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Εικόνες επιστυλίου από το Άγιον Όρος (πίν. 77-93)
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Δελτίον XAE 4 (1964-1965), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του
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Ε Ι Κ Ο Ν Ε Σ Ε Π Ι Σ Τ Υ Λ Ι Ο Υ Α Π Ο Τ Ο Α Π Ο Ν Ο Ρ Ο Σ 

( Π ί ν . 7 7 - 9 3 ) 

Μία άπο τΙς σημαντικώτερες προσφορές τοϋ βιβλίου τοϋ Γεωργίου και 

της Μαρίας Σωτηρίου γ ιά το Σινά ήταν δτι σ' αύτο παρουσιάσθηκαν και 

μελετήθηκαν, για πρώτη φορά, δείγματα άπο μία κατηγορία εικόνων πού 

είχαν μείνει ώς τότε απαρατήρητες: εννοούμε τις μακρόστενες εικόνες πού 

στόλιζαν και στολίζουν στο μοναστήρι τοϋ Σινά το έπιστύλιο, τον «κοσμήτη» 

τέμπλων. Παριστάνουν σειρά Ε ο ρ τ ώ ν ή σκηνές βίου άγιων, συνήθως συνδυα

σμένες μέ την Δέησι, κάτω άπο τοξοστοιχία, και χρονολογούνται στον 11ο -

12ο αιώνα *. Τελευταία ό Β. Ν. Λάζαρεφ σε μια σημαντική μελέτη του γ ιά 

τήν εξέλιξη τοϋ τέμπλου, δημοσιευμένη εδώ, στον ΐδιο τιμητικό τόμο, απέδωσε 

μερικές γνωστές εικόνες τής Ρωσίας προερχόμενες άπο το Ά γ ι ο ν "Ορος 

σ' αύτη τήν κατηγορία εικόνων τέμπλου 2 και ό Κ. W e i t z m a n n πρόσθεσε, σέ 

πρόσφατο δημοσίευμα, νέα δείγματα τοϋ ε'ίδους άπο το Σ ι ν ά 8 . 

Γι ' αύτο νομίζω ταιριαστό άλλα και επίκαιρο να συμπληρωθούν έδώ δσα 

άλλου παρεκβατικά σημειώθηκαν για παρόμοιες εικόνες προερχόμενες άπο το 

"Αγιον "Ορος 4 , μέ ταυτόχρονη παρουσίαση μερικών ανέκδοτων παραδειγμά

των. Ώ ς βάση της μελέτης θα χρησιμεύσει ή μόνη γνωστή σέ μένα, ώς τώρα, 

σχεδόν ακέραιη εικόνα έπιστυλίου τοϋ Ά γ . "Ορους, πού φυλάσσεται ευλαβικά 

στην Ί . Μ. Βατοπεδίου. Εϊναι, βέβαια, άπο τίς σημαντικώτερες τοϋ "Αθω, 

άλλα έχει παραμείνει ουσιαστικά ανέκδοτη 5 . 

1. Γ. κ α t Μ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Εικόνες τής Μονής Σινά, τ. Α' (πίνακες), 'Αθή
ναι 1956, ε!κ. 87-117, τ. Β' (κείμενον), 'Αθήναι 1958, σ. 100-114. 

2. V. L a s à r e f f , Trois fragments d'épistyles peintes et le templon by
zantin, Δ.Χ.Α.Ε., περ. Δ', τόμ. Δ' (Τιμητικός Γ. Σωτηρίου), 1964, σ. 117-143, πίν. 
31 -37 (πιο κάτω παραπέμπεται : Λάζαρεφ). 

3. Κ. W e i t z m a n n , Μ. G h a t z i d a k i s , C h r . Mi j a t e ν, S. 
R a d ο j ö i é, Frühe Ikonen aus Sinai, Griechenland, Bulgarien und Jugoslavien, 
Μόναχο 1965, σ. XIV κέξ., είκ. 25 - 27, 32 - 35 (πιο κάτω παραπέμπεται : Frühe 
Ikonen), βλ. π.κ. σ. 381, σημ. 1. 

4. Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , Ό ζωγράφος Ευφρόσυνος, Κρητ. Χρον., τ. Γ, 1956, 
σ. 276-281. M. C h a t z i d a k i s , L'icône byzantine, Saggi e Memorie dell'Isti
tuto di Storia dell'Arte G. Cini, τ. II, Βενετία 1959, σ. 25, ό ί δ ι ο ς στο Frühe 
Ikonen (βλ. σημ. 3), σ. XXIV-XXV, είκ. 37, 43. 

5. Δημοσιεύθηκαν μόνο λεπτομέρειες κεφαλών : M. C h a t z i d a k i s , L'icô-
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Ι 

"Η εικόνα έπιστυλίου της Μ. Βατοπεδίου αποτελείται τώρα άπο τέσ

σερα χωριστά τμήματα πού στολίζονται με ανάγλυφη τοξοστοιχία, πλαίσιο 

για δεκατρία συνολικά διάχωρα με παραστάσεις. 'Επάνω καί κάτω πλαι

σιώνεται ή τοξοστοιχία άπο εξέχουσα ζώνη άκόσμητη, πλάτους 10 εκ. Στην 

πραγματικότητα πρόκειται για έπιπεδόγλυφο δπου έχει γίνει αφαίρεση του 

ξύλου, ώστε να μείνει σε βαθύτερο επίπεδο ή επιφάνεια για την κάθε εικόνα 

καί να εξέχουν ή τοξοστοιχία καί τα πλαίσια. Ή προετοιμασία με πανί λινό 

καί γύψο έ'χει καλύψει δλην την επιφάνεια. 

Τα τμήματα είναι τα ακόλουθα : 

Α . Κάτω άπο δύο τόξα, τα Είσόδια της Θεοτόκου καί ή Παράδοσις 

της Θεοτόκου ε'ις τον Ι ω σ ή φ (Πίν. 78). ^Εχει δλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

δμοια με τα άλλα κομμάτια. Ό συνδυασμός σκηνών του Βίου της Θεοτόκου 

καί τοϋ Δωδεκαόρτου δεν αποτελεί μοναδική περίπτωση '. Λείπει μέρος επάνω. 

"Τψος 45 εκ., μήκος 71 έκ., πάχ. 3,5 εκ. 

Β . Κάτω άπο δύο τόξα παράσταση τοϋ Ευαγγελισμού καί τής Γεννή

σεως (;). Διατηρείται πολύ άσχημα, ώστε μόλις να διακρίνονται φθαρμένες 

μερικές μορφές πού καθορίζουν τις παραστάσεις. Λείπει μέρος κάτω. "Τψος 

43,2 έκ., μήκος 75 έκ., πάχος 3,5 έκ. Στην αριστερή άκρη έ'χει έγκοπή 4,6 

έκ. για να πακτώνεται. 

Γ . ' Ε π τ ά παραστάσεις, κάτω άπο ισάριθμα τόξα, πού στηρίζονται 

σέ έξη ολόκληρα καί δύο μισά κολονάκια στις άκρες (Πίν. 77). Οί παρα

στάσεις είναι οί ακόλουθες : 1 ) στο κέντρο ό Χριστός ένθρονος- προς τα αρι

στερά 2) ή Παναγία σέ δέηση με έναν αρχάγγελο, 3) δύο Ευαγγελιστές 

όρθιοι γυρισμένοι προς το Χριστό καί 4) ή "Εγερσις τοϋ Λαζάρου" προς τα 

δεξιά 5) ό Πρόδρομος με έναν αρχάγγελο, 6) δύο Ευαγγελιστές όρθιοι καί 

γυρισμένοι προς το Χριστό καί 7 ) ή Βαϊοφόρος. Σ τ α τριγωνικά διάκενα πού 

σχηματίζονται επάνω άπο τή συμβολή των τόξων παριστάνονται έξη προ

τομές αγγέλων μέσα σέ δίσκο, γυρισμένων προς το κέντρο, άλλα τα ακραία 

διάκενα δεν έχουν ζωγραφισθή. Διατηρείται άσχημα. Ή προετοιμασία έχει 

σκάσει, σέ πολλά μέρη έχει πέσει μαζί με το χρώμα καί το ύφασμα έχει άπο-

ne byzantine, σελ. 25, είκ. 13 καί 14 καί ό ϊ δ ι ο ς, στο Frühe Ikonen, σ. XXIV, είκ. 
43. Ευχαριστώ καί άπο έδώ θερμά τους αγίους Προϊσταμένους της Ί . Μ. Βατοπεδίου, 
γιατί με υψηλό πνεϋμα συνεργασίας ϊκαμαν προσιτά στην επιστημονική αποστολή τοϋ 
'Ελληνικού Κράτους (Ύπ. Παιδείας) τοϋ 1954 πολύτιμα κειμήλια μέ ευλάβεια προ
φυλαγμένα έπί εκατονταετίες άπο τήν φθορά καί τήν βεβήλωση. 

1. Βλ. πιο κάτω, σ. 392-393. 
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κολληθή σε μερικά σημεία άπο το ξύλο πού είναι σκουληκοφαγωμένο. Στις 

δύο άκρες, έγκοπές για νά πακτώνεται. Είναι το κεντρικό τμήμα καί δια

τηρείται ακέραιο. "Τψος 69 εκ., μήκος 2,13 έκ., πάχος 3,5 εκ. 

Δ . Κάτω άπο δύο τόξα, ή Σταύρωσις καί ή Άποκαθήλωσις, πού διατη

ρούνται καλύτερα άπο τίς άλλες παραστάσεις (Πίν. 79). 'Ανάμεσα στα δύο 

τόξα μικρός άγγελος σε δίσκο (Πίν. 86 β ) . 'Ακέραιο. "Τψος 69 έκ., μήκος 

71,5 έκ., πάχος 3,5 έκ. 

Στην άλλη πλευρά καί των τεσσάρων τμημάτων, επάνω σε επίχρισμα 

λευκό, παριστάνεται μέ καστανό χρώμα κόσμημα άπο κύκλους «σηρικούς» 

(Πίν. 86 α ) . Ό κάθε κύκλος έ'χει διάμετρο 55,2 έκ. καί περιφέρεια πλάτους 

9 έκ. μέ κάμπο καστανό, γεμάτο έλικόμορφα κοσμήματα μουσουλμανικού 

τύπου καί περίγραμμα τονισμένο άπο λευκές κουκίδες, μαργαριτάρια. Μέσα 

σέ κάθε κύκλο παριστάνεται σταυρός μέ τήν ϊδια διακόσμηση καί μέσα στον 

κάμπο, ανάμεσα στις κεραίες, τέσσερα κοσμήματα *. 

Το συνολικό μήκος των τεσσάρων τμημάτων φθάνει σήμερα τα 4,30 μ. 

άλλα, για τη συμμετρία προς τήν κεντρική παράσταση τοϋ Χριστού, πρέπει 

νά ύποθέσομε δτι μας λείπει ένα πέμπτο καί τελευταίο τμήμα διαστάσεων 

71 έκ., όποτε τό αρχικό μήκος θα έ'φθανε τα 5 μέτρα, μέ δεκαπέντε συνολικά 

διάχωρα. 

Τα έπιστύλια πού γνωρίζαμε έως τώρα προέρχονται άπο τήν Ί . Μ. τοϋ 

Σινά, άπο τα όποια μια μικρή επιλογή δημοσιεύθηκε άπο τους Σωτηρίου 2. 

Υπάρχουν δμως στο ΐδιο μοναστήρι καί άλλα, εϊτε στην αρχική θέση τους, 

ε'ίτε ξαναχρησιμοποιημένα σέ ξύλινα τέμπλα νεώτερα, δπως στα παρεκκλή

σια του Ά γ . Γεωργίου, τής Κοιμήσεως, τής Ζωοδόχου Πηγής καθώς καί 

στο παρεκκλήσι τοϋ 'Αγ. Κωνσταντίνου καί Ελένης, μέσα στο ναό καί σέ 

εξωκλήσια. Το έπιστύλιο τής Μονής Βατοπεδίου διαφέρει άπο εκείνα τοϋ 

Σίνα σέ δύο σημεία: α) στο μέγεθος, γιατί είναι καί πιο μακρύ καί προ 

πάντων πιο ψηλό (69 έκ. ), ενώ εκείνα τοϋ Σίνα σπάνια φθάνουν στο μήκος 

τα 4,50 μ. 3 καί στο δψος τά 45 έκ. καί β) οι τοξοστοιχίες στο Ά γ ι ο ν 

1. Βλ. π.κ. σ. 396. 
2. Βλ. π.π. σελ. 377, σημ. 1. Σημειώνομε ακόμη δύο εικόνες έπιστυλίου : 1) σέ 

τρία τμήματα στο Π. Κάιρο, άλλα είναι τόσο σκοτεινή, ώστε δέν διακρίνονται τά θέματα 
των παραστάσεων. Βλ. Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Έκθεσις περί τοϋ Έκκλ. Μουσείου της "Ι. Μ. 
τοϋ Άγ. Γεωργίου έν Π. Καΐρω, άνάτ. άπο τον «Έκκλησ. Φάρον», 1938, σ. 17, άρ. 
91 - 93. Πρβλ. Ε. Μ ι χ α η λ ί δ ο υ , Είκονογραφημένον Λεύκωμα Ι. Μ. "Αγ. Γεωργίου 
έν Παλαιφ Καίρω, 'Αλεξάνδρεια 1959, σ. 104 (δύο φωτογραφίες) καί 2) ενα τμήμα μέ 
τρεις παραστάσεις κάτω άπο τόξα πού σχηματίζονται άπό επιγραφές, στή Χρυσαλινιώ-
τισσα της Κύπρου (41x78 έκ.), νομίζω 14ου αιώνα. Βλ. D. Τ. R i c e , The Icons of 
Cyprus, Λονδϊνον 1935, άρ. 146, σ. 270-271, π. XLIX (17ου αι.). 

3. Ό Κ. W e i t z m a n n , στο Frühe Ikonen, σ. XIV καί LXXXI, πίν. 
25 - 26 - 27, δημοσιεύει δύο τμήματα ενός έπιστυλίου μέ Δωδεκάορτο, πού αποτελείται 
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"Ορος είναι ανάγλυφες ενώ στο Σινά είναι ζωγραφιστές. Ή διαφορά στον 

τρόπο πού παριστάνονται τα τόξα φαίνεται ασήμαντη, δπως σωστά παρα

τηρεί ό Λάζαρεφ 1 . Ή διαφορά δμως στο μέγεθος μπορεί νά σημαίνει δτι 

το είδος τών εικόνων αυτών μπορούσε να στολίζει τα έπιστύλια τέμπλων 

και μεγαλυτέρων ναών. Ή συνέπεια είναι ότι έτσι επιβεβαιώνεται ή γνώμη 

του Σωτηρίου, τοϋ Α. G r a b a r και του Λάζαρεφ δτι τα ζωγραφιστά αυτά 

έπιστύλια δεν έ'στεφαν μονάχα ξύλινα άλλα και μαρμάρινα τ έ μ π λ α 2 . 

II 

Ή εικονογράφηση τοϋ έπιστυλίου μας κυριαρχείται άπο την παράσταση 

της Μεγάλης Δεήσεως με εννέα συνολικά πρόσωπα : στίς δεκαπέντε εικόνες 

οι πέντε, στο κέντρο, αποτελούν την σύνθεση αύτη (Πίν. 77). Για νά κατα-

λάβομε τη σημασία αυτής τής έ'κτασης, πρέπει νά συνοψίσομε δσα είναι γνω

στά γιά το θέμα. 

