμοργού. Δημοσιεύοντας προ δέκα σχεδόν 

Griffon, N.S., 1-2 (1985-1986), 38-42,46-47, είκ. 48. Παπαγεωργίου, 
Εικόνες της Κύπρου, 46-55, είκ. 32. The Glory of Byzantium, Νέα 
Υόρκη 1997, αριθ. 263. 
2 4 Παπαγεωργίου, 7ερά Μητρόπολις Πάφου (ύποσημ. 7), είκ. 101. 
2 5 V. Djuric, Icônes de Yougoslavie, Βελιγράδι 1961,18,83-84, αριθ. 2, 
πίν. IL Fruita, «Relief in Gilded Pastiglia», ε.ά. (ύποσημ. 14), 541, είκ. 8. 
2 6 Εικόνες από τις 'Ορθόδοξες Κοινότητες της Αλβανίας, Θεσσα
λονίκη 2006,112-113, αριθ. 36 (Ε. Δρακοπούλου). Ή εικόνα χρο
νολογείται στον 18ο αί. Τήν εποχή εκείνη άπαντα ενίοτε σέ εικόνες 
της Αλβανίας ανάγλυφος διάκοσμος στον κάμπο, μέ φυτικά όμως 
θέματα. Βλ. αύτ., 102. 
2 7 W.-H. Rudt de Collenberg, «L'héraldique de Chypre», Cahiers 
d'Héraldique III (1977), 85-99. G. Markou, Heraldry in Cyprus, Λευκω-
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Είκ. 6. 'Αμοργός. Μονή Παναγίας Χοζοβιωτίσσης. Εικόνα 

τον Χρίστου Παντοκράτορος. 

ετών την εικόνα τού Χριστού Παντοκράτορος στο 

τέμπλο της Χοζοβιώτισσας (Ε'ικ. 6), την είχα συγκρίνει 

μέ τον Παντοκράτορα τοΰ ναοΰ τοΰ Άγιου Γεωργίου 

στην Λευκωσία, σήμερα στο Βυζαντινό Μουσείο τοΰ 

Ιδρύματος 'Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ, όπου τον 

Χριστό πλαισιώνουν δύο σεβίζοντες άγγελοι28. Δύο 

χρόνια αργότερα δημοσιεύθηκε εικόνα μέ το ϊδιο θέμα 

τοΰ ναοΰ της Παναγίας στην Γαλάτα (Είκ. 7)2 9. Οι όμοιό-

σία 2003,34,145. Για παραστάσεις σε νομίσματα βλ. Βυζαντινή με
σαιωνική Κύπρος (ύποσημ. 19), 90-91, αριθ. 30,32-34. 
2 8 Πα την εικόνα στο τέμπλο της Χοζοβιώτισσας βλ. Π. Λ. Βοκοτο-
πούλου, «Οι δεσποτικές εικόνες της Μονής Χοζοβιωτίσσης», Φως 
Κυκλαοικόν. Τιμητικός τόμος στη μνήμη τον Νίκον Ζαφειρόπον-
λου, 'Αθήνα 1999,360-363, πίν. 1-2. Πρβλ. τον κατάλογο της εκθέ
σεως Μνστήριον Μέγα και Παράδοξον, 'Αθήνα 2001,200, αριθ. 57 
(Π. Λ. Βοκοτόπουλος). Πα την εικόνα της Λευκωσίας βλ. Παπα-
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Είκ. 7. Γαλάτα. Ναός Παναγίας. Εικόνα τον Χρίστου Παντο

κράτορος. 

