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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΒΡΕΦΟΚΡΑΤΟΥΣΑΣ 

ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ χ 

(ΠΙΝ. 82-83) 

Ή Παναγία, ευγενική, ραδινή μορφή μέ βαθυπόρφυρο μαφόριο, ζω

γραφισμένη εως λίγο πιο κάτω άπα τή μέση σέ ελαφρά στροφή τριών τετάρ

των προς τ' αριστερά, κρατεί τον Χριστό στο αριστερό χέρι στον τύπο της 

'Οδηγήτριας ( πίν. 82 ). Το δεξί, αβρό μέ κοντυλένια δάχτυλα πού σμίγουν 

στην άκρη, μόλις κι' αγγίζει μέ μητρική τρυφερότητα και ικεσία τό πόδι του. 

Ό Χριστός, καθισμένος άνετα σάν σέ θρόνο στο πλατύ κάθισμα πού σχη

ματίζει το μητρικό χέρι, ντυμένος φωτεινά ανοιχτά καστανά ιμάτια, ευλο

γεί και κρατεί ειλητάριο τυλιγμένο. Επαναλαμβάνει σέ αντίστροφο ρυ

θμό — μέ στροφή προς τα δεξιά και κάποια αδιόρατη ανάταση του σώμα

τος καί της κεφαλής — τή στάση της Παναγίας πού γέρνει τήν κεφαλή 

προς τά κάτω. Ή Παναγία βλέπει τον πιστό καί ό Χριστός τήν Παναγία. 

Υψηλά στις δύο επάνω γωνίες εικονίζονται οί 'Αρχάγγελοι Γαβριήλ καί 

Μιχαήλ ώς τή μέση σέ δίσκους να δέονται προς τήν βρεφοκρατοϋσα. 

Ό κάμπος της εικόνας είναι ντυμένος μέ ψιλοδουλεμένο επίχρυσο 

ασήμι πού καλύπτει καί τό πλαίσιο, όπου σέ συμμετρικές αποστάσεις 

είναι προσηλωμένα δεκάξι, ασημένια επίσης, εικονίδια σέ έντονο ανά

γλυφο 2. Σ' αυτή τήν επένδυση είναι προσαρμοσμένα καί τά φωτοστέφανο 

1. Μνεία καί φωτογραφία τής εικόνας στον Ν. K o n d a k o v , Ikonografijia 
Bogomateri, τ.Β', Πετρούπολις 1915, σ. 217, είκ. 105. Τήν φωτογραφία της εΐκόνας πού 
συνοδεύει αυτή τή μελέτη καθώς καί κάθε πληροφορία γιά τις διαστάσεις, τά χρώματα, 
τήν αργυρή επένδυση κτλ. οφείλω στον Γενικό "Εφορο 'Αρχαιοτήτων κ. Μ. Χατζηδάκη· 
τον ευχαριστώ θερμά. 

2. Σύγχρονα τής αρχικής επένδυσης είναι στό επάνω μέρος τοϋ πλαισίου οί δύο 
'Αρχάγγελοι, στην αριστερή πλευρά ό 'Αγιος Νέστωρ, στην δεξιά ό "Αγιος Φίλιππος 
καί στην κάτω ή 'Αγία Μαρίνα. 'Ανάλογη διακόσμηση τοϋ κάμπου καί τοϋ πλαισίου 
έχουν σειρά άπό εικόνες τοϋ 13ου - 14ου αιώνα. Ή εικόνα τής 'Αγίας "Αννας πού κρατεί 
τήν Παναγία τής Μονής Βατοπεδίου, V. L a z a r e ν, Storia della pittura bizantina, 
Torino(1967), είκ. 426, ή Ψυχοσώστρια, ή Θεοτόκος μέ τό Βρέφος, ή 'Οδηγήτρια, ή Περί
βλεπτος, ό Ψυχοσώστης τής Άχρίδας, ό Παντοκράτωρ τής Μονής Βατοπεδίου, W. 
F e l i c e t t i - L i e b e n f e l s , Geschichte der byzantinischen Ikonenmalerei, Λωζάννη 
1956, είκ. 88, 87, 89, 90, 92, 93, ή Σταύρωση τής Μονής Βατοπεδίου, G. M i l l e t , Re
cherches sur l'iconographie de l'Évangile, Παρίσι 1916, είκ. 2, ή Φιλοξενία τοϋ'Αβραάμ 
στην ίδια Μονή, M. C h a t z i d a k i s , L'icône byzantine, Saggi e Memorie di Storia 
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της Παναγίας, του Χρίστου, οί δύο δίσκοι πού δεξιά καί αριστερά άπα τήν 