Ή Μ ε γ ά λ η Δ έ η σ ι ς στόλιζε τον «κοσμήτη» του τέμπλου του

λάχιστον άπο τον καιρό τοΰ Βασιλείου του Α' . Οι φιλολογικές μαρτυρίες 

ανάγονται και στην προεικονοκλαστική ε π ο χ ή 3 , άλλα παραδείγματα σώ

ζονται μόνο επάνω σέ μαρμάρινους «κοσμήτες» άπο τή Θήβα και τη Μ. 

'Ασία τοϋ 9ου αιώνα*. Μπορούμε βάσιμα νά υποθέσουμε δτι τα επαρχιακά 

άπο τέσσερα τμήματα. "Αλλα τμήματα έχουν μήκος 1,13 καΐ άλλα 1,18 καΐ δλα οψος 41 
έκ. "Ολα μαζί, περί τα 4,50 μέτρα. Βλ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , σελ. 100 - 101. 

1. Λ ά ζ α ρ ε φ , σ. 118. 
2. Πρώτοι οί Σ ω τ η ρ ί ο υ , σ. 100 - 101, υποστήριξαν ότι οί στενόμακρες αυτές 

εικόνες ήταν προορισμένες και για μαρμάρινα τέμπλα. Ό G r a b a r , CA., τ. Χ, 1959, 
σ. 316, νομίζοντας δτι διαφωνεί με τους έκδοτες τών είκόνων τοϋ Σινά, έτόνισε τήν 
ϊδια άποψη καΐ τέλος ό Λ ά ζ α ρ ε φ , σ. 134, ακολουθώντας τον Grabar, επανέλαβε 
τήν ίδια γνώμη. 

3. Τέμπλο Άγ. Σοφίας: Π. Σιλεντιάριος, P.G., τ. 86, στ. 2145-2147. Βλ.: 
S t . Χ y d i s , The Chancel Barrier, Solea and Ambo of Hagia Sophia, Art Bull., 
τ. 29, 1947, σ. 10 - 11. Για ανάλογη παράσταση σέ ναό της 'Αλεξάνδρειας : Πα
τριάρχης Ιεροσολύμων Σωφρόνιος, περί το 630 (;) P.G., τ. 87, στ. 3557. Πρβλ. Χα
τ ζ η δ ά κ η ς , Ευφρόσυνος, σ. 277-278, Λ ά ζ α ρ ε φ , σ. 121-123. 

4. Α. ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Γλυπτά Μουσείου Θηβών, Α.Β.Μ.Ε., τ. Ε', 1939-40, 
σ. 126 - 128, είκ. 7, καΐ Κατάλογος Βυζαντινής 'Εκθέσεως 'Αθηνών 1964, άρ. 17. W. 
Η. B u c k l e r - W . Μ. C a l d e r - W . Κ. C. G u t h r i e , Monum. As. Min. 
Ant., τ. IV, Manchester 1933, πίν. 17, άρ. 40, σ. 13 καΐ τ. VI, 1939, αρ. 359, 
σ. 122, πίν. 62. Πρβλ. S t . Χ y d i s, δπου π.π., είκ. 17. Λ ά ζ α ρ ε φ , σ. 126, 
είκ. 7. Ένα κομμάτι άπο τή Χίο (15x39 έκ. ) παρουσιάζει εντελώς ανάλογη διακό
σμηση στην ίδια τεχνοτροπία, μέ τον "Αγ. 'Ισίδωρο στηθάριο καί μέρος στηθαρίου τοϋ 
'Αγίου 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου, άλλα δέν είναι πιθανόν νά ανήκει σέ έπιστύλιο τέμπλου, 
γιατί, μετά τήν συγκόλληση τών σπασμένων κομματιών, φάνηκε δτι διακοσμούσε κυρ-
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αυτά παραδείγματα, μάλλον πενιχρά ως τέχνη, προϋποθέτουν την ύπαρξη 

αναλόγων διακοσμήσεων σε κεντρικές περιοχές, εκτελεσμένων με πολυτελέ

στερα υλικά, δπως σμάλτα, ελεφαντοστά ' ή πολύτιμα μέταλλα. 'Ακόμη καί ή 

τεχνική τών ένθετων μαρμάρων θα χρησιμοποιήθηκε, δπως διδάσκουν τά 

υπολείμματα τέμπλου της Μονής του Λιβός στην Κωνσταντινούπολη (10ος 

αί. ) 2 ή ακόμη ή μεικτή τεχνική πού παρουσιάζει ή γνωστή πλάκα του Βυ

ζαντινού Μουσείου άπα τή Θεσσαλονίκη με τους τρεις ολόσωμους 'Απο

στόλους : μαρμάρινη, έπιπεδόγλυφη, δπου μένουν ανάγλυφα τα περιγράμ

ματα, με ζωγραφισμένα πρόσωπα καί φορέματα επάνω σε συμπληρωματικό 

κηρομάστιχο 3 . "Εχει έκφρασθή ή γνώμη δτι είναι πιθανόν ή πλάκα αυτή 

( 4 7 x 9 3 εκ.), πού μπορεί να χρονολογηθή στον 10ο - 11ο αιώνα, ν' ανήκει 

σε παράσταση Μ. Δεήσεως τέμπλου 4 . Παραστάσεις στηθαρίων αποστόλων 

μέσα σε δίσκους, σε έπιπεδόγλυφη τεχνική, βρίσκομε καί σ' Ινα έπιστύλιο 

άπό τή Μ. 'Ασία τοΰ 11ου - 12ου αιώνα 5 . 

Ό Λάζαρεφ σημειώνει τήν βαθμιαία εξαφάνιση τών ανάγλυφων ή χα

ρακτών παραστάσεων, μορφών Μ. Δεήσεως ή άλλων αγίων, άπό το έπι

στύλιο στους 11ο καί 12ο αιώνες, καί μνημονεύει σάν μοναδική εξαίρεση 

τό τέμπλο της Βλαχερνήτισσας στην Ά ρ τ α με τήν Παναγία σε δέηση άνά-

τή επιφάνεια. Βλ. : Α. O r l a n d o s , Monuments byzantins de Chios, τ. II, Athè
nes 1930, πίν. 7. Κατάλογος Βυζαντινής 'Εκθέσεως 'Αθηνών, 1964, άρ. 26 καί εικόνα. 

1. Ό καθ. Κ. Weitzmann, στή μελέτη του Die byzantinischen Elfenbeine eines 
Bamberger Graduale und ihre ursprüngliche Verwendung, πού δημοσιεύεται στο 
Festchrift Κ. Usener, αποδεικνύει δτι οι τέσσερεις πλάκες μέ ολόσωμες δρθιες μορφές τοΰ 
Χριστού, της Παναγίας, του Πέτρου καί τοϋ Παύλου, πού στολίζουν τή στάχωση δίτομου 
Graduale τοϋ 11ου αιώνα, σέ συνδυασμό μέ τον άγγελο της Συλλ. Tyler (G Ο 1 d-
S c h m i d t-W e i t z m a n n, Die byz. Elfenbeinskulpt., τ. Π, σ. 44-45, άρ. 65-66-67, 
πίν. XXV - XXVI ) αποτελούν μορφές Μ. Δεήσεως, πού θα στόλιζε έπιστύλιο τέμπλου, 
τοϋ 10ου αί. (Τα ελεφαντοστά ανήκουν στην ομάδα «Ρωμανοΰ»). Ευχαριστώ καί άπό έδώ 
τον καθ. Weitzmann βχι μόνο γιατί μοϋ έδωσε τή δυνατότητα να διαβάσω το χειρόγραφο 
της μελέτης του, άλλα καί γιατί σέ μακρές συζητήσεις μοϋ έδωσε τήν ευκαιρία να ελέγξω 
γνώμες καί να τεκμηριώσω καλύτερα απόψεις της μελέτης αυτής. 

2. Βλ. Α. G r a b a r , Sculptures byzantines de Constantinople (IVe - X e 

siècle), Παρίσι 1963, σ. 109 κέξ., πίν. 55-56. Πρβλ. T h . Μ a c r i d y, The Mo
nastery of Lips (Fenari Isa Camii) with contribution by A. H. S. M e g a w , 
C. M a n g o , E. J. W. H a w k i n s, D.O.P., no. XVIII, 1964, σ. 272-276 καί 
304 - 306 (άποψη αντίθετη μέ τοΰ Grabar), είκ. 75 - 83. 

3. M i l j u k o v , Izvestija Russ. Arch. Inst, ν Konstantinopole, τ. IV, 1 
(1899) 29, πίν. 31. Ν. Κ ο n d a k ο ν, Makedonija, Πετρούπολις 1909, σ. 87. Α. 
' Α δ α μ α ν τ ί ο υ , Α.Ε. (1917), σ. 105, Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , 'Οδηγός Βυζαντινοΰ 
Μουσείου, β' έκδ. 1931, σ. 34, είκ. 20 (γαλλ. εκδ. 1932, είκ. 22). 

4. Κατάλογος Βυζαντινής 'Εκθέσεως 'Αθηνών 1964, άρ. 23. 
5. Βλ. σελ. 380, σημ. 4. Ό C. M a n g o , D.O.P., τ. 18, 1964, σ. 306, σημειώ

νει, χωρίς άλλες ενδείξεις, ανάλογα κομμάτια στο Μουσείο τοΰ Άφιον Καραχισσάρ. 
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μέσα σέ δύο αγγέλους σεβίζοντες, πού χρονολογείται, άλλωστε, στον 13ον 

αιώνα 1 . Θα μπορούσε να προσθέσει κανείς σέ παραλληλισμό μέ το τέμπλο 

της Βλαχερνήτισσας, δπως εκαμεν ήδη ό Α. Ξυγγόπουλος, το τέμπλο της 

Ά γ . Παρασκευής τής Χαλκίδας, άπο το όποιο σώζεται μόνο ή μορφή τής 

Παναγίας, νομίζω τοϋ 10ου αϊ. 2, Ινα κομμάτι έπιστυλίου στο Μουσείο τής 

Σμύρνης μέ Δέησι 3 , Ινα κομμάτι έπιστυλίου στο Βυζαντινό Μουσείο μέ 

άγγελο σεβίζοντα πού προϋποθέτει τήν Π α ν α γ ί α 4 , ενα έπιστύλιο στη Μι

κρασιατική Φιλαδέλφεια μέ παράσταση τοϋ Χριστού 6 , ακόμη τμήματα έπι

στυλίου μέ Δέησι στή Ραιδεστό 6 . 

1. Λ ά ζ α ρ ε φ, σ. 130. 
2. Α. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , Το τέμπλον της 'Αγίας Παρασκευής έν Χαλκίδι, 

Δ.Χ.Α.Ε., περ. Β', τ. Δ', 1928, σ. 67 - 74. 
3. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Α.Β.Μ.Ε., τ. Γ', 1937, σ. 144, είκ. 17-18. 
4. Άρ. 252. Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , 'Οδηγός Βυζ. Μουσείου, 1955, σ. 13. 
5. Γ. Λ α μ π ά κ η , Οί επτά αστέρες της Άποκαλύψεως, 'Αθήναι 1909, είκ. 214. 
6. Βλ. Izvestija Russ. Arch. Inst, ν Konst., τ. XVI, 1912, σ. 382, πίν. V. 

Έδώ πρέπει να μνημονευθή ή ανάγλυφη Μ. Δέησις πού στολίζει το υπέρθυρο της ανατολι
κής θύρας τοϋ Βαπτιστηρίου τής Πίζας, γιατί ό καθηγητής S. Bettini υποστήριξε τελευταία 
μέ έμφαση, δτι είναι «το μεγαλοπρεπέστερο καί άπο κάθε άποψη σημαντικώτερο πολυ
πρόσωπο έργο τής Βυζαντινής μαρμαρογλυφίας» καί το χρονολόγησε στην εποχή τών Κο
μνηνών, νομίζοντας 8τι θα έχει άφαιρεθή άπο τους Σταυροφόρους άπο κάποιο τέμπλο ναοϋ 
τής Κωνσταντινούπολης (Κατάλογος Βυζαντινής 'Εκθέσεως 'Αθηνών, 1964, σ. 86, τής 
αγγλ. έκδ. σ. 127 - 128). Παριστάνονται ένδεκα στηθάρια, ό Χριστός ανάμεσα στην Πα
ναγία καί τον Πρόδρομο καί οί τέσσερεις ευαγγελιστές μέ τέσσερεις αγγελικές μορφές. 
Ήδη ό Βαζάρι (Vite, έκδ. Milanesi, τ. Ι, σ. 239) εϊχεν αποδώσει το ανάγλυφο στή maniera 
greca, καί μεταγενέστεροι μελετητές (Aug. S c h m a r s o w , San Martin von Lucca, 
Breslau 1890, σ. 217 κ.έξ., Ρ. S c h u b r i n g , Pisa, 1902, σ. 33 κ.έξ., Α. V e n t u r i, 
Storia dell'arte Italiana, t. I l i , σ. 964, είκ. 847 - 848, G. P o z z i , Rivista d'Arte, 
a. VI, 1909, σ. 9 - 18, R. Ρ a ρ i n i, Catalogo delle cose d'arte..., Ρώμη 1912, σ. 219 -
220, 224 - 225, είκ. σ. 223, 225, 226, κ.ά.) συμφωνούν δτι το γλυπτό αυτό έχει έντονες 
επιδράσεις βυζαντινές καί δτι πιθανόν μιμείται κάποιο βυζαντινό ελεφαντοστό. Πιο πρόσ
φατες εργασίες αποδίδουν το έπιστύλιο σέ βυζαντινούς τεχνίτες (Em. L a ν a g n i n o, Sto
ria dell'arte medievale in Italia, Τουρίνο 1953, σ. 351, είκ. 407). "Τστερα άπο εξέταση 
τοϋ ανάγλυφου σέ φωτογραφίες (Alinari, άρ. 37163 - 37165) μπορεί κανείς να παρατη
ρήσει δτι δ Βαζάρι είχε δίκηο, γιατί το ανάγλυφο αυτό ακολουθεί στην εικονογραφία πιστά 
βυζαντινό πρότυπο, άλλα διαφέρει ουσιαστικά άπο τά σύγχρονα του βυζαντινά έργα: α) 
στην τεχνική, γιατί χρησιμοποιεί πολύ το τρυπάνι, σέ προσπάθεια επιστροφής σέ παλαιο
χριστιανικούς τρόπους, β) στίς στάσεις μέ τήν έντονη πρόκυψη της κεφαλής, στίς χειρονο
μίες, στίς κομμώσεις, στα κοντά φτερά τών αγγέλων καί, ακόμη, στίς φυσιογνωμίες, πού 
έχουν ένα ρεαλιστικό γοτθικό χαρακτήρα, καί γ) στην διακόσμηση, γιατί ή Μ. Δέησις πλαι
σιώνεται άπο δύο φοινικιές. Σ' αυτούς τους λόγους, πού μας εμποδίζουν νά κατατάξομε το 
έργο στίς βυζαντινές Δεήσεις πού στόλιζαν τά μαρμάρινα τέμπλα τών εκκλησιών, μπορούμε 
νά προσθέσομε δτι ή ψηφιδωτή επιγραφή, πού στόλιζε το κάτω μέρος τοϋ υπέρθυρου, δέν 
ήταν ελληνική (Bettini, σ. 86) άλλα λατινική, δπως μπορεί νά κρίνει κανείς άπδ τά λίγα 
γράμματα πού σώθηκαν. 
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'Οπωσδήποτε, ή διαπίστωση τοϋ Λάζαρεφ παραμένει κατ' αρχήν σω

στή. Σε αναλογία με τον σχετικά μεγάλο αριθμό γλυπτών τέμπλων πού ξέ-

ρομε τώρα άπο τον 11ο - 12ο αιώνα, εκείνα πού έχουν ανάγλυφες παραστά

σεις Μ. Δεήσεως ή μόνον αγίων είναι σχετικά λίγα ' και είναι πολύ πιθανόν 

δτι αυτό έγινε, δπως υποστηρίζει ό Ρώσσος καθηγητής, γιατί προτιμήθη

καν οι μακρόστενες ζωγραφιστές εικόνες, πού έμπαιναν επάνω στα μαρμά

ρινα ή στα ξύλινα τ έ μ π λ α 2 . 

