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Ανθιβολα δύο εικόνων του Θεοδώρου Πουλάκη (πίν.
22-32)

Ανδρέας ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ

Δελτίον XAE 3 (1962-1963), Περίοδος Δ'• Σελ. 75-86
ΑΘΗΝΑ 1964

ΑΝΘΙΒΟΛΑ ΔΥΟ ΕΙΚΟΝΩΝ
ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΟΥΛΑΚΗ
(Πίν. 2 2 - 3 2 ) .
Μεταξύ δεκάδων τινών παλαιών αγιογραφικών σχεδίων (άνθιβόλων),
τα όποια προ πολλών ετών ήγόρασα από τον άρχαιοπώλην Δ. Στάϊκον,
ΰπάρχουσι καί ολίγα, προερχόμενα από εικόνας τοϋ γνωστοΰ ζωγράφου τοΰ
ου
17 αΐώνος Θεοδώρου Πουλάκη ". 'Επειδή αί εικόνες τοΰ αγιογράφου τού
του, από τάς οποίας προέρχονται τα σχέδια, δεν υπάρχουν πλέον ή τουλάχι
στον δεν είναι ακόμη γνωσταί, ενόμισα δτι θα ήτο σκόπιμον να δημοσιεύσω
εδώ απεικονίσεις των, συνοδευόμενος από μερικός απαραιτήτους επεξηγήσεις
καί παρατηρήσεις.
Τα άνθίβολα ταϋτα είναι επί τεμαχίων παλαιού χάρτου καί ανήκουν είς
δυο εικόνας. Έ ξ αυτών ή μία παρίστανε τον "Αγιον Ίωάννην τον Θεολόγον
μετά σκηνών εκ τοϋ βίου καί τών θαυμάτων του, ή δε άλλη εΐχεν εις το
μέσον τον "Αγιον Δημήτριον καί γΰρω σκηνάς τοΰ μαρτυρίου και τών θαυ
μάτων του.

Α' - ΕΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
'Από την εικόνα ταΰτην προέρχονται πέντε τεμάχια σχεδίων, πάντα επί
χάρτου λεπτοΰ καί δχι στιλπνοΰ. Τα τεμάχια ταΰτα είναι τα έξης :
1 ) Φυλλον εκ δυο τεμαχίων συγκολλημένων (διαστ. 0,49X0,315 μ. ).
Είς αυτό εικονίζεται ό Ευαγγελιστής 'Ιωάννης όρθιος, κρατών βιβλίον
άνοικτον και έτοιμος να γράψη. Ό Θεολόγος στρέφει τήν κεφαλήν προς
"Αγγελον, ό όποιος ίπταται εντός νεφών καί δια της μιας χειρός τείνει προς
αυτόν γραφίδα, ενώ δια της άλλης δεικνύει τον οΰρανόν, ΰποδηλοΰμενον δια
τμήματος κύκλου, οπόθεν εκπέμπονται ακτίνες. Παρά τους πόδας τοΰ Ίωάν-

1. Δια τον άγιογράφον τούτον
της θρησκευτικής ζωγραφικής μετά
ή παλαιοτέρα σχετική βιβλιογραφία,
de Saint - Georges des Grecs et
1962, 143 κ.έξ.