κεφαλή της Παναγίας γράφουν MP ΘΟΥ, καθώς καί οί λεπτές ορθογώνιες 

πλάκες πού επάνω άπο τήν κεφαλή του Χριστού καί τους 'Αρχαγγέλους γρά

φουν IC XC, Ο ΑΡΧ ΜΙΧΑΗΛ, Ο ΑΡΧ ΓΑΒΡΙΗΛ3. 

Το πρόσωπο της Παναγίας, λεπτό σέ αψεγάδιαστο ωοειδές σχήμα 

ορισμένο μέ απαλές σκιές, έχει πλάσιμο μαλακό σέ σκοτεινούς τόνους 

γύρω στα λεπτογραμμένα τέλεια σέ αναλογίες καί σχήμα παραδοσιακά 

χαρακτηριστικά. Τα φωτισμένα μέρη εΐναι λίγα, στα εξέχοντα σημεία 

δείχνοντας το πρόσωπο διάφανο καί μυστικά «εσωθεν» φωτισμένο : στα 

μάγουλα περίπου τριγωνικές επιφάνειες αρχίζουν κάτω άπο τα μάτια καί 

σβύνουν στα χείλη, επάνω άπο το αριστερό φρύδι σπαθάτη πινελιά επανα

λαμβάνει τήν καμπύλη του, ή ράχη τής μύτης ελαφρά φωτισμένη καταλή

γει στην άκρη σέ πλατειά πινελιά καί φωτεινή κηλίδα δείχνει τή στρογ-

γυλότητα τοΰ πηγουνιοΰ- ύστερα, επάνω στα φωτισμένα μέρη μέ φειδώ 

λεπτές πινελιές αρχίζουν ακτινωτά άπο τήν εξωτερική γωνία τοΰ ματιού 

καί φεύγουν προς τον κρόταφο, τονίζουν το πηγούνι καί φωτίζουν διακρι

τικά το αυλάκι επάνω άπο τα χείλη. 'Αποδίδονται έτσι περιληπτικά καί 

μέ ακρίβεια οί απαλές εναλλαγές επιπέδων στο ήρεμο πρόσωπο. 

Τα άμυγδαλωτά μάτια, σέ κανονική απόσταση άπο τή μύτη μέ καθαρό 

βολβό, βαραίνουν βλέφαρα μέ διπλή γραμμή πού σκιάζουν τις μεγάλες 

κόρες καί ενώνονται μέ το κάτω περίγραμμα τοΰ ματιοΰ στον κανθό καί 

στην εξωτερική γωνία σέ λεπτή γραμμή. Το στόμα μικρό καί κάπως γεμάτο 

έχει τά χείλη χωρισμένα μέ κυματιστή γραμμή υψωμένη στις άκρες. Αυτιά 

καί μαλλιά κρύβονται κάτω άπο το άνοιχτοπράσινο μαντήλι καί το μαφόριο. 

Το μαλακό πλάσιμο καί ό διάχυτος φωτισμός συνεχίζονται στον υψηλό 

ευλύγιστο λαιμό. Τά καμπύλα παράλληλα περιγράμματα του καί ή σχημα

τική φωτισμένη πτυχή στή δεξιά πλευρά πού σβύνει πίσω άπο το αυτί 

μαζί μέ το περίγραμμα τοΰ προσώπου, παρακολουθούν τήν κλίση τής κεφα

λής. Τό δεξί χέρι πού λυγίζει στον καρπό, άυλο καί διάχυτα φωτισμένο, 

αποδίδεται κάπως περιληπτικά. 

Τό βαθυπόρφυρο μαφόριο έχει διακριτική μαλακή πτυχολογία καί 

στολίζεται μέ άστερωτά κοσμήματα στην κορυφή τής κεφαλής καί στους 

ώμους καί μέ χρυσή ταινία πού πλαισιώνει σέ κλειστό πολυγωνικό ακα

νόνιστο σχήμα τό πρόσωπο καί τον λαιμό. 