Πραγματικά, στις εικόνες έπιστυλίου πού ξέρομε το κεντρικό θέμα 

παραμένει ή Μεγάλη Δέησις, πού απλώνεται περισσότερο ή λιγώτερο. Στην 

εικόνα της Μονής Βατοπεδίου ο'ι 9 μορφές έχουν συμπτυχθή άνα δύο ώστε 

να χωρέσουν σέ πέντε διάχωρα, άλλα γι ' αύτο δεν παύει να παραμένει ή σύν

θεση αυτή μια άπο τις πιο πολυπρόσωπες Μεγάλες Δεήσεις πού ξέρομε σέ 

εικόνες έπιστυλίου της εποχής αυτής. Στις γνωστές έως τώρα σχετικές ει

κόνες τοϋ 12ου αιώνα ή Δέησις περιορίζεται στο Τρίμορφο μέσα α Ινα μό

νο τοξωτό διάχωρο, τόσο στίς εικόνες μέ σκηνές Δωδεκαόρτου, δσο καΐ στην 

εικόνα μέ σκηνές άπο τον βίο τοϋ Ά γ . Ευστρατίου 3 . Ή αρχική δηλ. ση

μασία τής Μ. Δεήσέως, πού ήταν μόνη στα γλυπτά έπιστύλια — θέμα έσχα-

τολογικο άλλα σχετιζόμενο μέ τις «δεήσεις» τής λειτουργίας — τείνει να πε-

ριορισθή και ο'ι εικόνες των Ε ο ρ τ ώ ν — θέμα καθαρά λειτουργικό — τείνουν να 

κυριαρχήσουν στα ζωγραφιστά έπιστύλια. Πραγματικά, φιλολογικές μαρτυ

ρίες συμφωνοΰν δτι στον l lov αιώνα υπήρχε στο τέμπλο μόνο τό Δωδεκάορτο : 

α) στο Τυπικον τής Μονής Μπατσκόβου (περί το 1083) δίδεται παραγγε

λία να ανάβουν δώδεκα κανδήλες έμπροσθεν των δεσποτικών δώδεκα εορτών 

καθεκάστην ήμεραν καί, πιο κάτω, στην αναγραφή των Ιερών κειμηλίων και 

σεπτών εικόνων... αναφέρεται, μεταξύ πολλών πολυτίμων εικόνων και τέμ-

πλον εν έχον τάς δώδεκα έορτάς* καί β) ή «απογραφή» τής Μονής'Αγίου Παν

ί. Σέ δσα τέμπλα αναφέρει ό Λ ά ζ α ρ ε φ σ. 127-130 — τα περισσότερα ο
φείλονται στίς πραγματικές ή σχεδιαστικές αποκαταστάσεις τοϋ Γ. Σωτηρίου καί τοϋ 
Α. 'Ορλάνδου — πρέπει να προστεθούν τα αξιόλογα τέμπλα της Μάνης, βλ. Ν. Δ ρ α ν-
δ ά κ η , ΒυζαντιναΙ τοιχογραφίαι της Μάνης, 'Αθήναι 1964, σ. 69-77, πίν. 11β, 12, 
13, 14, 54, 55. 

2. Λ ά ζ α ρ ε φ , σ. 130. 
3. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Σινά, Α', είκ. 95, 106, 115. 
4. Ό L. P e t i t στά Βυζαντινά Χρονικά (Viz. Vrem.) τ. XI, 1904, Παράρτ., 

σ. 28 καί 52. Ό Petit (σ. XVI) παρερμήνευσε το τέμπλο: un rideau du sanctuaiie où 
sont représentées les douze fêtes principales. Ό A ά ζ α ρ ε φ, σ. 132, άπο παραδρο
μή, αναφέρει δτι το τυπικό τής Μονής Κεχαριτωμένης, πού είχεν ιδρύσει στην Πόλη ή 
αυτοκράτειρα Ειρήνη, σύζυγος τοϋ 'Αλεξίου Α' Κομνηνοΰ (1081 - 1118), μνημονεύει το 
Δωδεκάορτο τέμπλου, μέ πηγή τον Du Cange, στή λέξη π ρ ο σ κ υ ν ε ϊ ν, στ. 1252. Στην 
πραγματικότητα, οΰτε στο χωρίο πού μνημονεύει δ Du Cange, οϋτε σέ άλλο σημείο τοϋ 
τυπικοΰ (P.O., τ. 127, στ. 1080 κέξ.) γίνεται μνεία Δωδεκαόρτου. 
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τελεήμονος τοΰ 'Αγίου "Ορους, τοΰ 1142, καταγράφει : Τέμπλον της "Αγίας 

'Εκκλησίας ëv μετά χρνσοπετάλον ^χον τάς δεσποτικός εορτάς, ίίτεραι εΐκό-

ναι μεγάλαι τε καΐ μικραΐ νλογραφίαι ένενήκονται. Πολύ πιθανόν ή κατά

σταση τοϋ τέμπλου πού περιγράφεται νά έ'χει διαμορφωθή στον 11ο αιώνα. 

Οι μαρτυρίες αυτές δέν επαρκούν για νά θεωρήσομε δτι έχει καταργηθή 

εντελώς ή σειρά μέ την Μ. Δέησι, γιατί την βρίσκομε στα ελεφαντοστά της 

Bamberg, στην πλάκα μέ τους 'Αποστόλους τοϋ Βυζαντινοΰ Μουσείου και στο 

κομμάτι άπο ζωγραφιστό έπιστύλιο τοΰ 'Αγίου "Ορους μέ στρατιωτικούς 'Α

γίους, τώρα στο E r m i t a g e 2 . 

Τά μνημεία αυτά άποτελοΰν θετικές μαρτυρίες γιά τους ΙΟον και l lov 

αιώνες. 'Ακόμη, μια έμμεση μαρτυρία προσφέρει μια εικόνα στο Σινά (42 Χ 

52 έκ. ) τοΰ 11ου αιώνα ή άρχων 12ου, πού παριστάνει την Μ. Δέησι επάνω, 

και το Δωδεκάορτο κάτω. Φαίνεται νά αντιγράφει την είκονογράφιση έπιστυ

λίου τέμπλου πού θα είχε δύο σειρές εικόνων, γιατί στην εικόνα αύτη ή Μ. 

Δέησι, σέ τύπο εντελώς ανάλογο μέ της εικόνας στο Βατοπέδι, έ'χει άναπτυχθή 

σέ εννέα διάχωρα και το Δωδεκάρτο είναι ολόκληρο 3 . 'Επομένως, τουλάχιστο 

γιά τους 10ο και l l o v αιώνες μπορούμε νά δεχθοΰμε δτι χρησιμοποιούσαν στα 

τέμπλα παράλληλα δυο διαφορετικούς τύπους είκονογράφισης: ό ένας μέ το 

Δωδεκάορτο, ό άλλος μέ την Μεγάλη Δέησι. Γιά την είκονογράφιση τοϋ ϊδιου 

τέμπλου καί μέ τίς δύο σειρές παραστάσεων, ή μόνη ένδειξη πού γνωρίζομε εϊναι 

ή εικόνα τοΰ Σινά πού μνημονεύσαμε αμέσως πιο π ά ν ω 4 . 

Γιά τον κυρίως 12ο σημειώσαμε τον περιορισμό της Δεήσεως σ' ενα Τρί-

μορφο, μέσα σ' ένα μόνο διάχωρο, ανάμεσα στις σκηνές τοΰ Δωδεκαόρτου, καί 

αύτο μόνο στα ζωγραφιστά έπιστύλια τοΰ Σινά, γιατί αυτά γνωρίζομε. Ή ανά

πτυξη τοΰ θέματος αύτοΰ στην εικόνα μας, ή οποία συνδέεται στενά μέ τά έπι

στύλια τοΰ Σινά καί αποτελεί, κατά κάποιο τρόπο, τη συνέχεια τους 8 , ενδέ

χεται νά υποδηλώνει μια τάση επιστροφής στην παλιότερη αντίληψη γιά την 

σημασία της Μ. Δεήσεως, ώστε νά αποκτήσει πάλι το θέμα αύτο έκταση αντί

στοιχη μέ τοΰ Δωδεκαόρτου. Αυτό, τουλάχιστο, αφήνει νά έννοηθή ή μεταγε

νέστερη εξέλιξη τοΰ τέμπλου, δταν στην παλαιολόγεια εποχή ή Μ. Δέησις θά 

κατέχει πολύ συχνά, δσο ξέρομε, μια ξεχωριστή σειρά στο τέμπλο. Σ ' αυτήν 

θά ενταχθούν δλοι οι απόστολοι καί γ ι ' αύτο αργότερα θά όνομασθη «τά άπο-

1. Acta praesertim Graeca, Rossici in Monte Athos monasteri! κλπ., Κίεβο 
1873, σ. 54. Tò μοναστήρι ιδρύθηκε το 1030. Πρβλ. Λ ά ζ α ρ ε φ, σ. 132. 

2. Βλ. πιο πάνω, σ. 381, σημ. 1 καί 3 καί Λ ά ζ α ρ ε φ, σ. 117 - 118, πίν. 31, είκ. 1. 
3. Βλ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Σινά, Α', είκ. 57, Β', σ. 75-77. 
4. Ό Λ ά ζ α ρ ε φ, σ. 134, φαίνεται βέβαιος δτι τον 11ο - 12ο αιώνα στόλιζαν το 

τέμπλο καί οι δύο σειρές των εΙκόνων. Ό Κ. W e i t z m a n n , βλ. π.π. σ. 381, σημ. 1, 
είναι πολύ διστακτικός. 

5. Βλ. πιο κάτω, σ. 396 - 397. 
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στολικά». Το παλιότερο ίσως κομμάτι μέ «αποστολικά» πού έχει δημοσιευθή 

άπο το Σίνα, του 13ου αι., παρουσιάζει κάποιες δυτικές επιδράσεις — οξυκό

ρυφα τόξα — 1 άλλ' αυτό δέν θα πρέπει να θεωρηθή δτι σχετίζεται μέ τή 

δημιουργία της ξεχωριστής αύτης σειράς. Θα πρέπει δμως να ξεχωρίσομε άπο 

εδώ καΐ ύστερα τήν σειρά μέ δλους τους αποστόλους σ' ενιαίο ξύλο, κάτω 

άπο τόξα, άπο τΙς γνωστές Μ. Δεήσεις της εποχής τών Παλαιολόγων, μέ τις 

μεγάλες χωριστές τετράγωνες εικόνες — πέντε ή επτά — για τΙς όποιες έχομε 

μιλήσει άλλου 2. Τ α μακρόστενα «αποστολικά» αποτελούν χωριστή κατηγο

ρία, πού θά επιζήσει αυτόνομη 2ως τις μέρες μας, άσχετα μέ τήν εξέλιξη και 

τήν τελική εξαφάνιση του θέματος της Μεγάλης Δεήσεως άπο τά μεγάλα 

τέμπλα, στο τέλος τοϋ 16ου αιώνα *. 

'Οπωσδήποτε, το ζήτημα της ταυτόχρονης διακόσμησης τοϋ τέμπλου καί 

μέ τις δύο σειρές εικόνων βρίσκεται σέ συνάρτηση μέ το πρόβλημα τοϋ συνολι-

κοΰ ύψους της πιθανής διπλής επίστεψης τοϋ έπιστυλίου καί, συνεπώς, μέ τή 

μορφή πού κράτησε το τέμπλο στην εποχή μετά τον 11ο αιώνα, οπότε εμφα

νίζονται οί ζωγραφιστές εικόνες έπιστυλίου. Ό Λάζαρεφ παρατηρεί 8τι οι 

Βυζαντινοί προτιμούσαν πάντοτε τή χαμηλή μορφή τοϋ τέμπλου 4 , θά προσ

θέταμε, επειδή δέν έχαναν ποτέ τήν αίσθηση της τεκτονικής λειτουργίας τοϋ 

τέμπλου, σαν άπλοΰ χωρίσματος, πού δέν έπρεπε να αποσυνδέσει καίρια μέλη 

άπο τον οργανισμό τοϋ ναοΰ, δπως ήταν ή άψϊδα τοϋ Ίεροϋ, μέ τήν παρά

σταση της Παναγίας, πού αποτελούσε μέρος τοϋ ενιαίου εικονογραφικού προ

γράμματος της εκκλησίας. Δέν ήταν δυνατόν, γ ι ά τή βυζαντινή αντίληψη, πού 

διατηρούσε άπο τήν παράδοση τήν ελληνική αίσθηση τοϋ μέτρου, να ύψωθή 

ένας τοίχος μέ εικόνες — το εικονοστάσι — τόσο ώστε να διακόπτει αυθαίρετα 

το χώρο. Στην ελληνική εκκλησία αυτό έγινε μόνο στο 18ο αι., μέ τήν επί

δραση τοϋ μπαρόκ 5 . 

1. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Σινά, Α', είκ. 117. 
2. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , Ευφρόσυνος, σ. 279-280. 
3. Στο ϊδιο, σ. 278-279. Πρβλ. Λ ά ζ α ρ ε φ , σ. 140. Στης Μ. ö o r o v i d -

L j u b i n k o v i d , Les bois sculptés du Moyen-Age dans les régions orientales 
de la Yougoslavie, Βελιγράδι 1965, είκ. 12, πίν. XLVI, LI, LIV, LXXII, XCIII, 
XCIV. καί στοϋ S ν. R a d ο j d i d, στο Frühe Ikonen, Μόναχο 1965, σ. XCVI, πίν. 
208, μεταγενέστερα «αποστολικά» στα Βαλκάνια. 

4. Λ ά ζ α ρ ε φ , σ. 140. 
5. Στή σλαβική εκκλησία το τέμπλο υψώνεται ενωρίς εως τήν οροφή σχεδόν καί 

ή συνέπεια ήταν να δημιουργηθούν περισσότερες σειρές εικόνες για τή στέψη τοϋ τέμ
πλου. Βλ. Μ. t o r o v i d - L j u b i n k o v i d , Quelques icônes de la vieille ico
nostase de Gradanica datant du XIVe siècle et le problème de l'iconostase haute 
au Moyen-Age en Serbie, Zbornik du Musée National, 1958-1959 (Π), σ. 135-
152 καί τ η ς Ι δ ι α ς , Les bois sculptés du Moyen-Age dans les régions orien
tales de la Yougoslavie, Βελιγράδι 1965, σ. 142-143 (γαλλ. περίλ.). 