βλ. Α. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , Σχεδίασμα ιστορίας
τήν άλωσιν, "Αθήναι 1957, 248 κ.έξ. δπου δλη
καί τελευταϊον M. C h a d z i d a k i s , Icônes
de l'Institut Hellénique de Venise, Venise
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νου εικονίζεται το σΰμβολόν του, ό αετός, κρατών εις το ράμφος του το
μελανοδοχείον. 'Αντιστοίχως προς τον αετον ευρίσκεται οικόσημον έ'χον εις
το μέσον Άμνδν με την σημαίαν της "Αναστάσεως και πλαισιοΰμενον υπό
προσωπίδων και ταινιών ( Πίν. 22).
2) Ταινία χάρτου εκ δύο τεμαχίων συγκολλημένων (0,49X0,16 μ. ),
επί της οποίας τρία εικονίδια επάλληλα (έ'καστον 0,135X0,11 μ. ). Ταΰτα
παριστάνουσι θαύματα τοΰ Εύαγγελιστοΰ και συνοδεύονται από τάς έξης
ανορθόγραφους επινραφάς, γραμμένος πλαγίως η άνω της σχετικής εικόνος :
α ) τον άνίατον παράλιτον ένδοξος υγιαίνει.
β ) διόκει εκ τον ναοϋ τον δαιμόνον την κατικίαν.
γ ) ζωωγονεΐ τον εν τη πάτμο θαλλάσι πεπνιγμένον.
3) Ταινία εκ δυο τεμαχίων συγκολλημένων ( 0,16X0,37 μ. ), επί της
οποίας δυο εικονίδια, το εν παρά το άλλο (εκαστον 0,13X0,165 μ. ), συνο
δευόμενα από τάς έξης επιγραφάς :
α) την άσθένιαν είς Ιγίαν μεταβάλι τοϋ ανδρός ( ; ) ( Πίν. 23.2).
β ) τον δεμονισμένον την ταραχίν ήγιένι.
4) Ταινία εκ δυο τεμαχίων συγκολλημένων ( 0,16X0,55 μ. ), επί της
οποίας τρία εικονίδια, το εν παρά το άλλο (εκαστον 0,13X0,16 μ. ), με τάς
εξής επιγραφάς :
α ) ή άνάστασις των δια σεισμοϋ τεθνεότον.
β) ή της πίστεος κίριξ(ις) δι ήν και λιθοβολίτε (Πίν. 23.1).
γ) εκ νεκρών άνάστασις είς έσχείνην τον ήδόλον.
5) Φΰλλον χάρτου ( 0 , 1 6 X 0 , 8 5 μ.), επί τοϋ οποίου είκονίδιον
(0,125X0,16 μ. ) φέρον άνω μεν τήν επιγραφήν :
α) τον πονιρόψιχον κίνοπα λιθοποιεΐ ( Πίν. 24.1 ),
κάτω δέ:
β ) ποίημα θεοδώρον πουλάκη.
Προς συμπλήρωσιν τέλος της περιγραφής, πρέπει να προσθέσωμεν δτι
επί τών σχεδίων αναγράφονται βραχυγραφικώς και τα χρώματα τοΰ πρωτο
τύπου, από το όποιον έ'χουσι γίνει ταΰτα. Τα αναγραφόμενα χρώματα, δσα
τουλάχιστον ήδυνήθην ν° αναγνώσω, είναι, τηρουμένων τών ανορθογραφιών,
τα εξής :
λά(κα), κό(κκινον), χρνσοκό(κκινον), δχρα, λι(νόν), θρονί ή θρινί, μαβί,
οξύ, κινά(βαρι), πρά(σινον), κρε(μεζί), δμ(πρα), καστάνινον.
"Αν εξέταση τις μετά προσοχής το σχέδιον Α, το είκονίζον τον Ίωάννην δρθιον (Πίν. 22 και 24.2), θα παρατήρηση δ'τι δ Ευαγγελιστής ετοιμά
ζεται να γράψΑ δια τής αριστεράς χειρός. Επίσης εις δλα τα εικονίδια ούτος
παρίσταται εΰλογώνμέ τήν άριστεράν του χείρα. Τοΰτο σημαίνει δτι δλα τα
σχέδια είναι ανεστραμμένα. Το περίεργον αυτό γεγονός εξηγείται ευκόλως,
αν λάβη τις υπ* δψιν τον τρόπον, με τον όποιον έχουν γίνει τα σχέδια
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ταΰτα. Πράγματι, δια την κατασκευήν αυτών εχρησιμοποιήθη ή δι' εκτύπου
μέθοδος, την οποίαν λεπτομερώς περιγράφει ή 'Ερμηνεία τών ζωγράφων '.
Συμφώνως προς την μέθοδον αυτήν, δλαι αί γραμμαί, τα περιγράμματα
δηλαδή και αί λεπτομέρειας τοϋ μέλλοντος ν' αντιγραφή πρωτοτύπου, είτε
εικών επί σανίδος ήτο τοΰτο είτε ακόμη καί τοιχογραφία, εγράφοντο επί
τοΰ πρωτοτύπου τούτου με μέλαν χρώμα αναμεμιγμένον μετά δποΰ σκόρδου
(σκορδόζονμου). Κατόπιν ετίθετο επί τοΰ ούτω προετοιμασθέντος πρωτο
τύπου φυλλον βρεγμένου χάρτου, το όποιον επιέζετο ισχυρώς, οΰτως ώστε
ν* αποτυπωθούν επ' αύτοΰ αί δια τοΰ χρώματος και τοϋ δποΰ τοΰ σκόρδου
συρθεΐσαι γραμμαί. Οΰτω μετεφέρετο πιστότατα επί τοΰ φύλλου τοΰ χάρτου
το σχέδιον τοΰ πρωτοτύπου, άλλα βεβαίως άνεστραμμένον.
Με τήν μέθοδον λοιπόν αυτήν, τήν οποίαν πολύ εχρησιμοποίουν οί
παλαιοί αγιογράφοι, έχουν γίνει τα εδώ εξεταζόμενα σχέδια. Ή διαπίστωσις
αυτή έχει, νομίζω, ϊδιαιτέραν σημασίαν, διότι δεικνύει κατά τρόπον άναμφισβήτητον δτι τα υπό μελέτην σχέδια έγιναν όχι από άλλα παλαιότερα ανθίβολα, αλλ' απ* ευθείας από ύπάρχουσαν εικόνα. Τα σχέδια τέλος ταΰτα μας
επιτρέπουν να όρίσωμεν με άρκετήν άκρίβειαν και τάς διαστάσεις καί τήν
δλην σύνθεσιν της εικόνος. Αύτη θα είχε διαστάσεις 0,75X0,55 μ. περίπου
καί περιελάμβανε, πλην της κεντρικής όρθιας μορφής τοΰ Εύαγγελιστοΰ, δώ
δεκα εικονίδια τής ζωής καί τών θαυμάτων του, διατεταγμένα ανά τρία εις
εκάστην πλευράν. 'Από τα εξεταζόμενα εδώ σχέδια λείπουν τρία μόνον εικο
νίδια τής μιας τών όρθιων πλευρών.
Τής εικόνος δμως αυτής, τήν οποίαν ούτω ήδυνήθημεν ν" άποκαταστήσωμεν με βάσιν τα εξεταζόμενα σχέδια, σώζεται ευτυχώς καί άλλο εντελώς
δμοιον άντίγραφον, έκτος από ελαχίστας δευτερευούσης σημασίας λεπτομέ
ρειας, έργον καί αυτό τοΰ Θεοδώρου Πουλάκη, γενόμενον είς τήν Βενετίαν
καί φέρον χρονολογίαν 1672. Ή εικών αύτη απόκειται είς τον ναον τής
'Αρχιεπισκοπής Λευκωσίας τής Κύπρου καί άπεικόνισις αυτής έχει ήδη δημοσιευθή * ( Πίν. 25 καί 24.3). Ή παραβολή τής εικόνος τής Κύπρου προς
τα άπασχολοΰντα ήμας σχέδια όχι μόνον βεβαιώνει απολύτως δτι εκείνη, από