τητες στην εικονογραφία και την τεχνοτροπία μεταξύ 

τών εικόνων της Χοζοβιώτισσας και της Γαλατάς είναι 

τόσο μεγάλες, ώστε θα μποροΰσαν να αποδοθούν στον 

ϊδιο ζωγράφο. Τα κεφάλια, οι φωτοστέφανοι, τα ανοι

κτά ευαγγέλια και οι επιγραφές τους είναι σχεδόν 

πανομοιότυπα. Οι διαφορές εντοπίζονται στον τρόπο 

ευλογίας και στην επιγραφή Ό Παντοκράτωρ, πού 

απουσιάζει από τήν εικόνα της Γαλατάς. Οι χρονολο-

γεωργίου, Εικόνες της Κύπρον, 93, είκ. 58. Πα τήν συγκεκριμένη 
παραλλαγή τοΰ Παντοκράτορος πρβλ. Ν. Σιώμκου, «Εικόνα τοΰ 
Χρίστου Παντοδυνάμου στή Μονή Κουτλουμουσίου και ή τάση 
επιστροφής στα πρότυπα της ζωγραφικής τοΰ Πρωτάτου κατά 
τον 16ο αίώνα»,ΖΐΧ4£ ΚΘ' (2008), 139-141, ε'ικ. 1. 
2 9 7ερά Μητρόπολις Μόρφου. 2000 χρόνια τέχνης και άγιότητος, 
Λευκωσία 2000,276, αριθ. 16 (Κ. Παπαϊωακείμ). 



γήσεις πού έχουν προταθεί είναι τα μέσα τοΰ 14ου αι. 

για τον Χριστό της Γαλατάς, ή δεύτερη πενηνταετία τοΰ 

14ου ή οι αρχές τοΰ 15ου αι. για τον Παντοκράτορα της 

Χοζοβιώτισσας και το τέλος τοΰ 14ου αι. ή ή πρώτη πε

νηνταετία τοΰ 15ου για την εικόνα της Λευκωσίας. Οι 

τρεις εικόνες προέρχονται πιθανότατα άπό το ϊδιο 

εργαστήριο, το όποιο θα βρισκόταν στην Κύπρο, από 

οπού ή μία εικόνα εστάλη στην 'Αμοργό. Στο εργαστή

ριο αυτό ζωγραφίσθηκε προφανώς και ή πάριση τοΰ 

Παντοκράτορος τοΰ τέμπλου της Χοζοβιώτισσας εικό

να της Παναγίας Βρεφοκρατούσης στον τύπο της Καρ-

διώτισσας (Είκ. 8)3 0. Ή απουσία ιδιαζόντων κυπρια

κών χαρακτηριστικών στις εικόνες αυτές υποδηλώνει 

Ισως οτι το εργαστήριο βρισκόταν μέν στην Κύπρο, οι 

ζωγράφοι του όμως είχαν έρθει ενδεχομένως από την 

Κωνσταντινούπολη3 1. 

'Ιδιαίτερες σχέσεις της Άμοργοΰ με την Κύπρο την 

εποχή της Φραγκοκρατίας δεν μαρτυροΰνται από τις 

γνωστές σέ μένα δημοσιευμένες πηγές. Οι μόνες μνείες 

πού βρήκα είναι ναυάγιο γαλέρας προερχομένης άπό 

τήν Κύπρο στα νερά της Άμοργοΰ το 1359 και σύντομη 

παραμονή τοΰ Jacques de Lusignan στην γειτονική Σχοι-

νούσσα το 138332. Σχέση μέ τήν Κύπρο υποδηλώνει ό 

θρύλος ότι ή εικόνα της Παναγίας Χοζοβιωτίσσης ήλθε 

άπό τήν μεγαλόνησο, αν και άλλος θρύλος βέβαια τήν 

συνδέει μέ τήν μονή Χοζιβά κοντά στην 'Ιεριχώ3 3. Οι 

εικόνες πού μας άπησχόλησαν υποδηλώνουν τήν 

ύπαρξη τον 14ο αι. αρκετά στενών σχέσεων της μονής 

Χοζοβιωτίσσης μέ τήν Κύπρο 3 4 . 