25 



386 ΜΑΝΟΛΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ : Εικόνες έπιστυλίου άπό το "Αγιον Όρος 

Το θέμα του συνολικού ύψους λοιπόν πού θα είχαν οι εικόνες έπιστυλίου 

— πότε δηλ. θα είχαν μία καί πότε δύο σειρές εικόνες — έχει σχέση κυρίως 

μέ το ΰψος της κάθε σειράς. Δέν ξέρομε δυστυχώς παραδείγματα διπλών ει

κόνων πού να βρίσκονται στην αρχική θέση τους για να μπορέσομε να μαν-

τεύσομε οριακούς, τουλάχιστον, κανόνες. Στις περιπτώσεις πού έχομε σέ μια 

σειρά μόνο 'Εορτές ή μόνο Μεγάλη Δέησι (αποστολικά) θα πρέπει να ύπο-

λογίσομε την σχέση του ΰψους μέ το συνολικό μάκρος τοϋ έπιστυλίου για νά 

συμπεράνομε, πάντα κατά τρόπο υποθετικό, εάν υπήρχε και δεύτερη σειρά. 

'Από τα μνημεία πού ξέρομε έως τώρα ελάχιστα επιτρέπουν μια τέτοια 

υπόθεση. Π.χ. μιά σειρά χωριστών τετράγωνων εικόνων μέ εορτές (Πίν. 

87α.β) έχει ΰψος 22 εκ. καί θα είχε συνολικό μήκος (12 Χ 24) 2,90 μ. 

Είναι πιθανόν στην περίπτωση αύτη νά υπήρχε καί δεύτερη σειρά μέ «απο

στολικά», μέ το ΐδιο μέγεθος εικόνων καί τότε οι δυο μαζί σειρές θα είχαν 

ΰψος 45 εκ. περίπου, δηλ. δσο έχουν οι περισσότερες εικόνες έπιστυλίου. 

"Ισως δέν θαπρεπε ν' άποκλεισθή ή ανάλογη περίπτωση διπλής σειράς σέ ει

κόνες Εορτών πού έχουν υψος έως 35 εκ., έφ' 8σον το ΰψος τών εικόνων 

τής Μ. Βατοπεδίου είναι περίπου 70 εκ., άλλα μόνο σέ περιπτώσεις δπου το 

μήκος τοϋ τέμπλου θά έφθανε τα 5 μέτρα. Επομένως, μπορούμε νά ποΰμε 

δτι μάλλον σπάνια θά ήταν ή περίπτωση τής δεύτερης σειράς εικόνων πού 

έστεφαν το τέμπλο, ακόμα καί σχετικά μεγάλης εκκλησίας *. 

Πρέπει νά σημειωθή δτι τα γνωστά έως τώρα «αποστολικά» σ' ενιαίο 

ξύλο, ή σέ λίγες ενότητες, μέ τις μορφές κάτω άπό τόξα, εϊναι στην εποχή 

τών Παλαιολόγων σπανιώτερα άπα το Δωδεκάορτο σέ ανάλογη μορφή. 

'Εκτός άπό την Μεγάλη Δέησι τής Μ. Σινά πού αναφέραμε πιο πάνω2, έλά-

1. Είναι καί αυτός ένας επί πλέον λόγος για τον όποιον ή ρητορική περιγραφή 
τοϋ Θεοδώρου Πεδιάσιμου (αρχές τοϋ 14ου αίώνα) για τή «στοά τοϋ βήματος» στή 
Μητρόπολη τών Σερρών δέν πρέπει να έρμηνευθη ώς περιγραφή δύο σειρών εικόνων 
τοϋ τέμπλου, δπως έκαμαν ό L. Bréhier καί ό Λ ά ζ α ρ ε φ (σ. 136), άλλα ώς ψηφι
δωτές παραστάσεις πού «έκόσμουν προφανώς τάς θολωτάς επιφανείας καί τους τοίχους 
τοϋ πρεσβυτερίου», δπως ερμηνεύει ό ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς (Ε.Ε.Β.Σ., 19, 1949, 266). "Αλ
λωστε ό Πεδιάσιμος περιγράφει μέ ακρίβεια μόνο μια τρίμορφη Δέησι καί μια υπερ
κείμενη μεγάλη Άνάληψι, παραστάσεις ανεπαρκείς για νά καλύψουν δύο σειρές είκόνων 
τοϋ τέμπλου, άλλα κατάλληλες καί ώς θέμα καί ώς αριθμός νά διακοσμήσουν τήν κόγχη 
καί τήν καμάρα τοϋ Βήματος. Δέν μένει επομένως αμφιβολία δτι έντοίχια ψηφιδω
τά περιγράφει è Πεδιάσιμος. Το πρόβλημα πού παραμένει είναι δτι ή περιγραφή αυτή 
δέν συμπίπτει εντελώς μέ τά ψηφιδωτά πού είχαν διατηρηθη καί φωτογραφηθή έως τίς 
αρχές τοϋ αίώνα μας καί πού είναι αναμφισβήτητα παλιότερα άπό τον Πεδιάσιμο : ήταν 
μόνο μιά Κοινωνία τών 'Αποστόλων. Βλ. πρόχειρα D a l t o η, Β. Α. Α., σ. 398, είκ. 
233 καί 423. D i e h 1, Manuel2, σ. 524, είκ. 234. Κατάλογος Βυζ. 'Εκθέσεως Αθηνών 
1964, άρ. 141 καί εικόνα. 

2. Βλ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Α', είκ. 117. 
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χιστα «αποστολικά» έχουν σημειωθή στη Ρωσσία και στή Σερβία, χωρίς να 

συνοδεύονται δμως άπο φωτογραφίες 1 . Μπορούμε να προσθέσομε τώρα δύο 

ανέκδοτες εικόνες, πού αποτελούσαν μέρος μιας αρχικά ενιαίας εικόνας με 

«αποστολικά» στο "Αγιον Ό ρ ο ς 2 (Πίν. 9 2 - 9 3 ) . Επιτρέπεται να συμπε-

ράνομε δτι γύρω άπο κεντρικό Τρίμορφο — σέ τρία τοξωτά διάχωρα — 

παριστάνονταν σέ έξη διάχωρα οι δώδεκα απόστολοι, άνά δύο, δρθιοι, ολό

σωμοι, γυρισμένοι προς τήν κεντρική μορφή. Συνολικά δηλ. θα υπήρχαν 

εννέα (9) διάχωρα καί, επομένως, ολόκληρο τό μήκος της σύνθεσης θά 

έφθανε τα 3,60 μέτρα περίπου ( 9 x 4 0 έκ. ). Ό ρυθμός τής πορείας των απο

στόλων είναι ανήσυχος, καθώς δέν έχουν 6λοι τήν ϊδια στάση καί οί μορφές 

τους έχουν ογκώδη διάπλαση, μέ ταραγμένη πτυχολογία, δπου κυριαρχεί 

ό ζωγραφικώτερος τρόπος της παράστασης με συμπληρωματικά χρώματα 

για τή δήλωση του φωτός καί τής σκιάς επάνω στο 'ίδιο δφασμα. Μπορεί 

νά παρατηρηθή δτι στην πτυχολογία δέν είναι εντελώς ενιαία ή αντίληψη 

σέ δλες τίς μορφές* π.χ. στον αγένειο απόστολο οί κάπως επιτηδευμένες πτυ

χές σχηματίζονται πρό πάντων άπο μικρές τσακισμένες ευθείες καί μερικές 

σκληρές καμπύλες, ένώ στον διπλανό τον Ευαγγελιστή δλες οί καμπύλες των 

πτυχώσεων εϊναι πλατιές καί ρευστές καί οί αντιθέσεις τών συμπληρωμα

τικών χρωμάτων πιο αρμονικές. Ό έκλεκτισμος αυτός, σέ συνδυασμό μέ 

τήν αγάπη στις εύρωστες καί ταραγμένες μορφές, θυμίζει τοιχογραφίες άρ

χων τοΰ 15ου αιώνα, δπως τής Παντάνασσας του Μυστρα 3 . Οί επιβιώσεις 

εδώ «μακεδόνικων» τρόπων εϊναι φανερές καί τα προφανή γοτθικά στοιχεία 

— οξυκόρυφο τόξο, πολύλοβος ουρανός — όδηγοϋν σέ καλλιτεχνικό κέντρο μέ 

δυτικές επιδράσεις, πού δέν επιχειρούμε τώρα νά καθορίσομε ακριβέστερα. 

1. V. J. D j u r i é , Über den ôin von Chilandar, B.Z., 53 (1960), σ. 348, 
Λ ά ζ α ρ ε ψ, σ. 140. 

2. Α) ΕΙκόνα άπό το "Αγιον "Ορος πού κατασχέθηκε στην Καβάλα (1962). Διαστ. 
41x40 έκ. Παριστάνονται ό απόστολος Παϋλος (;) καί δ ευαγγελιστής Ματθαίος. 
"Εχει κοπή γύρω γύρω καί άπο κάτω γιά νά προσαρμοσθη σέ νεώτερο τέμπλο. Ή φωτο
γραφία οφείλεται στον κ. Μύρ. Μιχαηλίδη, προϊστάμενο της Β' 'Εφορείας Βυζαντινών 
'Αρχαιοτήτων (Θεσσαλονίκης). Β) Μουσείο Μπενάκη. Διαστ. 42x40 έκ. Παριστάνον
ται ό ευαγγελιστής Λουκάς καί αγένειος απόστολος. Δίπλα του υπάρχει το γράμμα 
Θ(ωμας), άλλα δλες οί επιγραφές είναι πολύ μεταγενέστερες. 'Εδώ δέν έχει κοπή το 
επάνω άπο το τόξο μέρος, δπου σέ πράσινο κάμπο παριστάνεται άστρο όκτάκτινο. Άπό 
κάτω έχει κοπή δπως καί ή εικόνα Α. Γιά τήν εμφάνιση τών όρθίων μορφών στά «απο
στολικά» τον 15ο αιώνα βλ. V. L a z a Γ e ί f, Viz. Vrem., τ. 9, 1956, σ. 193 - 200. 
Βλ. δμως τΙς δρθιες μορφές αποστόλων τής σελ. 384, σημ. 2 καί τοϋ έπιστυλίου τοϋ 
Βατοπεδίου. 

3. Βλ. Ο. M i l l e t , Mistra, πίν. 137.3, 144.1-3, 145.2-s. Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η , 
Μυστρας, 'Αθήνα* 1956, α. 90 - 92. 
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III 

*Ας έξετάσομε τώρα κάθε μία χωριστά τις παραστάσεις της εικόνας έπι
στυλίου της Μονής Βατοπεδίου πού μας απασχολεί. 

Ό Χ ρ ι σ τ ό ς είναι έ'νθρονος, δπως στη Β' Παρουσία, καί με το 
μέγεθος της μορφής του, πού ξεπερνά αισθητά το μέγεθος δλων τών άλλων, 
δεσπόζει σε δλη την εικόνα (Πίν. 77 και 80). Ή κακή κατάσταση της 
εικόνας δεν επιτρέπει να άναγνωρίσομε ούτε την θέση τών χεριών, ούτε 
το σχήμα του θρόνου. Διακρίνομε μόνο δτι ό απλός θρόνος με ράχη ήταν 
στολισμένος με λευκές κουκίδες - ένθετα μαργαριτάρια, δτι την ΐδια διακό
σμηση είχε καί το τετράγωνο υποπόδιο πού μόλις διακρίνεται. Το κεφάλι 
διατηρείται ευτυχώς καλά (Πίν. 80) καί μπορούμε να διαπιστώσομε δτι 
φυσιογνωμικά πλησιάζει την ευγενική μορφή του Χριστού Ευεργέτη τής 
Μπογιάνα (1259), στα λεπτά φρύδια μέ τήν έλαφρή καμπύλωση πού προσ
δίδει μια εγρήγορση στο πρόσωπο, στο σχιστό άμυγδαλωτο σχήμα τών ματιών, 
στή λεπτοκαμωμένη μύτη *. 'Ακόμη περισσότερο πλησιάζει το κεφάλι τοϋ 
Χριστού Άντιφωνητή στην 'Επισκοπή τής Μάνης (τέλος 12ου, αρχές μάλ
λον 13ου αιώνα) στο σχήμα τοϋ προσώπου, στο πλάγιο βλέμμα, στο ήθος2. 
'Οπωσδήποτε ανταποκρίνεται σ' ενα τύπο ανδρικής μορφής αρκετά κοινό 
αύτη τήν εποχή 3. 

Ή Π α ν α γ ί α , οι α ρ χ ά γ γ ε λ ο ι καθώς καί ο'ι α π ό σ τ ο λ ο ι έχουν 
αναστήματα ψηλά καί ραδινά (Πίν. 77), δπως συνηθίζεται στο τέλος τοϋ 12ου 
καί στις αρχές του 13ου αιώνα*. Οι αρχάγγελοι φορούν στολή αξιωματού
χων μέ χειριδωτο χιτώνα καί χλαμύδα πού κατεβαίνει ώς κάτω καί κουμπώ
νει μέ πόρπη στον δεξιον ώμο. Στο δεξί χέρι κρατούν οι αρχάγγελοι σφαίρα 
μέ εγγεγραμμένο σταυρό, ενώ μικρό μέρος μόνο διαγράφεται τής φτερούγας 
κάθε αρχαγγέλου. 

'Από τους τέσσερεις ε υ α γ γ ε λ ι σ τ έ ς διατηρείται καλύτερα ό τελευ
ταίος δεξιά, πού μπορεί να εϊναι ό Λουκας. Ψηλός, τυλιγμένος στο πολύπτυχο 
ιμάτιο, άπ' δπου προβάλλουν τα χέρια πού άνακρατοΰν το ανοικτό βιβλίο, 

I . A . G r a b a r , La peinture religieuse en Bulgarie, Παρίσι 1928, σ. 151, 
πίν. IX. 

2. Ν. Δ ρ α ν δ ά κ η , Αϊ βυζαντιναί τοιχογραφίαι τής Μάνης, 'Αθήναι 1964, 
σ. 87, πίν. 64. 

3. Ό καθ. Α. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , σέ ανακοίνωση του για τΙς εικόνες τοϋ 
13ου αιώνα στην Ελλάδα (Σοπότσανη, Σεπτ. 1965) παράβαλε το κεφάλι τοϋ Χρίστου 
μέ τοϋ 'Ιβήρων 5, φ. 131ν, στην Έμφάνισι τοϋ Χρίστου στίς Μυροφόρες. 

4. Βλ. Μ: Χ α τ ζ η δ ά κ η , Βυζαντινές τοιχογραφίες στον Ωρωπό, Δ.Χ.Α.Ε., 
περ. Δ', τ. Α', 1960, σ. 106. 
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στέκει σε στάση συγκρατημένη, γεμάτη ευγένεια και σεβασμό. Οί άλλοι τρεις 

ευαγγελιστές έχουν ανάλογες στάσεις. Είναι αξιοσημείωτο δτι καμιά άπο τις 

μορφές της Μ. Δεήσεως δέν φαίνεται να έ'χει φωτοστέφανο. 