1. Δ ι ο ν υ σ ί ο υ , "Ερμηνεία της ζωγραφικής τέχνης, εκδ. Α. Παπαδοπούλου Κεραμέως, Πετρούπολις 1909, 9 κ . έ | . 247 § 27.
2. Άπεικόνισις έν Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Τα βυζαντινά μνημεία τής Κύπρου, Α',
Λεύκωμα, ' Α θ ή ν α ι 1935 ( Πραγματεΐαι τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, Γ' ), πίν. 130α.
'Επίσης είς το Δελτίον τής Χριστιανικής "Αρχαιολογικής 'Εταιρείας, Περίοδος Δ',
τόμ. Β', 1960-1961, πίν. 46. Ή έ π ' αυτής άφιερωτήριος επιγραφή έχει ως εξής:
« Δέηαις τοϋ δούλου τοϋ Θ(εο)ΰ Γεωργίου Βραχύ μη άφιερωθεϊσα
γαρ παρ' αύτοϋ εις
τήν αεβασμίαν μονην τήν επιλεγομενην
ΠΙπη èv τχι περιφήμω
Κύπρφ είς Λευχονσίαν.
Κ(αΙ) οί άναγινώσκοντες εϋχεσθε νπερ αύτοϋ δια τον κ(ύριο)ν. Γέγονεν εν τί\ κλεινή
Βενετία κατά ,αχοβ'. 'Ιανουαρίου κ' ».
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την οποίαν προέρχονται τα σχέδια ταΰτα, fjxo πανομοιότυπος προς την
σωζομένην εΐς την Άρχιεπισκοπήν Λευκωσίας, αλλ* ακόμη μας γνωρίζει τα
θέματα τα παριστανόμενα εις τα τρία εικονίδια τα ελλείποντα από τα ημέ
τερα σχέδια. Τα θέματα τών τριών τούτων εικονιδίων επεξηγοΰσιν αΐ εις
την εΙκόνα της Κύπρου συνοδεύουσαι αυτά ανορθόγραφοι επιγραφαί, αί
όποϊαι είναι αί εξής :
Ή τον άγιου κύμισις.
Το βλέμα τον τνφλον χαρίζει.
Ή τον αγίου άποκάλνγις.
Αί μόναι μεταξύ τών εξεταζομένων σχεδίων καί της εικόνος της Κύ
πρου ύπάρχουσαι αξιαι λόγου διάφορα! είναι δύο : Ά φ ' ενός ό κατά την
άνω γωνίαν της κεντρικής παραστάσεως επί τοΰ σχεδίου Α ( Πίν. 22 ) είκονιζόμενος "Αγγελος έ'χει παραλειφθή ε!ς τήν εικόνα της Κύπρου, δπου έμει
ναν μόνον τα νέφη και ή δέσμη τών φωτεινών άκτίνων- *Αφ* ετέρου τήν
θέσιν της άφιερωτηρίου επιγραφής, ή οποία είς τήν εικόνα τής Κύπρου
καταλαμβάνει τήν δεξιάν κάτω γωνίαν τής κεντρικής παραστάσεως, κατέχει
είς το σχέδιον Α το ήδη περιγραφέν οΐκόσημον.
Ή ταύτισις τοΰ επί τοΰ σχεδίου Α οίκοσήμου τούτου δύναται να μας
παράσχπ αρκετά πιθανήν ενδειξιν περί τοΰ τόπου, εΐς τον όποιον εΰρίσκετο
ή απολεσθείσα εΐκών καί δπου πιθανώτατα έγιναν τα εξεταζόμενα σχέδια.
Το οΐκόσημον αυτό είκονίζει, ως εϊδομεν, τον Άμνον κρατοΰντα δια
τοΰ ενός τών προσθίων του ποδών σταυροφόρον κοντόν με τήν σημαίαν
τής 'Αναστάσεως (είκ. Ι α ) . ΕΊς τον ΰπ* αριθ. 17 κώδικα τής 'Ιστορικής
καί Εθνολογικής Εταιρείας, περιέχοντα απεικονίσεις οίκοσήμων τών ευγε
νών τής Ζακύνθου, εΰρίσκομεν είς το φύλλ. 17β όμοιον περίπου οΐκόσημον,
ανήκον εις τήν οΐκογένειαν Φράγκου (εΐκ. 1β). Άνάλογον επίσης ήτο το
οΐκόσημον τής οικογενείας Φράγκου καί εις το Βιβλίον οίκοσήμων, το τηρούμενον εΐς τήν Δημοσίαν Βιβλιοθήκην Ζακύνθου, δπως με είχε πληροφορήσει
ό αείμνηστος Λ. Ζώης. Όμοια εντελώς σχεδόν προς τήν εικόνα τοΰ κωδικός
τής 'Ιστορικής καί Εθνολογικής 'Εταιρείας ήτο τέλος ή παράστασις επί ανά
γλυφου οίκοσήμου προερχομένου εκ τοΰ φρουρίου και υποκειμένου προ τής
καταστροφής τοΰ 1953 είς το Μουσεΐον Ζακύνθου (εΐκ. 1γ).
Ό λ α ι ούτω αΐ ενδείξεις μας όδηγοΰν εις το πιθανώτατον συμπέρασμα
δτι το οΐκόσημον, το εΐκονιζόμενον εΐς το ήμέτερον σχέδιον Α, είναι το τής
ευγενούς Ζακυνθινής οικογενείας Φράγκου. Δυνάμεθα συνεπώς με άρκετήν
άσφάλειαν να παραδεχθώμεν δτι ή απολεσθείσα εΐκών, από τήν οποίαν
προέρχονται τ' άπασχολοΰντα ήμας σχέδια, ήτο αφιέρωμα τής οικογενείας
Φράγκου καί δτι εύρίσκετο εΐς κάποιαν από τάς πολυάριθμους εκκλησίας
τής Ζακύνθου, ιδιοκτήτου ίσως τής εύγενοΰς ταύτης οικογενείας.