Ή απεικόνιση τής μορφής εως λίγο πιο κάτω άπο τή μέση καί οί πλα-

dell'Arte 2, 1959 (ανάτυπο), σ. 35, είκ. 22 κτλ. Γιά τήν αργυρή επένδυση τοϋ κάμπου 
γενικώτερα βλ. S. D u f r e n n e , Une icône byzantine à Melnik, Byzantion XXXVIII, 
1968, τεϋχ. 1, σ. 23 έπ. 

3. Διαστάσεις: 116 x 93 έκ. 
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τεΐς, αβίαστα στητοί προς τα πίσω ώμοι προσδίδουν στην Παναγία μεγα

λείο θεϊκό και αρχοντική χάρη. 

Ή μορφή του Χρίστου δένεται αρμονικά μαζί της, παρά τή διαφορά 

στην αντίληψη και τήν απόδοση. Φωτεινά ανοιχτά καστανά ιμάτια, μέ 

σκοτεινότερη τήν ταινία του «σημείου», τυλίγουν το ψηλόλιγνο παι

δικό σώμα μέ πτυχολογία σχηματική άπό πλήθος λεπτές παράλληλες 

και γωνιώδεις χρυσοκοντυλιές. Τά περιγράμματα τοϋ προσώπου ορίζουν 

συνεχείς μικρές καμπύλες γραμμές. Τά στρογγυλά λεπτοσχηματισμένα 

χαρακτηριστικά, το πλάσιμο, ό φωτισμός ακολουθούν τήν τεχνοτροπία 

της κεφαλής της Παναγίας χωρίς να προδίδουν το θεϊκό ύφος και τήν 

παιδικότητα πού συνυπάρχουν πάντοτε σέ τέλεια ισορροπία στον Χριστό 

στην ηλικία αυτή στην βυζαντινή τέχνη. 

Ή ποιότητα τής εκτέλεσης, ή πλαστική τελειότητα, ή φειδωλή χρήση 

φωτισμένων επιφανειών και ή ακόμα φειδωλότερη τών λεπτών λευκών 

γραμμών, ό μυστικός «εσωθεν» φωτισμός, ή πτυχολογία στο μαφόριο τής 

Παναγίας και στα ίμάτια τοϋ Χριστού συνδέουν τήν εικόνα αυτή μέ σειρά 

έργων τής περιόδου άπό το τέλος τοϋ 13ου αϊ. ώς τά μέσα περίπου τοΰ 14ου 

αίώνα, πού αποδίδονται στα δύο μεγάλα κέντρα τής παλαιολόγειας τέχνης, 

τήν Κωνσταντινούπολη και τή Θεσσαλονίκη 4. 

Οί εικόνες τής Ψυχοσώστριας καί τής Περιβλέπτου στην Άχρίδα, 

καρποί τής υψηλής αυτής τέχνης τών άρχων τοΰ 14ου αιώνα, έχουν ζωγρα

φιστή στην ίδια τεχνοτροπία Β. Μέ τήν πρώτη οί σχέσεις τής εικόνας μας 

είναι ώς προς τή λειτουργία τών φωτισμένων μερών καί τών λευκών γραμ

μών στενώτερες, όπως καί στην απόδοση τής μορφής τοΰ Χρίστου πού 

επαναλαμβάνεται σχεδόν πανομοιότυπη στις δύο εικόνες. 'Αλλά οί ομοιό

τητες μέ τά έργα αυτά σταματούν σ' αυτό τό σημείο. Ή Παναγία τοΰ Βατο-

πεδίου μέ τό αρχοντικό παράστημα πού τονίζουν — καί ίσως ακόμα νά 

δημιουργοΰν — οί πλατεϊς ώμοι, μέ τήν τελειότητα στις αναλογίες τών 

χαρακτηριστικών, μέ τήν χάρη στην κλίση τής κεφαλής, μέ τον άνετο 

χαλαρό ρυθμό, μέ τήν διστακτική γεμάτη τρυφερότητα κίνηση τοΰ δεξιοΰ 

χεριοΰ ανήκει σέ άλλο κλίμα. 