Τα πέντε τοξωτά διάχωρα με τα εννέα πρόσωπα της Μ. Δεήσεως απο

τελούν μια χωριστή ενιαία σύνθεση αυτόνομη, πού διακόπτει τη σειρά των 

σκηνών του Δωδεκαόρτου (Πίν. 77). Ρυθμισμένη γύρω άπο την μεγάλη 

κεντρική και μόνη μετωπική μορφή του Χρίστου, έχει δλες τις άλλες μορφές 

ήρεμες, κατακόρυφες, γυρισμένες προς τήν επιβλητική μορφή του κέντρου 

μέ έλαφρή κλίση της κεφαλής καί έτσι παρέχει ενα στοιχείο νέο, τον στενό

τερο ρυθμικό σύνδεσμο ανάμεσα στίς σχετικά πολυάριθμες μορφές *, πού γίνε

ται θερμότερος μέ τήν πολύ ανθρώπινη, σχεδόν τρυφερή έκφραση τών προσώ

πων (Πίν. 81) . Είναι αξιοσημείωτο ακόμη δτι τα διάχωρα αυτά είναι στενώ-

τερα άπο τα άλλα, ΐσως για να δηλωθή δτι αποτελούν χωριστή σύνθεση. 

Οί εξη σκηνές τοϋ Δ ω δ ε κ α ό ρ τ ο υ πού παριστάνονται στην εικόνα 

τοϋ Βατοπεδίου είναι οί ακόλουθες : Ευαγγελισμός, Γέννησις (;), "Εγερσις 

Λαζάρου, Βαϊοφόρος (Πίν. 77), Σταύρωσις, Άποκαθήλωσις (Πίν. 79). Σ ' αυ

τές πρέπει να προσθέσομε δύο ακόμη τελευταίες 'Εορτές πού θα παριστά

νονταν στο πέμπτο και τελευταίο τμήμα της εικόνας, του οποίου ή ύπαρξη 

ήταν απαραίτητη για τή συμμετρία ώς προς τήν Μεγ. Δέησι (βλ. σ. 379). 

Οί εορτές θα ήταν : ή Εις "Αδου Κάθοδος καί ή Πεντηκοστή ή ή Άνάληψις 

ή ή Κοίμησις της Παναγίας. Πρέπει να άναγνωρίσομε δτι ή επιλογή τών 

οκτώ αυτών εικόνων άπο το Δωδεκάορτο δίδει περιληπτικά τίς κυριώτερες 

σκηνές, άπο τον Ευαγγελισμό έως το τέλος. Χαρακτηριστικό είναι μόνο δτι 

ενώ λείπουν ουσιώδεις σκηνές, πού ανταποκρίνονται ,καί σέ μεγάλες εορτές, 

δπως ή Βάπτισις, ή Υπαπαντή καί ή Μεταμόρφωσις, δίπλα στή Σταύρωσι 

παριστάνεται ή Άποκαθήλωσις. θ α είχε να προτείνει κανείς ώς ερμηνεία 

αυτής της ιδιομορφίας τήν ιδέα δτι ό ζωγράφος, πού θα είχε χαλαρή τήν 

έννοια της λειτουργικής σημασίας τών Δώδεκα δεσποτικών εικόνων, παίρνει 

τα θέματα άπο κύκλο ευαγγελικών σκηνών δπου τα Πάθη θα είχαν άπεικο-

νισθή αναλυτικά (βλ. π.κ. σ. 393). 

Ή πολύ κακή διατήρηση τής εικόνας (τμήμα Β ) δέν μας επιτρέπει να 

έπιμείνομε στην περιγραφή τοϋ Ευαγγελισμού καί τής Γεννήσεως. Ή Έ γ ε ρ -

σ ι ς τ ο υ Λ α ζ ά ρ ο υ (Πίν. 77), πού διακρίνεται κάπως καλύτερα, παρου

σιάζει τήν τυπική λιγοπρόσωπη συμμετρική σύνθεση τής εποχής τών Κο

μνηνών μέ τα δύο κύρια πρόσωπα, τον Χριστό αριστερά, τον Λάζαρο σαβα

νωμένο όρθιο δεξιά, κάτω άπο τήν απλή τοξωτή πόρτα τοϋ λαξευτού στο 

βράχο τάφου, δπως συνηθίζεται στα Ευαγγέλια τοϋ 12ου καί 13ου καί στίς 

1. Είναι χρήσιμη ή παραβολή μέ τήν εικόνα του Σινά, πού σημειώσαμε πιο πάνω 
(σ. 384), δπου οί απόστολοι δέν έχουν ενιαία κατεύθυνση. 
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εικόνες έπιστυλίου της εποχής, καθώς καΐ στην εικόνα τοϋ Λαζάρου (Πίν. 

87 α, βλ. π.κ. σ. 398). Δέν διακρίνονται άλλα είναι πιθανό να υπάρχουν ακόμη : 

δύο μαθητές, οί αδελφές τοΰ Λαζάρου, ένας υπηρέτης1. Ή Β α ϊ ο φ ό ρ ο ς 

διατηρείται κάπως καλύτερα. Ό Χριστός προχωρεί προς τα δεξιά «επί πώ

λου δνου», πού έχει χαμηλωμένο το κεφάλι. "Ενα ψηλό δένδρο πού λυγίζει 

προς το μέρος τοϋ Χριστού τον χωρίζει άπό τον δυσδιάκριτο λαό των Ιου

δαίων και την πόλη της 'Ιερουσαλήμ. Στη σύνθεση πλησιάζει προς την ει

κόνα έπιστυλίου τοϋ Σινά (Σωτηρίου 87 - 88), άλλα οί στάσεις των προσώ

πων είναι περισσότερο κινημένες, ώστε να υπάρχει συναισθηματική αντα

πόκριση μεταξύ των : μεταξύ τοΰ Χρίστου και των μαθητών και μεταξύ 

των δύο μαθητών. Ή σχέση αύτη αποδίδεται μάλλον σπάνια, γιατί αλλοιώ

νει το νόημα της εικόνας, δηλ. της θριαμβευτικής εισόδου. 'Ανάλογο παρά

δειγμα παρέχει ό αθηναϊκός κώδ. 93, στο φ. 130 ν 2 . Ή Σ τ α ύ ρ ω σ ι ς 

διατηρεί και αύτη τον όλιγοπρόσωπο τύπο (Πίν. 82). Ό Χριστός έχει τό 

κεφάλι γυρτό, τα απλωμένα χέρια ελαφρά καμπυλωμένα κάτω άπό τις κε

ραίες τοΰ σταυρού και τό σώμα διαγράφει ενα ελαφρό τόξο προς τ' αριστερά, 

δπου στέκουν οί τρεις Γυναίκες, ενώ δεξιά βρίσκονται μόνο ό 'Ιωάννης και ό 

Έκατόνταρχος. Δυό μικροί άγγελοι φεύγουν πετώντας επάνω άπό τίς κεραίες 

τοΰ σταυροΰ, θέμα σπάνιο άλλα οχι άγνωστο3. Στό βάθος μια τοξοστοιχία 

δηλώνει τήν μακρινή 'Ιερουσαλήμ. Ή στάση τοΰ Χρίστου θυμίζει τον 'Εσταυ

ρωμένο στό 'Ιβήρων 5 4 και λιγώτερο τό Τετραβάγγελο της Πάρμας 5 8 , 

δπου δμως ξαναβρίσκομε τήν τοξοστοιχία τοΰ βάθους. Mè τό χειρόγραφο 

της Πάρμας έχει ή Σταύρωσίς μας κοινή μια ακόμη λεπτομέρεια: τό περί-

ζωμα τοΰ Χρίστου είναι διάφανο. 'Ακόμη πλησιέστερα προς τόν 'Εσταυρω

μένο μας εϊναι ενα σχέδιο στον σύμμεικτο κώδικα της Βιέννης (Theol. Gr. 

40) τοΰ 13ου αιώνα, δπου τό σώμα, έκτος άπό τήν ίδια στάση, έχει καί τό 

ίδιο πλάτος στή διάπλαση τοΰ θώρακα καί, ακόμη, φορεί τό διάφανο περί-

ζωμα 6. Αυτή τήν τελευταία χαρακτηριστική λεπτομέρεια, πού τήν ξανα-

1. M i l l e t , Iconographie, είκ. 212 ('Ιβήρων 5), 229 (Βερολ. Qu. 66), 233 
(Harley 1810) καί 234 (Κιέβου τετραβάγγελο). Σ ω τ η ρ ί ο υ , Σινά, είκ. 95, 97, 
113, 116. Frühe Ikonen, είκ. 25 καί 37. 

2. Ή μικρογραφία ανέκδοτη. Βλ. Κατάλογος Βυζ. 'Εκθέσεως 'Αθηνών 1963, 
άρ. 317. Πρβλ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Σινά, Α',είκ. 88, 116. 

3. Βλ. Α. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , Ή Σταύρωσις τοϋ Έλκομένου της Μονεμ
βασίας, Πελοποννησιακά, τ. Α', 1955, σ. 27. 

4. M i l l e t , στο ίδιο, είκ. 450. Πρβλ. είκ. 465 (ΆΘην. 93), είκ. 475 (τοιχογρ. 
Άκιλυίας). 

5. Στο Ιδιο, είκ. 427. 
6. Ρ. B u b e r l - H . G e r s t i n g e r, Die byz. Handschriften der Na

tional Bibl. in Wien, τ. 2, Λειψία 1938, σ. 59, πίν. 28. 
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βρίσκομε στην Άποκαθήλωσι, την άναγνωρίζομε ήδη στα ψηφιδωτά τοϋ 

νάρθηκα του 'Οσίου Λουκά 1 , αργότερα, στον Βατοπεδινο κώδικα 610 2 καθώς 

και στον κώδικα της Βασίλισσας Μελισσάνθης περί το 1140, γραμμένο στά 

'Ιεροσόλυμα 3. Μια σειρά τοιχογραφιών, εικόνων καΐ μικρογραφιών του τέλους 

12ου και άρχων 13ου έχει το 'ίδιο χαρακτηριστικό περίζωμα, σημάδι για ιδιαί

τερη αντίληψη ώς προς την γυμνότητα τοϋ Ίησοΰ 4 . 

Ή Ά π ο κ α θ ή λ ω σ ι ς (Πίν. 83) εϊναι ή πιο πρωτότυπη σύνθεση. 

Παριστάνεται ή στιγμή πού ή Παναγία, δεξιά, δέχεται στην αγκαλιά της το 

σώμα τοϋ νεκροΰ Ίησοΰ καί το άνακρατεΐ άπο πίσω έχοντας το αριστερό χέρι 

κάτω άπο το αριστερό πλευρό του καί το δεξί επάνω στον δεξιό του ώμο. 

Πίσω άπο τον Χριστό στέκει ό Ι ω σ ή φ παρακολουθώντας με λύπη τον Νικό

δημο, σκυμμένο, να βγάζει με μια μεγάλη τανάλια τα τελευταία καρφιά άπο 

τα πόδια τοϋ νεκροΰ. Πίσω άπο τον Νικόδημο, ό 'Ιωάννης, μόνος, σκύβει 

μέ ζωηρή έκφραση θλίψης. Ό τύπος αυτός της Άποκαθηλώσεως, δπου ή 

Παναγία, παράμερα, δέχεται μόνη τον Ίησοΰ, καί δπου τα δύο κεφάλια 

τών κυρίων προσώπων, ενωμένα σε τρυφερή στάση, βρίσκονται στην άκρη 

τοΰ πίνακα, εϊναι αρκετά σπάνιος, άλλα δχι άγνωστος. Τον συναντοΰμε τον 

10ο αιώνα, κάπως δυσδιάκριτο, στο Toqale II της Καππαδοκίας 5 καί, 

καθαρότατα, σ' ένα ελεφαντοστό, στδ Μουσείο τοΰ Άννόβερου, πού ανή

κει στην άριστοκρατικήν ομάδα «Ρωμανοΰ» 6 . Τον ϊδιο τύπο τον ξαναβρί-

σκομε μέ λεπτομερειακές διαφορές, σ' Ινα ευαγγέλιο της β' πενηνταετίας τοΰ 

11ου αι., δπου οί μικρογραφίες αντιγράφουν μνημειακό κύκλο τοΰ 9ου - 10ου 

1. D i e z - D e m u s , πίν. εγχρ. XIII. 
2. M i l l e t , είκ. 428. 
3. Η. B u c h t h a l , Miniature Painting in the Latin Kingdom of Jeru

salem, 'Οξφόρδη 1957, πίν. 8α. (Brit. Mus. Egerton 1139). 
4. Π.χ. Μικρογραφίες: M i l l e t , είκ. 457-458 (Laur. VI, 23, φ. 162 καί 

208), είκ. 505 (Άποκαθήλωσις, Βερολ. Qu. 66), D a l t o n , Β.Α.Α., είκ. 261 (Har-
ley 1810). Τοιχογραφίες: J e r p h a n i o n , Cappadoce, τ. II, πίν. 100 (Qaran-
leq KU.), A. G r a b a r, La peinture byzantine, σ. 143 (θρήνος στδ Νέρεζι τοϋ 1164), 
M i l l e t , είκ. 499 (Άποκαθήλωσις, τοιχογρ. Φώτη - Γερακάρι Κρήτης, βλ. καί Κ. 
Κ α λ ο κ ύ ρ η , Αί βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Κρήτης, 'Αθήναι 1957, πίν. 40), Π ε-
λ ε κ α ν ί δ η ς , Καστοριά, πίν. 71 (Μαυριώτισσα), Εικόνες στο Σινά: Σ ω τ η ρ ί ο υ , 
Α', είκ. 26 (10ου at.), 40 (12ου), 57 (11ου-12ου), 64 (βλ. καί Κ. W e i t Ζ m a n n 
στο Frühe Ikonen, σ. XII, είκ. 21, 12ου), 78 (12ου - 13ου), 89 καί 93 (12ου), 140. 
Πρβλ. M. C h a t z i d a k i s , Icônes de Saint-Georges-des-Grecs et de la Collection 
de l'Institut, Βενετία 1962, σ. 178. Τό θέμα άπαντα σέ Ιταλικούς 'Εσταυρωμένους τοϋ 
12ου : E. S a n d b e r g - V a v a l à , La croce dipinta italiana, Βερόνα 1929, είκ. 
544 - 548, 556, 557, 560 - 564, κ.α. 

5. M i l l e t , είκ. 508, J e r p h a n i o n , Cappadoce, τ. Π, πίν. 85.3. 
6. M i l l e t , σ. 479, είκ. 508-509. G o l d s c h m i d t - W e i t z m a n n , II, 

σ. 37, άρ. 40, πίν. 17. 
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αιώνα '. Τον συναντοΰμε τον τύπον αυτόν αργότερα σ' ενα ελεφαντοστό τοϋ 

Ermitage κάπως άτεχνότερο, δπου βλέπομε στην ίδια θέση το δεξί χέρι της 

Παναγίας, μόνο πού άπο τον ώμο έχει μετακινηθη στα γένεια τοϋ Χρίστου 2. 