— 79 —
"Εν άλλο τέλος ζήτημα, δια το όποιον άπλήν μόνον εικασίαν δυνάμεθα
να διατυπώσωμεν, είναι ποίαν των δύο εικόνων εζωγράφησε πρώτην ό
Πουλάκης, την απολεσθεΐσαν ή την εΰρισκομένην εΐς την Κΰπρον. Νομίζω
οτι ή εΐκών της Κύπρου, δν και είς το σύνολον της πανομοιότυπος προς
την απολεσθεΐσαν, εν τούτοις παρουσιάζεται με μορφήν κάπως άπλοποιημέ-

Είκ. 1. α. Το οίκόσημον επί τοΰ σχεδίου Α 1 ( βλ. Πίν. 22 ).
β. Οίκόσημον της οίκογενείας Φράγκου είς τον κωδ. 17 (φ. 7β)
της 'Ιστορικής και 'Εθνολογικής 'Εταιρείας, γ. Μαρμάρινον
οίκόσημον είς τό Μουσεϊον Ζακύνθου.
νην εκείνης, από την οποίαν προέρχονται τα εξεταζόμενα σχέδια· Ή άπλο·
ποίησις είναι κυρίως αισθητή είς τον "Αγγελον, ό όποιος είς το σχεδίασμα
Α προσφέρει εις τον Εύαγγελιστήν τήν γραφίδα. Ό "Αγγελος αυτός δεν
υπάρχει, ως εϊδομεν, εις τήν εικόνα της Κύπρου, είς τήν οποίαν έμειναν
μόνον τα νέφη καί ή δέσμη τών άκτίνων, ή εκπεμπόμενη από το τμήμα τοΰ
κύκλου, πού υποδηλώνει τον ούρανόν. Ή άπλούστευσις αυτή σημαίνει αρά
γε δτι ό Πουλάκης εξετέλεσε πρώτον, κατά παραγγελίαν τής οικογενείας
Φράγκου, τήν απολεσθεΐσαν εικόνα καί δτι το δι* αυτήν εκπονηθεν σχέδιον
επανέλαβεν εις τήν είκόνα τής Κύπρου, με ελαφρός μόνον τροποποιήσεις ώς

-
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προς τον "Αγγελον και ώς προς tò οϊκόσημον, το όποιον άντικατέστησεν εις
την τελευταίαν ταΰτην με την άφιερωτήριον επιγραφήν ; Ή υπόθεσις αύτη
δεν θα qpavfj ίσως εντελώς αστήρικτος, αν άποβλέψη τις εις το γεγονός δτι
ή άφιερωτήριος επιγραφή εις την εικόνα της Κύπρου είναι ενσφηνωμένη
κατά τρόπον ασφαλώς όχι πολύ φυσικόν μεταξύ τοΰ αριστερού ποδός τού
'Ιωάννου και τοΰ περιθωρίου της κεντρικής παραστάσεως. Ή ενσφήνωσις
αυτή δίδει σαφή, νομίζω, τήν εντύπωσιν οτι ή επιγραφή έχει τοποθετηθή
εις θέσιν, δια τήν οποίαν δεν προωρίζετο εξ αρχής. "Αν λοιπόν ή εικασία
δτι ή απολεσθείσα εικών ήτο προγενέστερα τής εις τήν Κύπρον σωζόμενης
θεωρηθχϊ κάπως πιθανή, τότε δυνάμεθα να τοποθετήσωμεν τήν κατασκευήν
τής πρώτης είς χρόνους παλαιοτέρους τού έτους 1672, το όποιον φέρει ή
εικών τής "Αρχιεπισκοπής Λευκωσίας. Έπαναλαμβάνομεν πάντως ότι άπλήν
μόνον εΐκασίαν εκφράζομεν ώς προς το ζήτημα τούτο, τήν οποίαν δεν είναι
δυνατόν να επιβεβαιώσωμεν.

Β ' - Ε Ι Κ Ω Ν ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Τα υπ' ό'ψει μου σχέδια προέρχονται από δυο διάφορα αντίγραφα τής
ιδίας εικόνος. Ταύτα πρέπει να εξετάσωμεν κατ' αρχάς χωριστά.
Ι. Τρία λίαν κατεστραμμένα σχέδια δια μελάνης «al γραφίδος επί χάρ
του αποσαθρωμένου καί Ισχυρώς κιτρινισμένου :
1)Φύλλον χάρτου (0,245 Χ 0,17 μ. ), επί τού οποίου είκονίδιον
(0,16X0,13 μ. ) παριστάνον τον "Αγιον Δημήτριον εις τήν φυλακήν φο
νεύοντα τον σκορπίον. "Ανω ή επιγραφή :
σκορπιέ φεύγε Χ(ριστο)ς

γό\ρ στεφανόνι με.

Δεξιά μικρόν τμήμα από τήν σκηνήν τού Νέστορος φονεύοντος τον
Λυαΐον (Πίν. 26.1 ).
2) Φύλλον χάρτου ( 0,25X0,16 μ· ). 'Αριστερά τμήμα από τήν σκηνήν
τού Νέστορος φονεύοντος τον Λυαΐον. Δεξιά είκονίδιον ( 0,16X0,13 μ. )
παριστάνον το μαρτύριον τού 'Αγίου Δημητρίου. "Ανω ή επιγραφή :
λόγχες το μαρτύριον άσμένος φέρω (Πίν. 26.2 ).
3) Φύλλον χάρτου (0,17 Χ 0,132 μ. ), επί τού οποίου είκονίδιον
(0,135X0,125 μ. ) παριστάνον τον έπίσκοπον Καρχηδόνος Κυπριανόν παραλαμβάνοντα από τον ναύκληρον τοΰ πλοίου τα μάρμαρα δια τήν άποπεράτωσιν
τού υπ' αυτού κτιζομένου ναού τοΰ 'Αγίου Δημητρίου '. "Ανω ή επιγραφή :
1. Δια tò θαύμα αυτό βλ. το κείμενον τοΰ Ν ι κ ή τ α αρχιεπισκόπου Θεσσαλο
νίκης είς τήν ΕΕΒΣ, 12, 1936, 344 κ εξ. καί τήν διήγησιν είς τήν νεοελληνικήν τοΰ

ΙΙΙΝΑΞ 22

"Ο "Αγιος Ίωάν\ης δ Θεολόγος.
ΣΧΕΔΙΟΝ Α.

ΠΙΝΑΞ 23

1. Ό "Αγιος 'Ιωάννης ό Θεολόγος λιθοβολείται.