Τον 14ο αιώνα υπάρχει μία σειρά άπό παραστάσεις τής βρεφοκρα-

τούσας, όπου τον αυστηρό ίερατικό τύπο τής 'Οδηγήτριας μεταμορφώνει 

ή ανθρώπινη τρυφερή κίνηση τοΰ δεξιοΰ χεριοΰ τής Παναγίας προς τον 

4. C h a t z i d a k i s , ε.ά. σ. 36, S. R a d oj è io, Die serbische Ikonenmalerei 
von 12. Jahrhundert bis zum Jahr 1459, JÖG 5, 1955, σ. 74, ό α υ τ ό ς , είς Κ. W e i t z-
m a n n - M . C h a t z i d a k i s - K . M i a t e v - S . R a d o j i i é , Frühe Ikonen, Βιέν
νη - Μόναχον 1965, σ. LXV. 

5. R a d o j i i é , είς Frühe Ikonen, πίν. 159, 171. 
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Χριστό, όπως περίπου τήν συναντούμε και στην εΙκόνα του Βατοπεδίου 
για τήν οποία γίνεται λόγος. 'Ανάμεσα στις παραστάσεις αυτές συγκατα
λέγονται μερικά σημαντικά έργα : ή τοιχογραφημένη ολόσωμη όρθια βρε-
φοκρατοϋσα στην εκκλησία του Κράλη στη Studenica ( 1313 - 1314) 6, ή 
ψηφιδωτή, όρθια, επίσης βρεφοκρατοϋσα ώς Χώρα τοΒ 'Αχώρητου τοϋ 
τέμπλου της Μονής τής Χώρας στην Κωνσταντινούπολη (1315) 7 , μία 
ακόμα εικόνα άπό τή Μονή Βατοπεδίου 8, ή βρεφοκρατοΟσα τής με αριθ. 
169 άμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου 'Αθηνών (πίν. 83 ) 9 

πού προέρχεται άπό τήν εκκλησία τοϋ 'Αγίου Νικολάου τής Θεσσαλονίκης 
κτλ.Έπίσης εμφανίζεται συχνά σέ όψιμες σχετικά εικόνες τής Κύπρου 1 0, μέ 
έντονη τή δυτική επίδραση. Στα τέλη δέ τοϋ 13ου αιώνα χαρακτηρίζει τις 
δύο σημαντικές εικόνες τής ενθρονης βρεφοκρατούσας ( Madonna τοϋ 
Kahn και Madonna τοϋ Melon ) τής Εθνικής Πινακοθήκης τής Οΰάσιγ-
κτων 1 ] . Παρά τις λεπτομερειακές αναλύσεις και μελέτες πού αφιερώθηκαν 
στίς τελευταίες 1 2 και παρά τους νέους δρόμους πού ανοίχτηκαν πρόσφατα 
για τήν βυζαντινή τέχνη τοϋ 13°υ αΐώνα και τή σχέση της μέ τή Δύση, 
εξακολουθεί να παραμένει άλυτο πρόβλημα ή προέλευση τους, αν και κανείς 
δέν αμφισβητεί πια ότι έγιναν άπό χέρι βυζαντινοΰ και μάλιστα Κωνσταν-
τινουπολίτη ζωγράφου, είτε στην Κωνσταντινούπολη 1 3 εϊτε στή Δύση 1 4 . 

Σέ σχέση πάντα μέ τις εικόνες αυτές προβλήθηκε τελευταία 1 5 ή γνώμη 
ότι ή κίνηση τοϋ δεξιοϋ χεριοΰ τής Παναγίας προς τον Χριστό έχει δυτική 
τήν καταγωγή. 'Ωστόσο ή λεπτομέρεια αυτή είναι γνωστή στην βυζαντινή 
εικονογραφία άπό παλιότερη εποχή, χωρίς όμως να έπεκταθή ή να γνω
ρίσει παραλλαγές 1 β και χρησιμοποιήθηκε εϊτε σέ παραστάσεις τής 'Οδη
γήτριας ( ψηφιδωτή παράσταση στην εκκλησία τής Κοιμήσεως τής Νι-

6. G. Μ i 11 e t — Α. F r ο 1 ο w, La peinture du Moyen Age en Yougoslavie, τ. Ill, 

Παρίσι 1962, πίν. 69, 1. 

7. P. U n d e r w o o d , The Kariye Djami, τ. 2, Λονδΐνον 1967, σ. 329, πίν. 187. 

8. F e l i c e t t i - L i e b e n f e l s , ε.ά. 89, 3. 

9. Βλ. Α Δ 17(1961/62), Β', πίν. 4, ß-γ καΐ D.T. R i c e , Byzantinische Kunst, Μό

ναχο 1964, είκ. 339. 