Ή παρουσία τοϋ ϊδιου περίπου τύπου και σ' Ινα χειρόγραφο τοϋ 13ου αιώνα 

(British Mus. M. S. Harley 1810, φ. 295 v ) 3 μαρτυρεί και επιβεβαιώνει δτι 

την εποχή αύτη άγαποΰν να επιστρέφουν σέ κάπως ασυνήθιστους τύπους τοϋ 

10ου αί. Στην εικόνα μας όμως (Πίν. 83) ή σύνθεση έχει αποκτήσει μεγα

λύτερη άνεση καί ηρεμία, καθώς το σώμα τοϋ Ίησοΰ δέν τσακίζει πια στα 

γόνατα, δπως στα ελεφαντοστά καί στις μικρογραφίες άλλα εκτείνεται 

σ' ενα χαλαρό κυματισμό. "Ολες οι στάσεις και οι κινήσεις εϊναι πιο ευγενι

κές καί συγκρατημένες, εν τούτοις ό γενικός τόνος της παράστασης γίνεται 

βαθύτερα δραματικός μέ την ρυθμική αποκέντρωση της σύνθεσης, δπου 

δεσπόζει ό μεγάλος έρημος σταυρός, μέ τήν αυξημένη περιπάθεια στην έκ

φραση της Παναγίας καί, ακόμη περισσότερο, μέ τη χαρακτηριστική μορφή 

τοϋ 'Ιωάννη : φαίνεται νά στηρίζει το θλιμμένο κεφάλι σέ διπλωμένο πολλές 

φορές ύφασμα, ώστε νά μοιάζει μέ προσκεφάλι πού άνακρατεϊ μέ τά δυό 

του χέρια (Πίν. 84). 'Ανάλογη εκφραστική στάση τοϋ αγαπημένου μαθητή 

βρίσκομε σέ χειρόγραφα τοϋ 13ου, στο Harley 1810, στο Petrop. 105 καί 

στον κώδικα Qu. 66 τοϋ Βερολίνου (τώρα στην Τυβίγγη ) * πού αντιπροσω

πεύει αρκετά ικανοποιητικά τις νέες τάσεις της ζωγραφικής. 

Πρέπει ακόμα νά έξετάσομε τις δύο παραστάσεις άπο τον Βίο της Πανα

γίας πού, δπως είδαμε, παριστάνονται σέ χωριστό ξύλο (Πίν. 78). 'Αριστερά, 

στα Ε ί σ ό δ ι α τ η ς Θ ε ο τ ό κ ο υ , ή Παναγία παριστάνεται πάρα πολύ μι

κρή, καθώς καί οι επτά παρθένες μέ τις λαμπάδες πού τή συνοδεύουν, μπρο

στά στίς πανύψηλες μορφές των γονέων της πού τήν άκολουθοΰν καί τοϋ 

Ζαχαρία πού σκύβει νά τήν δεχθή κάτω άπο ένα μεγάλο θολωτό κιβώριο. 

Πιθανότατα στο επάνω μέρος της εικόνας πού λείπει, παριστάνονταν «τά 

"Αγια των Αγίων». Στή σύνθεση αυτή τά κύρια πρόσωπα είναι οί μεγάλοι, 

αντίρροποι καί συμμετρικά τοποθετημένοι ώς προς τον άξονα πού διαγράφει 

ή Παναγία καί ή κολόνα, ενώ οί μικρές παρθένες είναι παραγκωνισμένες. Ή 

επόμενη σκηνή είναι ή Μ ν η σ τ ε ί α τ η ς Π α ν α γ ί α ς ή ή Π α ρ ά δ ο σ ι ς 

τ η ς Π α ν α γ ί α ς ε ι ς τ ο ν ' Ι ω σ ή φ . Ή παράσταση παρουσιάζει έδώ τήν 

1. Βλ. Κ. W e i t z m a n n . The constantinopolitan Lectionary, Morgan 639, 
στο Studies in Art and Littérature for Belle da Costa Green, Princeton 1954, σ. 366-
367 καί 368. 

2. G ο 1 d s c h m i d t - W e i t z m a n n, τ. II, σ. 81, άρ. 232, πίν. 75. 
3. Βλ. Κ. We i t z m a n n, The origin of the Threnos, in Essays in Honor 

of Erwin Panofsky, 1961, σ. 484, είκ. 11. 
4. Βλ. σημ. 2 καί M i l l e t , σ. 590, σημ. 2, είκ. 505. Πρβλ. Κατάλογο Βυζ. 

Έκθ. 'Αθηνών, άρ. 322. 
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πρωτοτυπία, δτι οι ιερείς είναι δύο και Οχι ένας, δπως συνήθως, ή Πανα

γία δμως, σύμφωνα με τα απόκρυφα κείμενα, είναι μεγαλύτερη άπο δτι ήταν 

στα Είσόδιά της, καί αριστερά, ό 'Ιωσήφ, έπί κεφαλής ομάδας μνηστήρων, 

σκύβει προς το μέρος της Παναγίας, χωρίς να κρατεί, όπως συνήθως, το 

ραβδί ανθισμένο ή μέ περιστέρι *. 

Οί δύο αυτές σκηνές συνδέονται αμέσως μέ τον κύκλο της Γεννήσεως 

του Χρίστου καί είδικώτερα, το θέμα της Μνηστείας, καθώς δέν ανταπο

κρίνεται σε εορτή της Παναγίας, δπως ή Γέννησις καί τα Είσόδια, δέν θα 

έχει άλλο λόγο σ' ενα περιληπτικό κύκλο παραστάσεων, παρά μόνο σαν 

προοίμιο τοϋ κύκλου της Γεννήσεως του Χριστοί»2. 'Επομένως το κομμάτι 

αυτό τοϋ έπιστυλίου ταιριάζει να μπαίνει μπροστά άπο τον Ευαγγελισμό καί 

την Γέννησι 3. 

Γενικά ή εικονογραφία στα θέματα των εορτών βρίσκεται μέσα στα 

πλαίσια των άρχων της λιτότητας πού επικρατούν στον 12ο καί τίς αρχές 

του 13ου, τόσο στη μνημειακή ζωγραφική, δσο καί στη μικρογραφία της 

Πρωτεύουσας, παρατηρήσαμε δμως δτι δέν λείπει εντελώς ή αναζήτηση της 

πρωτοτυπίας πού εκφράζεται μέ το ξαναζωντάνεμα παλαιοτέρων τύπων (Μ. 

Δέησις, Άποκαθήλωσις, Είσόδια) 4 καί τήν φανερή πρόθεση ν' αποκτήσουν 

οί σκηνές περισσότερο συναισθηματικό φόρτο καί να συνδέσουν μέ περισσότερη 

θέρμη τα πρόσωπα μεταξύ των. 'Αντίστοιχα, παρατηρήσαμε καί στην επι

λογή τών παραστάσεων της εικόνας τοϋ έπιστυλίου στο Βατοπέδι, μια θελη

ματική, ασφαλώς, παρέκκλιση άπο τα καθιερωμένα, δπως είναι ή προτίμηση 

μιας δευτερεύουσας σκηνής, της Μνηστείας, άπο τήν εορτή της Γεννήσεως 

της Παναγίας καί ή προτίμηση της Άποκαθηλώσεως, στή θέση μιας άπο 

τίς μεγάλες αέορτές», δπως θα ήταν ή Βάπτισις, ή Υπαπαντή καί ή Μετα

μόρφωσες. Τήν χαλαρότητα αυτήν στή σχέση μέ τίς αυστηρές εικονογραφικές 

παραδόσεις τοϋ 12ου αιώνα θα μπορούσαμε να τήν άποδώσωμε σέ μια διά

θεση ανανέωσης καί αλλαγής μέ συγκεκριμένες τάσεις, έκφραση τοϋ νέου 

συναισθηματικοΰ κλίματος πού αποκρυσταλλώνεται στίς πρώτες δεκαετίες 

τοϋ ταραγμένου 13ου αιώνα, καί πού θα βρει τήν πληρέστερη πλαστική του 

έκφραση στή μεγάλη ζωγραφική τών μέσων τοϋ 13ου αιώνα. 

1. J. L a f o n t a i n e - D o s o g n e , Iconographie de l'Enfance de la Vierge 
dans l'Empire byzantin et en Occident, τ. Ι, Βρυξέλλες 1964, σ. 167-179. 

2. Στο ϊδιο, σ. 168. 
3. Συνήθως προτιμούν, δπως εϊναι φυσικό, τήν Γέννησι της Παναγίας (μέ τά Εί

σόδια) πρίν άπο τΙς καθαυτό δεσποτικές εορτές. Βλ. π.χ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Σινά, Α', είκ. 99. 
4. Γιά το πρόβλημα της αναβίωσης στδν 13ο al. θεμάτων τοϋ 10ου, βλ. Κ. W e i t Ζ-

m a n n, Eine Pariser - Psalter - Kopie des 13. Jh. auf dem Sinai, Jahrbuch d. 
Österreichischen Byz. Gesellschaft, τ. VT, 1957, σ. 125 κέξ. 
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I V 

Ή εικόνα έχει έκτελεσθή με μεγάλη προσοχή και επιμέλεια, αν καί 

μπορεί κανείς να διακρίνει οτι στη Μ. Δέηση έχει δοθή περισσότερη ση

μασία, ένώ στίς δύο σκηνές του βίου της Παναγίας ή εκτέλεση εϊναι συνο-

πτικώτερη, οι μορφές πιο δύσκαμπτες, το σύνολο, με τίς μεγάλες διαφορές 

στ' αναστήματα, άρχαΐκώτερο. "Αλλα 8μως στοιχεία εντείνουν τήν τεχνο-

τροπικήν ενότητα των διαφόρων σκηνών. Το πλάσιμο στή σάρκα, μέ λεπτές 

αποχρώσεις πρασινωπές στα σκιασμένα μέρη καί θερμότερους τόνους στα 

φωτισμένα, μέ λεπτές δέσμες φώτων στίς ακμές, γίνεται μαλακό, σχεδόν 

απαλό, άλλα μέ καθαρό τον ζωγραφικό χαρακτήρα πού δέν μειώνει κατά 

τίποτε την πλαστικότητα των μορφών (Πίν. 8 0 - 8 1 ) . Σ τ α υφάσματα οί 

πτυχώσεις είναι πλατειές, μαλακές, εύκαμπτες καί οί άνοικτόχρωμες γραμ

μές πού ορίζουν τα φώτα στίς ακμές τών πτυχών εϊναι λεπτές καί ευκίνη

τες, άλλα διατηρούν τον οργανικό τους χαρακτήρα (Πίν. 84) . 'Ιδιαίτερα 

στο διάφανο περίζωμα του Ίησοΰ εϊναι οί πτυχές ψιλοδουλεμένες μόνο μέ 

φωτεινές γραμμές, γιά να δοθή το ελαφρό μαλακό ύφασμα (Πίν. 85) . Είναι 

κρίμα πού ή κατάσταση της εικόνας, δπως είναι σήμερα, δέν μας επιτρέ

πει να μιλήσομε περισσότερο για τη χρωματολογία της. 'Οπωσδήποτε, οί 

παρατηρήσεις πού σημειώσαμε στα καλύτερα διατηρημένα μέρη μας επι

τρέπουν να διαπιστώσομε δτι ό ζωγραφικός αυτός τρόπος ανήκει γενικά στην 

παράδοση της μικρογραφίας περισσότερο παρά τών φορητών εικόνων, πού 

διατηρούν συνήθως εμφανέστερη τη σχέση τους μέ την μνημειακή ζωγρα

φική. Είδικώτερα θα μπορούσε να σχετισθή μέ τους τρόπους πού συναντούμε 

στα χειρόγραφα πού έχουν άποδοθή στην Κωνσταντινούπολη, στη διάρκεια 

της Φραγκοκρατίας, δηλ. στην α' πενηνταετία του 13ου αιώνα. Ό ' Ι β ή 

ρων 5, ό 'Αθηναϊκός 118 παρέχουν τίς πλησιέστερες αναλογίες 1 . Στην εκ

τέλεση τών κυριωτέρων προσώπων δίδεται προσοχή για μια πιο συγκεκρι

μένη ψυχολογική έ'κφραση καί για ενα πιο ολοκληρωμένο ήθος, πού προσδί

δουν ένα πολύ θερμό ανθρώπινο χαρακτήρα. Ή κεντρική μορφή του Χρί

στου εκφράζει, μέσα άπό τά κανονικά χαρακτηριστικά ενός ωραίου ανδρικού 

1. Κ. W e i t z m a n n , Constantinopolitan Book Illumination in the period 
of the Latin Conquest, Gaz. des Beaux - Arts, τ. 25, 1944, σ. 192 - 214, fig. 4 - 5 
(Andreaskiti 753), 10 (Vatic, gr. 1208), Α. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , 'Ιστορημένα ευαγ
γέλια Μονής Ιβήρων Άγ. Όρους, πίν. 25, 26, 35, 43. (Ίβ. 5) M. C h a t z i d a-
k i s - A . G r a b a r , La peinture byzantine et du haut moyen âge, Paris (1965), 
p. 33, fig. 96. (Άθην. 118) Βλ. καί Μόσχας 101, Λ ά ζ α ρ ε φ, 'Ιστορία της Βυζαν
τινής ζωγραφικής (ρωσ. ), τ. Π, πίν. 259. 
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προσώπου, τήν επιβλητική σοβαρότητα, πού ταιριάζει στον Παντοκράτορα, 

καί, συνάμα, την διάχυτη μελαγχολία θανάτου τοϋ Θεανθρώπου (Πίν. 80) . 

Σ τ α πρόσωπα της Παναγίας καί τοϋ 'Αρχαγγέλου, πού μοιάζουν μεταξύ 

τους στην αριστοκρατική ευγένεια καί στην αναζήτηση κάποιας φυσικής 

ομορφιάς, ή έκφραση, γεμάτη σεβασμό, έχει έντονη τήν απόχρωση τής τρυ

φερής ενατένισης (Πίν. 81) . 

Δέν βρίσκομε σ' δλες τις άλλες σκηνές αντίστοιχες εκλεπτύνσεις. Σ τ ή 

Σταύρωσι, στην Άποκαθήλωσι, ο'ι συναισθηματικές εκφράσεις είναι πιο 

έντονες καί πιο αδρές. Στο βίο τής Θεοτόκου είναι πιο αδιάφορες. 'Αναμφί

βολα ή κατάκτηση τής ψυχολογημένης συναισθηματικής έκφρασης είναι 

κατόρθωμα τής βυζαντινής ζωγραφικής των μέσων τοϋ 12ου αίώνα (Πα

ναγία Βλαδιμήρ κλπ.) , γενικεύεται δμως στο 13ο αι., ώστε να αποτελεί 

καί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του. Στην είκόνα μας, δπως παρατηρήσαμε 

πιο πάνω, ή εικονογραφία επηρεάζεται άπο τη ροπή αυτή καί οί συνθέσεις, 

οργανωμένες επάνω σέ γνωστά σχήματα, διαρυθμίζονται έτσι ώστε, χωρίς 

να χάνουν τον μνημειακό τους χαρακτήρα, να θερμαίνονται μέ το στενώ-

τερο σύνδεσμο ανάμεσα στά πρόσωπα. Ύπενθυμίζομε ακόμη δτι αναγνωρί

σαμε μια τάση επιστροφής σέ τύπους καί τρόπους τοϋ 10ου αι., τάση πού 

έχει διαπιστωθή δτι εμφανίζεται στίς πρώτες δεκαετίες τοϋ 13ου σέ αντί

δραση στην τεχνοτροπία τοϋ τελευταίου τετάρτου τοϋ 12ου αϊ. ', Μέ τα χα

ρακτηριστικά αυτά ή είκόνα μας ξεχωρίζει άπο μικρογραφίες καί εικόνες 

τής εποχής των Κομνηνών καί ειδικά τοϋ τέλους τοϋ 12ου, δπου συχνά 

φανερώνεται ή κυριαρχία ενός γραμμικοΰ διακοσμητισμοΰ, θά λεγες μανιε

ρισμού, πού εμφανίζεται παράλληλα μέ μια διάθεση προς το μνημειακό: 

καθαρά περιγράμματα, στερεές μορφές μέ συγκροτημένα επίπεδα 2 . "Ολοι 

αυτοί οί λόγοι, καθώς καί οί σχέσεις πού σημειώσαμε μέ τα κωνσταντινου-

πολίτικα χειρόγραφα τοϋ 13ου αι., μπορεί να βοηθήσουν για νά προτιμήσομε 

να έντάξομε τήν είκόνα μας στον 13ο μάλλον παρά στον 12 αί. 'Ακόμη, ή 

κάποια αστάθεια στίς προτιμήσεις μπορεί νά προσδιορίσει τις αρχές τοϋ 

αίώνα. 