2. Ό "Αγιος 'Ιωάννης ό Θεολόγος θεραπεύει τον ασθενή.
ΣΧΕΔΙΟΝ Α.
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1, "Ο Άγιος 'Ιωάννης ό Θεολόγος βυ-θ-ίζει τόν Κύνωπα.
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2. Λεπτομέρεια τοΰ πίν, 22.
ΣΧΕΔΙΟΝ Α.

3. Λεπτομέρεια τοΰ πίν. 25.

ΓΙΙΝΑΞ 25

1

- • 'ffjiitiitmi

4 4·

Θ. Π ο υ λ ά κ η . Εΐκών τοΐί 'Αγίου Ι ω ά ν ν ο υ του Θεολόγου ( 1672).
Ναός 'Αρχιεπισκοπής Λευκωσίας Κύπρου.
Φωτογρ.

Γ.

Σωτηρίου.
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1. Ό Αγιος Δημήτριος φονεύει τον σκορπίον.

2. Μαρτύριον του 'Αγίου Δημητρίου.
ΣΧΕΔΙΟΝ Β. Ι.
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1. Ό Λεόντιος διέρχεται τον Δούναβιν
κρατών κιβωτίδιον μέ χώμα άπο τον τάφον τοΰ 'Αγίου Δημητρίου.

2. Ό "Αγιος Δημήτριος σώζει άπό την αίχμαλωσίαν
τον έπίσκοπον Κυπριανόν.
ΣΧΕΔΙΟΝ Β. I I .
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1. Λεπτομέρεια έκ του σχε
δίου Β. II. (Βλ. πίν. 30.1 ).

2. Λεπτομέρεια έξ εικόνος του Θ. Πουλάκη
άλλοτε εις τήν Συλλογήν Sterbini.

3. Λεπτομέρεια εξ εικόνος τοϋ Θ Πουλάκη
εις τήν Συλλογήν Δ. Λοβέρδου
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νανς ήδε τα μάρμαρα δώσει σοι ( Πίν. 27.1-2 ).
Τέλος επί των σχεδίων είναι σημειωμένα βραχυγραφικώς και τα χρώ
ματα, ως έξης:
Χρ(νσό), κί(τρινο), κό(κκινο), άνιχ(τό;), λάκα, κί(τρινο) μελινό, βαθ(ύ;),
θρ(ινί), λάμα μαβί, πρ(άσινο), μα(βί), κί(τρινο) με μαβί, κρε(μεζί), λι(νόν).
Τα σχέδια ταϋτα είναι βέβαιον δτι προέρχονται από μεγάλην εικόνα.
Τα δυο πρώτα φΰλλα, επί τών οποίων σώζονται τα δυο κατά τα άκρα
εικονίδια τοΰ φόνου τοϋ σκορπιού και τοϋ μαρτυρίου του 'Αγίου Δημητρίου,
καθώς καί τα ελάχιστα λείψανα τοϋ εΐς το μέσον ευρισκομένου, δπου ή σκηνή
τοΰ φόνου τοϋ Λυαίου, κατελάμβανον ασφαλώς την μίαν τών στενών πλευρών
της εικόνος, την άνω αναμφιβόλως, δπως θα ΐδωμεν.
Το επί τοϋ τρίτου φύλλου είκονίδιον, το παριστάνον τον επίσκοπον
Κυπριανον λαμβάνοντα τα μάρμαρα, εΰρίσκετο ασφαλώς εις την κάτω στενήν
πλευράν, δπως συνάγεται από το δεύτερον σχέδιον II, το όποιον αμέσως
θα εξετάσωμεν καί δπου θα ευρωμεν και άλλα διαφωτιστικά στοιχεία δια
την δλην διάταξιν της εικόνος.
II. Φυλλον χάρτου δχι στιλπνού (0,33X0,23 μ. ), επί τοϋ οποίου είναι
σχεδιασμένα πέντε εικονίδια. Τούτων τα τρία (διαστ. εκάστου 0,10X0,08 μ.)
καταλαμβάνουσι την κάτω πλευράν, τα δυο δε έτερα ( διαστ. εκάστου
0,10X0,07 μ.) ευρίσκονται εις το κάτω μέρος τών όρθιων πλευρών. Τα
πέντε ταϋτα είκονίδια περιέβαλλον την κάτω πλευράν καί το κάτω μέρος τών
δυο δρθίων της εΐς το κέντρον ευρισκομένης παριστάσεως τοΰ 'Αγίου Δημη
τρίου. Ή κεντρική δμως αύτη είκών, ή παριστάνουσα τον μάρτυρα ίσως
εφιππον, δεν έχει σχεδιασθή ( Πίν. 28 ).
Αί παραστάσεις τών πέντε σφζομένων εικονιδίων σχετίζονται με θαύ
ματα τοϋ 'Αγίου καί είναι αί εξής :
1 ) "Ανω αριστερά : Ή διάσωσις της Θεσσαλονίκης από τον λιμόν 1
(Πίν. 29.1).
2 ) "Ανω δεξιά : Ό "Αγιος εμφανίζεται καθ* ύπνους είς τον Λεόντιον
καί τοϋ απαγορεύει να λάβη μέρος άπα το λείψανόν του 2 . "Οτι περί τούτου
πρόκειται, δεικνύει ή επί τοΰ ειληταρίου τοΰ 'Αγίου επιγραφή : της εμής
σοροΰ λεώντιε μη ψαύσης ( Πίν. 29.2 ).