3 0 Βοκοτοπούλου, «Οι δεσποτικές εικόνες της Μονής Χοζοβιω-
τίσσης», έ.ά., 360,361,363-366, πίν. 3-5. 
3 1 Μέ τήν Κύπρο έχει συσχετισθεί, άλλα μέ επιφυλάξεις, και άλλη 
βυζαντινή εικόνα πού σώζεται στις Κυκλάδες: ή Παναγία Δεομέ-
νη στην Καταπολιανή της Πάρου. Βλ. Ά. Μητσάνη, «Βυζαντινή 
εικόνα τής Παναγίας δεομένης στην Καταπολιανή Πάρου», 
ΔΧΑΕ ΚΓ (2002), 190,195, είκ. 17. 
3 2 G. de Saint-Guillain, «Amorgos au XlVe siècle», BZ 94 (2001), 112,87. 

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ 

Είκ. 8. Αμοργός. Μονή Παναγίας Χοζοβιωτίσσης. Εικόνα 
τής Θεοτόκου Γλνκοφιλούσης. 

Α. Thumb, «Eine Klostergründungssage aus Amorgos», BZ 2 
(1893), 295. Μαραγκοί), 'Αμοργός (ύποσημ. 1), 20-23. Για τήν θρύ
λου μένη κυπριακή καταγωγή τής εικόνας τής Παναγίας βλ. και J. 
Pitton de Tournefort, Ταξίδι στην Κρήτη και τις νήσους του 'Αρχι
πελάγους, μετάφραση Μ. και Μ. 'Απέργη, Ηράκλειο 2003,258. 
3 4 Δυστυχώς το αρχείο τής Μονής δέν περιέχει τόσο παλαιά 
έγγραφα, όπως μέ πληροφορεί ό συνάδελφος κ. Αγαμέμνων Τσε-
λίκας, ό όποιος το έχει καταγράψει. 
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Panayotis L. Vocotopoulos 

CYPRIOT ICONS ON AMORGOS 

icon of St George on horseback, measuring 106 x 81 x 2.5 

cm., preserved in a badly damaged condition in the Mo

nastery of the Panayia Chozoviotissa on the island of Amor-

gos (Figs 1-4), may be attributed to a Cypriot workshop. On 

the horse's haunches is depicted the small slave who, accord

ing to tradition, was rescued by the saint as he was serving 

wine to his master and carried off to his ancestral home. The 

composition, with the horse parading, exhibits great similar

ity with icons and wall-paintings dating from the 12th centu

ry onwards from Greek islands: Cyprus, Rhodes, Crete and 

the Cyclades. In the Cretan School, the horse is depicted dif

ferently, rearing on its hind legs, and the saint spears a drag

on. The Amorgos icon bears the inscription Ο AFIOC / 

ΓΕΩΡΓΙΟε Ο BfAACJ/AMITHC ('Saint George Valsami-

tis'), after the name of a little church on the island at which 

there was a hydromantic oracle that attracted many pilgrims 

and is attested by foreign travellers from the middle of the 

17th century onwards. The epithet Valsamitis does not char

acterise a specific type of St George, as is clear from an icon 

of the saint slaying the dragon, mounted on a horse rearing 

on its hind legs, preserved in another church on Amorgos 

(Fig-5). 

The main feature in favour of a Cypriot provenance for the 

icon is the relief background, characteristic of many Cypriot 

icons from the end of the 12th century onwards. Many Cypri

ot icons have a geometric design similar to that of the present 

icon. On the saint's shield, moreover, is a depiction of the li

on rampant of the Lusignan kings of Cyprus. The icon proba

bly goes back to the second half of the 14th century. 

The icons of Christ Pantokrator and the Virgin and Child 

from the templon of the Chozoviotissa Monastery (Figs 6,8) 

probably also have Cypriot origins. The icon of Christ ex

hibits many points of similarity with two icons with the same 

subject from the church of Ayios Georgios in Nicosia, now in 

the Byzantine Museum of the Archbishop Makarios III 

Foundation, and from the church of the Panayia in the 

Cypriot village Galata (Fig. 7), which presumably come 

from the same workshop. The matching icon of the Virgin 

and Child in the type known as Kardiotissa will also have 

been made in this workshop. The absence of distinctively 

Cypriot features in these icons, which date from the second 

half of the 14th or first half of the 15th century, suggests that 

the painters had their workshop on Cyprus but came from 

another artistic centre, probably Constantinople. 
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