Ή εξαίρετη ποιότητα τής εικόνας, εξάλλου, μπορεί νά γίνει οδηγός 

για τον εντοπισμό τοϋ εργαστηρίου, γιατί προϋποθέτει υψηλό πνευματικό 

1. Βλ. σελ. 393, σημ. 4. 
2. Βλ. Ο. D e m u s , Die Entstehung des Paläologenstils in der Malerei, 

Berichte zum XI. Intern. Byzantinischen Kongress, München 1958. Kai τ ο ϋ Χ δ ι ο υ, 
Studien zur byz. Buchmalerei des 13. Jh., Jahrb. d. Österr. Byz. Gesellschaft, τ. 
9, 1960, σ. Π κέξ. Κ. We i t z m a n n, Eine spätkomnenische Verkündigungsikone 
des Sinai und die zweite byz. Welle des 12. Jhs. Festschrift Herbert von Einem, 
Βερολίνο 1965, σ. 299-312. Πρβλ. τ ο ν Χ 8 ι ο στο Frühe Ikonen, σ. XIV, είκ. 25-27. 
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επίπεδο και μακροχρόνια παράδοση καλλιτεχνική. ' Ε π ί πλέον ή άκρα ευγέ

νεια στις φυσιογνωμίες, στις στάσεις, στις χειρονομίες, το υψηλό φρόνημα 

των προσώπων —• ό 'Ιωσήφ στην Άποκαθήλωσι μοιάζει με αρχαίο φιλό

σοφο —• δλα συνηγορούν για να θεωρήσομε δτι το εργαστήριο πρέπει να συν

δέεται αμέσως μέ τήν Κωνσταντινούπολη. Είναι δύσκολο δμως να καθο-

ρίσομε αν, στην περίοδο πού το εργαστήριο δημιουργεί τήν εικόνα αυτή, 

βρίσκεται ακόμη στην λατινοκρατούμενη πρωτεύουσα ή αν οί ιστορικές συν

θήκες το ανάγκασαν να μεταφερθή άλλου. 

' Ε δ ώ πρέπει να θυμίσομε Ινα άλλο σημάδι πού συνδέει τήν εικόνα μας μέ 

μερικές εξαίρετες εικόνες στο Σινά, αν και δεν συγγενεύει ιδιαίτερα μ' αυτές 

άπο τεχνοτροπική άποψη. Πρόκειται για τήν χαρακτηριστική καί σπάνια δια

κόσμηση της πίσω πλευράς του έπιστυλίου στο Βατοπέδι ' , ένδειξη ιδιαίτερα 

φροντισμένης κατασκευής, πού βρίσκεται όμοια : 1 ) στον Ευαγγελισμό τοϋ 

τέμπλου τοϋ καθολικού του Σινά, έργο εξαίρετο της πρωτεύουσας" είναι ϊσως 

ή μοναδική γνωστή φορητή εικόνα δπου εκδηλώνεται ή τελευταία φάση της 

κομνήνειας μνημειακής τεχνοτροπίας, πού σημειώσαμε πιο π ά ν ω 2 , 2) στην 

Κλίμακα Πνευματική, εικόνα σε ψιλοδουλεμένη τεχνοτροπία μικρογραφίας 

τοϋ 12ου αιώνα 3 , καί 3) στο τετράπτυχο (Σωτηρίου 7 8 ) 4 , πού παρουσιάζει 

αρκετές εικονογραφικές συγγένειες μέ τήν εικόνα μας, άλλα και σημαντικές 

διαφορές, ιδίως ώς προς τήν γραμμικώτερη αντίληψη της μορφής, τήν πολυ-

πλοκώτερη πτυχολογία, τις ζωηρές άλλα κάπως απρόσωπες εκφράσεις των 

προσώπων. Διατηρεί, δηλ., το τετράπτυχο τα περισσότερα άπο τα κύρια γνω

ρίσματα τοϋ 12ου αιώνα, πάντα σε εξαίρετη ποιότητα. Ή παρουσία των ϊδιων 

διακοσμητικών τρόπων καί θεμάτων στην πίσω πλευρά τεσσάρων εικόνων 

διαφορετικής τεχνοτροπίας, πού βρίσκονται σέ μεγάλα, άλλα διαφορετικά 

προσκυνήματα της 'Ορθοδοξίας, δέν μπορεί, νομίζω, να σημαίνει άλλο άπο τήν 

προέλευση τους άπο κοινό κέντρο καί πιθανώτατα άπο κοινό εργαστήριο, μέσα 

στην ΐδια χρονική περίοδο, μέ διαφορές οφειλόμενες σέ διαφορετικούς τεχνίτες 

καί σέ κάποια χρονική κλιμάκωση τουλάχιστον μιας γενεάς. Διαφορές, άλλω

στε, διακρίναμε καί ανάμεσα στις παραστάσεις της δικής μας εικόνας. "Ετσι 

1. Βλ. πιο πάνω, σ. 379 καί πίν. 86α. 
2. Βλ. Κ. W e i t z m a n n , Eine spätkomn. Verkündigungsikone κλπ. Τήν πίσω 

δψη της εικόνας, πού είναι στερεωμένη στο τέμπλο, είδα σέ φωτογραφία της Άμερικ. 
'Αποστολής τοϋ Σινά, στο Princeton (Κ. Weitzmann). 

3. Βλ. τ ο ν ΐ δ ι ο , στο Frühe Ikonen, σ. XIII - XIV, πίν. 19. 
4. Βλ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Σινά, Α', είκ. 172, Β', σ. 158, δπου άπο παραδρομή αποδί

δεται σέ άλλη εικόνα ή πίσω οψη τοϋ τετράπτυχου (στο Ϊδιο, Α' είκ. 76 - 79, Β', σ. 90 -
92) πού καθαρίστηκε το 1965 άπο συνεργείο της Έλλην. 'Υπηρεσίας 'Αρχαιοτήτων, ύπο 
τόν καλλιτέχνη - συντηρητή κ. Τ. Μαργαριτώφ. 
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ή εικόνα στο Βατοπέδι δένεται στενώτερα μ' ένα σημαντικό εργαστήριο της 

πρωτεύουσας. 

Ή γνώση μας για τα φορητά έργα ζωγραφικής των πρώτων δεκαετιών 

τοϋ 13ου αϊ. είναι τόσο πενιχρή, καί μάλιστα για δσα προέρχονται άπο την 

Κωνσταντινούπολη, ώστε ή προσθήκη σ' αυτά ενός πολυσήμαντου έργου τέ

χνης προσφέρει πολλά για τήν γνωριμία με την ζωγραφική της πρωτεύου

σας σ' αύτη τήν κρίσιμη περίοδο. 

V 

Ή εικόνα έπιστυλίου της Μ. Βατοπεδίου δεν είναι ή μοναδική τοϋ Ά γ . 

"Ορους. Ό Λάζαρεφ απέδωσε σέ έπιστύλιο αγιορείτικο το κομμάτι μέ τρεις 

όρθιους αγίους κάτω άπο τοξοστοιχία στο E r m i t a g e καί το χρονολόγησε 

στον 11ο - 12ο α ι . 1 . Στο ΐδιο άρθρο ερμήνευσε δυο άλλες γνωστές εικόνες 

άπο το ΐδιο Μουσείο, προερχόμενες άπο άγνωστο μοναστήρι τοϋ "Αθω, μία 

εις "Αδου Κάθοδο και μία Πεντηκοστή, ώς τμήματα έπιστυλίου μέ ανά

γλυφα τόξα (Πίν. 8 9 - 9 0 ) . Τήν υπόθεση πού διατυπώνει ό Λάζαρεφ δτι 

είναι πιθανόν να βρεθούν σέ κάποιο αθωνικό μοναστήρι κομμάτια άπο τήν 

ΐδια εικόνα 2, νομίζω δτι τώρα μπορούμε να τήν έπαληθεύσομε έν μέρει του

λάχιστον. Πραγματικά, στην Μεγίστη Λαύρα, στη διάρκεια εργασιών συντη

ρήσεως εικόνων μέ εντολή της 'Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, ό συντηρητής -

καλλιτέχνης κ. Φ. Ζαχαρίου στερέωσε καί καθάρισε δύο εικόνες, τμήματα 

αναμφισβήτητα άπο τήν ΐδια είκόνα έπιστυλίου τέμπλου : παριστάνονται ή 

Βάπτισις τοϋ Χρίστου καί ή Κοίμησις της Παναγίας 3 (Πίν. 88 καί 91) . Τις 

δύο εικόνες τοϋ E r m i t a g e ό Wulff συσχέτιζε, τεχνοτροπικά καί χρονολο

γικά, μέ τις χαμένες τώρα τοιχογραφίες τοϋ Σπας Νερέντιτσι (1199) 4 καί 

ό Λάζαρεφ τις χρονολογεί στο τέλος τοϋ 12ου ή στις αρχές τοϋ 13ου αι., 

θεωρώντας τις, γιά τήν κάποια αμέλεια στην εκτέλεση, τήν χαλαρότητα στην 

επίπεδη σύνθεση, το τυχαίο στην χρωματολογία, έργο επαρχιακό, ΐσως ενός 

εργαστηρίου τοϋ Ά θ ω 5 . Οί δυο καινούριες εικόνες τοϋ ΐδιου Δωδεκαόρτου 

1. Λ ά ζ α ρ ε φ , σ. 117-119, πίν. 31. 
2. Στο ίδιο, σ. 119 καί σημ. 3, πίν. 32-33. 
3. Ή ταύτιση γίνεται εύκολα μέ τις διαστάσεις, τις τεχνικές λεπτομέρειες καί 

τήν τεχνοτροπία. 
4. W u l f f - A l p a t o v , Denkmäler der Ikonenmalerei, Hellerau b. Dres

den 1925, σ. 74-77 καί 264, άρ. 28. Πρβλ. Α. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , Ό ύμνολογικος 
τύπος της εις "Αδου Καθόδου τοΰ Ίησοϋ, Ε.Ε.Β.Σ., 1941, σ. 115. κέξ. Β. Λ ά ζ α 
ρ ε φ , 'Ιστορία της Βυζαντινής ζωγραφικής (ρωσ. ), τ. Π, πίν. 200. D. Τ. R i c e , Byz. 
Kunst, Μόναχο 1964, εικ. 333. 

5. Λ ά ζ α ρ ε φ , σ. 119. 
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επιβεβαιώνουν τις γνώμες αυτές. Στη Βάπτισι (Πίν. 88) τα χρώματα είναι 

μάλλον φτωχά. Τ α 8ρη είναι καστανά, τα σώματα τοϋ Προδρόμου, τοϋ Χρί

στου και τοϋ 'Αγγέλου έχουν ένα πρασινωπό χρώμα πού διαφέρει πολύ λίγο 

άπο το χρώμα τοϋ νεροΰ στον 'Ιορδάνη. Στην Κοίμησι τα χρώματα γίνονται 

κάπως ζωηρότερα μέ τά κοκκινωπά κτήρια, άλλα οι άλλοι τόνοι είναι μάλ

λον αδιάφοροι (Πίν. 91) . 

Ύπενθυμίζομε ακόμη την σειρά μέ τά ((αποστολικά» του 15ου αϊ. πού 

αναφέραμε πιο πάνω (σ. 387, πίν. 9 2 - 9 3 ) , 

Στο "Αγιον "Ορος θά υπήρχαν καί άλλες εικόνες έπιστυλίου, αν κρί

νομε άπο την απογραφή της Μ. 'Αγίου Παντελεήμονος τοϋ 1142, πού μνη

μονεύει ανάμεσα σέ πολλές εικόνες καί ένα Δωδεκάορτο πού συνδέεται άμεσα 

μέ το τέμπλο \ Μπορούμε να περιμένομε σέ μεταγενέστερες έρευνες να βρε

θούν καί άλλες εικόνες αύτοΰ τοϋ τύπου. Τώρα είναι δυνατόν μόνο να παρα-

τηρήσομε δτι στο "Αγιον "Ορος δέν υπήρχαν την εποχή αυτή σέ τέμπλα 

μόνον αυτές οι στενόμακρες μονοκόμματες εικόνες άλλα καί Δωδεκάορτα 

ζωγραφισμένα σέ χωριστές εικόνες. "Ισως καί γιά αυτές ομιλεί ό Δουκάγ-

γιος στή λέξη π ρ ο σ κ υ ν ε ΐ ν (σ. 1252) καί αυτές τά κείμενα αναφέρουν 

καί ως π ρ ο σ κ υ ν ή σ ε ι ς , γιατί, δπως συμβαίνει καί σήμερα, τήν ημέρα 

πού άντιστοιχοΰσε στην εορτή, ή ομώνυμη εικόνα κατέβαινε άπο το τέμπλο 

καί έμπαινε στο προσκυνητάρι γιά προσκύνημα. Ό Λάζαρεφ αποδίδει στην 

κατηγορία αυτή, γιά τον 12ο αιώνα, δύο εικόνες αγγέλων τοϋ Σινά, πού 

θ' άποτελοΰσαν μέρος Μεγάλης Δεήσεως, καθώς καί τήν γνωστή ψηφιδωτή 

εικόνα τοϋ Λούβρου μέ τήν Μεταμόρφωσι 2 . θ ά μπορούσαμε να προσθέσομε 

καί άλλες μονωμένες εικόνες άπο το "Αγιον "Ορος καί το Σινά, άλλα περιο

ριζόμαστε να σημειώσομε εδώ μια άλλη σειρά άπο τήν οποία έχομε δύο εικό

νες. Ή μία, γνωστή άπο καιρό, βρίσκεται τώρα στο E r m i t a g e καί παριστά

νει τήν Μεταμόρφωσι 3 (Πίν. 87 β ) . Ή άλλη παρουσιάσθηκε στή Βυζαντινή 

"Εκθεση 'Αθηνών το 1964 καί άπο τότε δημοσιεύθηκε μερικές φορές. Παρι

στάνει τήν Έ γ ε ρ σ ι τοϋ Λαζάρου* (Πίν. 87 α ) . Καί οι δύο εικόνες έχουν τις 

1. Βλ. π.π. σ. 384. 
2. Λ ά ζ α ρ ε φ , σ. 133. Σ ω τ η ρ ί ο υ , είκ. 72-73. Ε. C o c h e d e l a F e r -

t é , L'antiquité chrétienne au Louvre, Παρίσι 1958, σ. 117-118, άρ. 74. Κατάλογος 
Βυζ. Εκθέσεως 'Αθηνών, άρ. 163. 