Δ α μ α σ κ η ν ο ύ Σ τ ο υ δ ί τ ο υ , θησαυρός, εκδ. Βενετίας 1805, 551 κ.εξ. Ά ν α τ ύ πωσις εν Κ. Λ ο υ κ ά κ η , Μέγας Συναξαριστής. 'Οκτώβριος, 433.
1. Βλ. Θ η σ α υ ρ ό ν, ενί>" άν. 552 κ.εξ. Δ ο υ κ ά κ η ν, Ινθ·' άν. 433 κ εξ. Τό
κείμενον τοϋ Νικήτα Θεσσαλονίκης, ε ν θ ' άν. 347, δεν περιέχει τάς λεπτομέρειας,
πού εκτίθενται εις τον Θησαυρόν καί πού παριστάνονται είς τό είκονίδιον.
2. Βλ. Ν ι κ ή τ α ν Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς , IvtV άν. 333, θησαυρόν, ενθ·' άν. 550,
Δουκάκην, Ι ν θ ' άν. 431.
Δίλτϊον

της Χριστιανικής

'Αρχαιολογικής

'Εταιρείας,

Γ'

6
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3) Tò κατά την δεξιαν κάτω γωνίαν εικονίδιον αποτελεί δεύτερον έπεισόδιον της ιδίας με το προηγοΰμενον διηγήσεως. Παριστάνει τον Λεόντιον
κρατούντα κιβωτίδιον, το οποίον περιέχει χώμα από τον τάφον τοΰ 'Αγίου,
καθώς καΐ τον δακτΰλιον και το μανδήλιον τοΰ Μάρτυρος, και διαβαίνοντα
πεζή τον Δοΰναβιν '. "Ανω ή επιγραφή :
συν Tfj κιβωτφ καθ' ϋδωρ βηματίσας (Πίν. 30.1).
4 ) Το εις το μέσον της κάτω πλευράς εικονίδιον παριστάνει τον "Αγιον
σώζοντα από την αιχμαλωσίαν τον επίσκοπον Καρχηδόνος Κυπριανόν 8 .
"Ανω ή επιγραφή :
επίσκοπος, ρύστην σε ταχήν εξεύρε (Πίν. 30.2).
5) Το κατά την άριστεράν τέλος γωνίαν εικονίδιον αποτελεί συνέχειαν
της περί τοΰ Κυπριανού διηγήσεως. Τοϋτο παριστάνει την υπό τοΰ επισκό
που εξευρεσιν μαρμάρων δια θαύματος τοΰ 'Αγίου προς άποπεράτωσιν τοΰ
είς την Καρχηδόνα ανεγειρομένου ναοϋ του'. "Ανω ή επιγραφή:
[ναϋς ηδε] τα μάρμαρα δώση σι θντα* (Πίν. 31.1-2).
Τα σχέδια τών είκονιδίων τούτων εχουσι γίνει δια μελάνης καΐ γραφίδος. Ό τεχνίτης δμως έχει προσθέσει και δυο χρώματα : φαιον είς δυο
τόνους και έρυθρόν κεραμόχρουν. Με το τελευταΐον τοϋτο έχουν δηλωθή τα
ισχυρώς φωτιζόμενα μέρη της εικόνος, κατά τρόπον εντελώς συμβατικόν,
περί τοΰ οποίου κάμνει λόγον ή 'Ερμηνεία τών ζωγράφων 6 .
Τέλος επί τών σχεδίων υπάρχουν και βραχυγραφίαι τών χρωμάτων τοΰ
πρωτοτύπου αϊ εξής : λι(νόν), οχρ(α), λά(κα), πρ(άσινο), χ(ρνσό), μαβί,
λν(νον) ôaàv μαβί, βαθί, κρε(μεζί), κί(τρινο),
ασπ(ρο).
"Οτι τα σχέδια Β. Ι καί II αντιγράφουν την ιδίαν εικόνα δύναται να
θεωρηθή απολύτως βέβαιον. "Αρκεί, δια να πεισθή τις περί τούτου, να παραβάλη την επί τοΰ φΰλλου Ι. 3 παράστασιν τοΰ επισκόπου Κυπριανοΰ λαμβά
νοντος τα μάρμαρα ( Πίν. 27.1 ) προς το εις την αριστεραν κάτω γωνίαν
τοΰ φΰλλου II εικονίδιον, δπου παριστάνεται ή ιδία σκηνή εντελώς όμοία
(Πίν. 31.1 ). Τέλος καί αυτά ακόμη τα επί τών δυο τούτων παραστάσεων
σημειούμενα χρώματα καί ή επιγραφή είναι ακριβώς τα αυτά.
1. Βλ. σ. 81, σημ. 2.
2. Ν ι κ ή τ α ς Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς , ενθ·' άν. 341 κ.εξ. Θησαυρός, ενθ·' άν.
550 κ έξ , Δουκάκης, ενθ·' άν. 432.
3. Βλ. ανωτέρω, σ. 80, σημ. 1.
4. Τήν συμπλήρωσιν τών δύο πρώτων λέξεων επιβάλλει ή επιγραφή έπί της
όμοιας παραστάσεως είς τό φύλλον Ι, 3. Βλ. άνωτ., σ. 80.
5. Δ ι ο ν υ σ ί ο υ , 'Ερμηνεία, ενθ·' άν. 9 κ.έξ. « ...καί βάλε (είς τό άνθίβολον )
καί τα λάμματα ( δηλ. τα φώτα ) με κοκκίνην βαφήν... ».
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Έ ν τούτοις, δν και τα σχέδια Ι και II προέρχονται αναμφισβητήτως
από το ίδιον πρότυπον, αί διαστάσεις των εικονιδίων είναι διαφορετικοί.
Εις το φύλλον II το εικονίδιον τοϋ επισκόπου παραλαμβάνοντος τα μάρμαρα
είναι πολύ μικρότερων διαστάσεων από το άντίστοιχον τοΰ Ι. 3. Δύναται να
θεωρηθϋ, νομίζω, απολύτως βέβαιον δτι τα επί τοΰ φύλλου II εικονίδια
έχουν σχεδιασθή ελευθέρως από άξιολογώτατον άγιογράφον, δ όποιος έξετέλεσεν αυτά εις κλίμακα μικροτέραν τοϋ πρωτοτύπου. 'Ασφαλώς όμως δεν
συμβαίνει το ίδιον και με τα σχέδια Ι. Ταΰτα θεωρώ βέβαιον ότι έχουν
αντιγραφή μηχανικώς από το πρωτότυπον καΐ διατηρούν συνεπώς τάς δια
στάσεις της εικόνος. Εις το συμπέρασμα αυτό με οδηγεί κυρίως το βαθύ
καστανοκίτρινον χρώμα και ή άποσάθρωσις τοϋ χάρτου, επί τοϋ οποίου τα
σχέδια ταϋτα. Το χρώμα αυτό και ή άποσάθρωσις δεικνύουν ότι ό χάρτης
εΐχεν άλειφθή μέ λινέλαιον (μπεζιρι), δια να καταστή διαφανής και να επιτρέψη τήν άντιγραφήν τοϋ πρωτοτύπου εξ επαφής. Τήν μέθοδον αυτήν τής
δια λινελαίου μεταβολής τοϋ κοινοϋ χάρτου εις διαφανή και τήν χρησιμοποίησίν του δια τήν άντιγραφήν περιγράφει λεπτομερώς ή Ερμηνεία τών
ζωγράφων ι . Οΰτω δυνάμεθα να θεωρήσωμεν εντελώς βέβαιον ότι τα σχέδια
Ι. 1 -3 έχουν τάς αύτας ακριβώς διαστάσεις με το πρωτότυπον, από το όποιον
προέρχονται. "Αν θεωρήσωμεν βέβαιον, όπως νομίζω, ότι τα περί τήν κεντρικήν παράστασιν τοϋ Αγίου Δημητρίου ήσαν δώδεκα, όπως και τα εις
τήν προηγουμένως εξετασθεΐσαν εικόνα τοΰ 'Αγίου "Ιωάννου τοϋ Θεολόγου,
δυνάμεθα να ΰπολογίσωμεν, κατά προσέγγισιν βεβαίως, τάς διαστάσεις τοΰ
πρωτοτύπου, από το όποιον εγένοντο τα σχέδια Ι. 1-3. Οΰτω ή εΐκών θα
είχε περίπου διαστάσεις 0,72X0,52 μ., θα ήτο δηλαδή σχεδόν ισομεγέθης
προς τήν προηγουμένως εξετασθεΐσαν τοΰ Εύαγγελιστοϋ "Ιωάννου 2 .
'Αλλ' ή εικών, από τήν οποίαν προέρχονται τα σχέδια Ι και II, ήτο
πράγματι έ'ργον τοϋ Θεοδώρου Πουλάκη ;
Τοϋτο θεωρώ απολύτως βέβαιον, βασιζόμενος επί τής αναμφισβήτητου
όμοιότητος, ή οποία υπάρχει μεταξύ ωρισμένων μορφών τών σχεδίων αυτών
και τών ευρισκομένων επί γνωστών και υπογεγραμμένων εικόνων τοΰ αγιο
γράφου τούτου.
1. "Evft' άν. 9.
2. Θα ήδύνατο ίσως να ύποτεθ·ή δτι εΐς τάς όρθιας πλευράς ύπήρχον όχι πέντε
άλλα τέσσαρα εικονίδια, όπως τοϋτο συμβαίνει μέ τήν είς το Μουσεϊον Κέρκυρας
εικόνα τοΰ Πουλάκη, τήν παριστάνουσαν τον "Αγιον Νικόλαον. Βλ. άπεικόνισιν εις
τα Πρακτικά τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1934-1936. Περίοδος Γ',
τόμ. 3, 'Αθήναι 1938, σ. 76, είκ. 10. Βλ. και σ. 80. Τοϋτο δμως δέον οπωσδήποτε
ν' άποκλεισθή, διότι εις τήν περίπτωσιν αυτήν ή εικών θα είχε περίπου διαστάσεις
0,53x0,58, σχήμα δηλαδή σχεδόν Ϊσόπλευρον, το όποιον δεν είναι διόλου σύνηθες
είς τήν όρθόδοξον ζωγραφικήν. Είς τήν εικόνα τής Κέρκυρας, τής οποίας αί διαστά
σεις είναι 0,53x0,66, αί κατά τάς όρθάς πλευράς παραστάσεις είναι έπιμηκέστεραι.
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Πράγματι, ό Λεόντιος, κρατών το κιβωτίδιον και διαβαίνων τον Δούναβιν εις το σχέδιον II (Πίν· 32.1) είναι πανομοιότυπος σχεδόν, ως προς
τήν κίνησιν και ως προς το ένδυμα, με τον "Ιακώβ επί μιας τών εικόνων
του Πουλάκι·), πού ανήκον εις τήν Συλλογήν Sterbini, εύρισκομένην άλλοτε
εις τήν Ρώμην * (Πίν. 32.2).
Στενότερα ακόμη είναι ή σχέσις τών σχεδίων τούτων μέ τα έργα τοϋ
Πουλάκη, ώς προς τον τΰπον πού έχουν αί επ' αυτών ανδρικά! μορφαί.
"Οπως δηλαδή και άλλαχοΰ εσημείωσα, ό Πουλάκης δια τάς ανδρικός μορφάς, πού ζωγραφίζει εις τάς εΙκόνας του, χρησιμοποιεί ωρισμένον τΰπον, ό
όποιος φαίνεται δτι αποδίδει αυτήν τήν μορφήν τοΰ αγιογράφου . Ίδιαίτερον χαρακτηριστικον της μορφής αυτής, ή οποία εις τα έ'ργα τοϋ Πουλάκη
εικονίζεται εις δλας τάς ηλικίας, από τοΰ άμΰστακος νεανίου μέχρι τοΰ γη
ραιότατου πρεσβΰτου, είναι ή Ιδιόρρυθμος σχεδίασις τών μικρών οφθαλμών
με τα εξωγκωμένα βλέφαρα (Πίν. 24.2-3, 27-2, 31.2). Το ενταύθα παρατιθέμενον τμήμα εκ τοΰ "Επιταφίου Θρήνου, ό όποιος αποτελεί μέρος μεγάλης
συνθέσεως τοΰ Πουλάκη είκονογραφοΰσης τήν περικοπήν της Λειτουργίας
«Έν τάφω σωματικώς κ.λπ.» κα! άποκειμένης εις τήν Συλλογήν Λοβέρδου 3
(Πίν. 32.3), μας δίδει τήν χαρακτηριστικήν αυτήν μορφήν εις τρεις δια
φόρους ηλικίας. "Αν παραβάλη τις τήν εις το μέσον τοΰ τμήματος τούτου
γεροντικήν μορφήν τοΰ 'Ιωσήφ από Άριμαθαίας κΰπτοντος παρά τους
πόδας τοΰ νεκροΰ Ίησοΰ προς τον επίσκοπον Κυπριανόν είς το κατά τήν
άριστεράν κάτω γωνίαν τοΰ σχεδίου II είκονίδιον (Πίν. 31.2), θα παρατή
ρηση χωρίς δυσκολίαν τάς υπάρχουσας πραγματικός ομοιότητας. "Η ιδία
κατασκευή τών οφθαλμών, ή ιδία διάταξις τοΰ γενείου, ή ίδία τέλος μορφή
τής κόμης εις το άνω μέρος τοΰ υψηλού μετώπου.
Ά π α τάς παρατηρήσεις αύτάς, αί όποΐαι δεν θα ήτο δΰσκολον να πολ
λαπλασιασθούν, προκύπτει το θετικόν, όπως νομίζω, συμπέρασμα δτι ή
εΐκών, πού αντιγράφουν τα σχέδια Ι και Π, ήτο ασφαλώς έργον τοΰ Θεο
δώρου Πουλάκη.
Το συμπέρασμα τούτο άποκτφ μεγαλυτέραν σημασίαν, 8ν ληφθή υπ'
δψιν το γεγονός δτι ουδεμία, δν δεν άπατώμαι, εκ τών γνωστών εικόνων τοΰ
Πουλάκη παριστάνει τον "Αγιον Δημήτριον μετά σκηνών τοΰ μαρτυρίου κα!
1. Άπεικόνισις êv Α. M u î i o z , I / a r t byzantin à l'exposition de Grottaferrata, Rome 1906, σ. 48, είκ. 26. Περί τών τεσσάρων τούτων εικόνων, at όποΐαι
μετά τών Ισαρίθμων τής Συλλογής Ι. Καυταντζόγλου είς τάς 'Αθήνας άπετέλουν
αρχικώς Ινα ιτίνακα, βλ. Α. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ν είς τήν ΕΕΒΣ, 14, 1938, 201 κ.έξ.
Πρβ. και Ξ υ γ γ ο π ο υ λ ο υ , Σχεδίασμα, 250.
2. Βλ. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ν β'ις τήν ΕΕΒΣ, εν*' άν. 202 κ.έξ.
3. Άπεικόνισις είς Ξ υ γ γ ο π ο υ λ ο υ , Σχεδίασμα, πίν. 62, 2. Περιγραφή και
άνάλυσις αυτόθι, 251 κ.έξ.
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των θαυμάτων του. Τα άνθίβολα, πού εδώ εξητάσαμεν, είναι ή μόνη μαρτυ
ρία ότι ό Πουλάκης, ει; από τους παραγωγικωτέρους, μετά ίσως τον σύγου
χοονόν του Εμμανουήλ Τζάνε, αγιογράφους τοΰ 17 αιώνος, είχε δημιουρ
γήσει ιδίαν σΰνθεσιν τοΰ Άγιου Δημητρίου πλαισιουμένου με σκηνας από
το μαρτΰριον καΐ τα θαύματα του.
'Από την ανωτέρω τέλος γενομένην εξέτασιν τών άνθιβόλων, τών
προερχομένων από δυο απολεσθείσας ίσως εικόνας τοΰ Πουλάκη, γίνεται
φανερον πόσον μεγάλη είναι ή σημασία τών παλαιών αγιογραφικών σχεδίων,
είς τα όποια ουδεμία σχεδόν μέχρι τοϋδε εδόθη προσοχή και πού ήμέραν με
τήν ήμέραν εξαφανίζονται. Ευχής έργον θα ήτο να γίνχ), δσον είναι ακόμη
καιρός, συστηματική περισυλλογή και διάσωσις τών πολυτίμων τούτων σχε
δίων. Ούτω θα καταστή δυνατόν να πλουτισθούν αί μικραί συλλογαί, αϊ
ύπάρχουσαι εις το Βυζαντινόν Μουσεϊον και είς το Μουσεΐον Μπενάκη,
ώστε ν' αποβούν αΰται άξιόλογον βοήθημα δια τους ασχολούμενους με τήν
όρθόδοξον άγιογραφίαν τών μετά τήν ά'λωσιν αΙώνων.
Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ
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R É S U M É