3. W u l f f - A l p a t O V , σ. 27. Β. Λ ά ζ α ρ ε φ , Ιστορία της βυζ. ζωγραφικής 
(ρωσ.), πίν. 203. Α. Β a n k, L'art byzantin au Musée de l'Ermitage, Λένινγραδ 1960, 
είκ. 96. 

4. Κατάλογος Βυζαντινής 'Εκθέσεως 'Αθηνών 1964, άρ. 180 καί εικόνα. Μ. 
C h a t z i d a k i s στο Frühe Ikonen, σ. XXIV καί LXXXIII, άρ. 37. Βλ. πιο πάνω 
σ. 386. 
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'ίδιες σχεδόν διαστάσεις (Μεταμόρφωσις 2 3 , 2 x 2 3 , 7 εκ., "Εγερσις 2 1 , 5 x 2 4 

έκ. ), έχουν τον ΐδιο ασυνήθιστο κόκκινο κάμπο, την 'ίδια εντελώς τέχνη και 

προέρχονται άπο το "Αγιον "Ορος. Οί ομοιότητες αυτές προϋποθέτουν δτι 

ανήκουν και οί δυο στην ίδια σειρά εικόνων. Χαρακτηριστικό εϊναι το μάλ

λον ασυνήθιστο τετράγωνο σχήμα. Εϊναι δμως το 'ίδιο πού εϊχαν καΐ οί δεκα

τρείς εικόνες (Iconas ... q u a d r a t a s paris m e n s u r a e ) πού στόλιζαν το χάλ

κινο έπιστύλιο του τέμπλου στο Monte Cassino, φερμένες μαζί με το τέμπλο 

άπο την Κωνσταντινούπολη, στα μέσα του 11ου αιώνα 1 . ΟΊ δύο εικόνες-

προσκυνήσεις του "Αθω είναι εξαίρετης τέχνης, μάλλον άρχων 13ου, και είναι 

πολύ πιθανόν να ήρθαν και αυτές άπο την Κωνσταντινούπολη. Έ ά ν ύποθέ-

σομε δτι και στο άγνωστο τέμπλο τοϋ 'Αγίου "Ορους πού στόλιζαν το σύνολο 

τών εικόνων ήταν 12, τότε θα είχε δλη ή σειρά μήκος περίπου 2,90 μ., δηλαδή 

θα στόλιζε το τέμπλο κάποιας μεγάλης εκκλησίας, επομένως άξιζε να τίς 

φέρουν άπο την Πόλη. 

'Από τή μελέτη του έπιστυλίου τής Μ. Βατοπεδίου, συμπληρωμένη μέ 

τίς πληροφορίες και τίς παρατηρήσεις στις άλλες γνωστές καί άγνωστες 

εως τώρα εικόνες, μπορούν να εξαχθούν αβίαστα μερικά συμπεράσματα 

πού δέν τους λείπει κάποιο ενδιαφέρον, δπως π.χ. δτι οι εικόνες έπιστυλίου 

είχαν πολύ μεγαλύτερη διάδοση άπο δ,τι μπορούσαμε να φαντασθούμε άπο 

τα έως τώρα γνωστά μνημεία, δτι παρά τήν ποικιλία στην τεχνική (τόξα 

ανάγλυφα, τόξα ζωγραφιστά, εικόνες μακρόστενες μέ πολλές σκηνές - εικό

νες τετράγωνες, χωριστές για κάθε σκηνή κλπ.) δλες παρουσιάζουν ενότητα 

στην γενική αντίληψη ώς προς τήν εικονογραφία καί τήν εξέλιξη της καί, 

πολύ συχνά, εξαίρετη καλλιτεχνική ποιότητα. "Ολα αυτά οδηγούν στην πε

ποίθηση δτι καί στο "Αγιον "Ορος καί στο Σινά ή εξέλιξη τοϋ τέμπλου, μέ 

τίς διακυμάνσεις της, προς τήν πληρέστερη ζωγραφιστή παράσταση τής Δεή-

σεως καί τοϋ Δωδεκαόρτου, πρέπει να εξαρτάται αμέσως άπο τήν Κωνσταν

τινούπολη. 'Ακόμη, φαίνεται δτι ή πρωτεύουσα ή τα εργαστήρια πού εξαρ

τώνται αμέσως άπο αυτήν, στέλνουν τίς καλύτερες εικόνες έπιστυλίου στα 

δύο αυτά μεγάλα μοναστικά κέντρα. Τέλος, θυμίζομε δτι άπο τήν Κωνσταν

τινούπολη έρχεται το πολυτελέστερο γνωστό τμήμα Δωδεκαόρτου : οι Ιξ με-

1. Αναφέρεται άπο τον Λ ά ζ α ρ ε φ, σ. 131-132. Πρβλ. J. v o n S c h l o s s e r , 
Quellenbuch zur Kunstgeschichte des Abendländischen Mittelalters, Βιέννη 1896, 
σ. 207. Πρβλ. Η. H a h n l o s e r (σημ. 1 επομένης σελίδας), σ. 82-83. Οί δέκα 
εΙκόνες είχαν έρθει άπο τήν Κωνσταντινούπολη, οί τρεις είχαν γίνει επί τόπου. Στης 
Ε. H o l t , A documentary history of art, Princeton 1957, είκ. 1, προσπάθεια τοϋ 
Η. W. Willard ν' αναπαραστήσει το τέμπλο τοϋ Monte Cassino. 
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γάλες παραστάσεις εορτών σε χρυσό και σμάλτο της σημερινής Pala d'Oro 
τοϋ 'Αγίου Μάρκου της Βενετίας στόλιζαν, ώς φαίνεται, το τέμπλο της αυτο
κρατορικής Μονής Παντοκράτορος, στην Πόλη, πριν άπο τήν impresa των 
Σταυροφόρων 1. 

Αθήνα, Δεκέμβριος 1965 

Princeton N.J., Μάρτιος 1966. ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

1. Ι tesori di San Marco, vol. Ι. Η. H a h n l o s e r - W . F. V o l b a c h , 
La Pala d'Oro, Φλωρεντία 1965. Η. H a h n l o s e r , Magistra Latinitas und peri-
tia greca, Festschrift H. von Einem, Βερολίνο 1965, a. 77-93 καΐ εί8ικώτερα σ. 91. 
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ΠΙΝΑ3 82 

-«jJSifeft·'^*! f • 

ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΒΔΙΟΤ 
Σταύρωσις. Λεπτομέρεια του πίν. 79. 



ΠΙΝΑΞ 83 

MON 11 ΒΑΤΟΓΙΕΔΙΟΤ 
Άποκαθήλωσις. Λεπτομέρεια τοϋ πίν. 79. 



ΠΙΝΑΞ 84 

ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΤ 
Λετττομέρε'.α_ τοϋ πίν. 82. 



ΠΙΝΑΞ 85 

•1 
• Ι,' - :-

ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΕΔΐΟΤ 
Λεπτομέρεια τοϋ πίν. 83. 



ΠΙΝΑΞ 86 

ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΙΙΕΔΙΟΥ 
α. Διακόσμηση στην άλλη δψη τοϋ έπιστυλίου. 



ΠΙΝΑΞ 87 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ 
α. Έγερσις τοϋ Λαζάρου. 

ERMITAGE 
β. Μεταμόρφωσις. 



ΠΙΝΑ3 88 

ΜΟΝΗ ΛΑΤΡΑΣ 
Βάπτισις. 



ΠΙΝΑΞ 89 

ERMITAGE 
Εις "Αδου Κάθοδος. 



ΠΙΝΑΞ 90 

ERMITAGE 
Πεντηκοστή. 



ΠΙΝΑΞ 91 

ΜΟΝΗ ΛΑΤΡΑΣ 
Κοίμησις της Θεοτόκου. 



ΠΙΝΑΞ 92 

,.y 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
'Αποστολικά (τμήμα). 
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" Ι Η 

ΜΟΤΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ 
'Αποστολικά (τμήμα). 
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R É S U M É 

ICONES D'ARCHITRAVES PROVENANT DU MONT ATHOS 

L'auteur voudrait ajouter, par cette note, quelques pièces inédites 
au dossier de ce genre spécial d'icônes, constitué pour la première fois 
par Sotiriou (Note 1), complété dernièrement par Lazarev (Note 2) et 
Weitzmann (Note 3) et, à ce propos, récapituler ce que l'auteur avait 
noté ailleurs à ce sujet (Note 4). 

La pièce principale est une icône conservée dans le dépôt du Mona
stère de Vatopédi; elle serait constituée de cinq pièces, dont on connaît 
actuellement les quatre, la dernière faisant défaut. La hauteur est de 
69 cm., la longueur de la pièce centrale (PI. 77) est de 213 cm., et de 
chacune des pièces latérales 72 à 75 cm. On pourrait calculer que la 
longueur totale atteindrait à l'origine les 5 m. Il s'agirait donc de l'icône 
la plus longue et la plus haute connue actuellement. Au centre est repré
sentée la Grande Déisis (PI. 77) qui occupe 5 panneaux arqués, et, à ses 
côtés, s'étalent: deux scènes de la vie de la Vierge: Entrée au Temple 
et Fiançailles de la Vierge (deux panneaux) (PI. 78) et six Fêtes : L'An
nonciation et la Nativité du Christ, Résurrection de Lazare, Entrée à 
Jérusalem (PI. 77), Crucifiement et Descente de Croix (PI. 79, 82, 83, 84, 
85). Sur la pièce perdue seraient représentées: la Descente aux Limbes et 
l'Ascension ou la Dormition de la Vierge, etc. 

L'étude de l'évolution de la représentation, sur l'épistylion (l'ar
chitrave) du templon, de la Grande Déisis (Déisis élargie avec les figures 
des anges et des apôtres) montre que cette composition domine d'abord 
l'architrave du templon (décor sculpté, gravé ou en émail, IX e-X e siècle) 
(p. 380-382). Avec l'introduction des longues icônes peintes qui surmon
tent l'architrave du templon, en bois ou en marbre (XI e siècle?), les 
Fêtes y apparaissent. D'après les indications de textes comme le Typi-
kon du Monastère de Pétritzos et l'inventaire du Rossikon, le templon 
serait décoré, au XI e siècle, seulement du Dodékaorton ; pourtant, des 
pièces, comme les plaques d'ivoire de Bamberg, la plaque de marbre 
du Musée Byzantin et le fragment d'épistyle de l'Ermitage avec les 
saints militaires indiquent que la Grande Déisis n'avait pas disparue à 
cette époque (pp. 383-384). En tous cas, au XI I e siècle il paraît que 
les Fêtes (cycle liturgique) s'étendent aux dépens de la Grande Déisis 
qui se réduit à un Trimorphon, à savoir à une simple Déisis à trois 

26 
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personnes, représentées toutes les trois dans un seul panneau. La Grande 
Déisis de Vatopédi, constituée de neuf personnages, étalée sur cinq pan
neaux arqués — contre dix des Fêtes — indiquerait une reprise vers le 
XIIIe siècle du thème de la Grande Déisis, thème qui aboutira à occuper 
de nouveau seul une série entière. (D'ailleurs, il n'est pas possible de 
savoir actuellement si, en réalité, la Grande Déisis avai cessé d'occuper 
une série à part sur l'épistyle aux -XIIe siècle, ce qui ne paraît pas 
d'usage fréquent). Deux icônes inédites faisant, à l'origine, partie d'une 
même série constituée de longues planches unies, qui ornait un templon 
athonite, y sont à ajouter aux rares exemples d'époque byzantin^ signa
lés jusqu'ici (PI. 92-93, p. 386-387). Quatre apôtres y sont représentés 
en pied, par deux sur chaque panneau arqué d'une ogive, et la pièce, 
d'un style «macédonien» retardataire, daterait du début du XVe siècle. 
Ce type d'icônes longues, dites «apostolika», a survécu dans les églises 
grecques et balkaniques jusqu'à la fin du XIXe siècle (p. 385 et n. 5). 

Quant aux icônes longues avec les Fêtes, aux deux pièces connues 
de l'Ermitage (PI. 89-90, p. 397-398) sont à ajouter encore deux pièces 
inédites de Lavra (PI. 88 et 91). Toutes les quatre appartenaient au même 
Dodécaorton—icône longue découpée plus tard — qui dateraient du XIIIe 

plutôt que du XIIe siècle. Lazarev l'attribue — à cause de sa qualité 
médiocre — à un atelier provincial, probablement athonite. 

On peut encore rapprocher deux autres pièces connues: une Ré
surrection de Lazare à Athènes et une Transfiguration à l'Ermitage 
(PI. 87 a et b), de forme carrée et de dimensions réduites (23x24 cm.), 
et reconstituer ainsi une partie d'une série d'icônes de Fêtes, séparées 
l'une de l'autre, toujours au Mont Athos. Elles dateraient plutôt du 
début du XHIe siècle (p. 398-399). 

Au point de vue iconographique, les scènes représentées sur l'icône-
épistyle de Vatopédi suivent, avec des différences minimes, les types 
courants, surtout dans la miniature, du XIIe et XIIIe siècle (p. 388-391). 
A noter, le type de la Descente de Croix, plutôt rare (PI. 83, p. 391-
392) et aussi une certaine liberté dans le choix des scènes, qui n'est 
pas conforme aux canons des grandes Fêtes. Ce qui distingue la plupart 
de ces scènes, c'est la tendance d'enrichir le contenu émotionnel et de 
rendre les rapports humains entre les personnes représentées plus cha
leureux; l'auteur y voit des caractéristiques plutôt du XHIe siècle. Les 
deux scènes de la vie de la Vierge (PI. 78) servent d'introduction aux 
scènes de la vie du Christ (p. 392-393). La qualité artistique n'est pas 
partout égale. Les meilleures parties sont: la Grande Déisis (particulière
ment la belle tête du Christ, pi. 80), le Crucifiement et la Descente de 
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Croix (PI. 79, 82, 83-85). La facture, très soignée, est plutôt picturale, 
avec des transitions nuancées, des draperies molles (p. 394-395). La 
qualité de la pièce et les rapprochements avec des miniatures du XIIIe 

indiquent un atelier constantinopolitain, ou, en tous cas, lié directement 
à la capitale. ; -

D'autre part, l'identité du décor du revers de l'icône de Vatopédi 
(PI. 86A) avec celui de certaines icônes du Sinaï, de style, pourtant, 
différent, indiquerait une provenance commune du même atelier de 
première classe, travaillant dans les limites d'une période qui pourrait 
dépasser celle d'une génération (p. 396). '" 

Le résultat de cette petite recherche serait la conviction que l'évolu
tion de la forme et du caractère du templon vers l'iconostase dépend de 
Constantinople, que ces longues icônes d'entablements étaient beaucoup 
plus répandues que l'on ne pensait, et que les meilleures d'entre elles 
étaient envoyées de la capitale vers les grands centres monastiques —• 
le Mont Athos et le Mont Sinaï. 

M. CHATZIDAKIS 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