VIEUX DESSINS D'APRÈS DEUX ICÔNES INCONNUES
DU PEINTRE THEODORE POULAKIS
(PI. 22-32).
Ces dessins qui se trouvent à la possession de l'auteur sont des
copies de deux icônes du peintre crétois Théodore Poulakis qui travailla
au XVIIe siècle à Corfou et à Venise. D'une d'elles représentait St Jean
l'Evangeliste et tout autour des scènes de sa vie et de ses miracles
( PI. 22 · 24 ). Une icône presque semblable dans l'église de l'Archevêché à Nicosie de Chypre signée par Poulakis et datée de 1672 nous
permet de reconstituer celle qui fut le prototype de nos dessins ( PI.
25). D'icône dont proviennent les dessins ici étudiés portait les armes
de la noble famille zantiote de Frangos, ce qui nous permet de conclure que le prototype inconnu ou peut-être perdu se trouvait très
probablement dans quelque église de Zante appartenant à cette noble
famille.
D'autre icône dont nous possédons deux dessins de dimensions
différentes représentait St Démétrius encadré par des scènes de son
martyre et de ses miracles ( PI. 26 - 31 ). Des similitudes frappantes
qui existent entre certains détails de ces dessins et les œuvres signées
de Poulakis nous permettent d'attribuer avec une certitude absolue à
cet artiste le prototype des copies ici publiées. Ce prototype n'est pas
connu. Peut-être il n'existe plus.
A. XYNGOPOULOS
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