10. D. Τ. R i c e , The Icons of Cyprus, Αονδϊνο 1937, πίν. XXIV, 49, 50, 51, 57. 

'Ανάλογη καί ή ενθρονη Θεοτόκος τοΟ 14ου -15ου αΙώνα τής Συλλογής Ε. Σταθάτου 

(τώρα Μουσ. Μπενάκη), ό α υ τ ό ς , Byzantin sehe Kunst, είκ. 332. 

11. Ο. D e m u s, Zwei konstantinopler Marenikonen des 13. Jahrhunderts, JÖG 
7, 1957, σ. 87 έπ., είκ. 1, 2. 

12. D e m u s, ε.ά. J. S t u b b l e b i n e , Two byzantine Madonnas from Ca-

lahorra, Spain, Art Bui. 1966, σ. 379 έπ. 

13. D e m u s , ε.ά. σ. 103-104. 

14. S t u b b l e b i n e , ε.ά. σ. 381. 

15. S t u b b l e b i n e , è.à. 

16. V. L a z a r e ν, Studies in the Iconography of the Virgin, Art Bui. 1938, σ. 65. 
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καίας του 10ου ή 11ου αιώνα 1 7), ε'ίτε σέ παραστάσεις της ενθρονης βρεφο-

κρατούσας (ή Πλατυτέρα στους 'Αγίους 'Αναργύρους της Καστοριάς 

12ου αιώνα, ελεφαντοστό 12ου αιώνα στο Chambéry, μικρογραφία 13ου αί. 

σέ χειρόγραφο τοΟ Μουσείου Λαύρας του Κιέβου3 8). 'Αντίθετα στη Δύση 

τον 13ο αιώνα σέ μορφή πού πλησιάζει την βυζαντινή απόδοση κυριαρχεί 

στην 'Ιταλία 1 9 και γίνεται σταθερή αφετηρία πλήθους παραλλαγών στο θέμα 

της ενθρονης βρεφοκρατούσας 20. 'Αλλά σ' αυτά τα Ιταλικά έργα ή κίνηση 

του χεριού της Παναγίας πού αγγίζει χαμηλά το πόδι του Χριστού ή ακόμα 

τα δάχτυλα του έχει χαρακτήρα ρεαλιστικό, ένώ στις βυζαντινές παραστά

σεις παραμένει λίγο ή πολύ αφηρημένη θυμίζοντας χέρι 'Ιεράρχη πού 

αγγίζει προστατευτικά τό βιβλίο πού κρατεί 2 1. Ή διαφορά είναι σημαν

τική, αν λάβομε ύπ' οψη μας οτι τήν ϊδια εποχή ζωγραφίζονται και στο 

Βυζάντιο βρεφοκρατοΰσες σέ ζωηρές δραματικές στάσεις2 2, σημάδι πώς 

δεν θα υπήρχε εμπόδιο για τήν υιοθέτηση μιας ρεαλιστικώτερης δυτικής 

παραλλαγής του θέματος. "Ετσι ή διάδοση αυτής της εκφραστικής χειρο

νομίας στις ενθρονες βρεφοκρατοΰσες και στις 'Οδηγήτριες τοΰ 13ου -

14ου αιώνα είναι παρακινδυνευμένο να άποδοθή σέ μίμηση ή επανάληψη 

δυτικών προτύπων. 'Ανήκει στην γενικώτερη τάση επιστροφής σέ παλιούς, 

συχνά σπάνιους, βυζαντινούς εικονογραφικούς τύπους πού διακρίνει τήν 

παλαιολόγεια τέχνη. Σημειώνομε οτι ή λεπτομέρεια αυτή επαναλαμβάνεται 

αργότερα σέ μεταβυζαντινά έργα πού ακολουθούν πιστά τήν αυστηρή 

βυζαντινή εικονογραφία23. 
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19. Coppo di Marcovaldo, Madonna del Bordone, Σιέννα 1261, Madonna τοδ Όρ-
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Uffici Φλωρεντία, S t u b b l e b i n e , ε.ά. είκ. 7, τοιχογραφία Ενθρονης Θεοτόκου 
βρεφοκρατούσας μέ τον "Αγιο Φραγκίσκο τοδ Cimabue στην εκκλησία τοδ 'Αγίου Φραγ
κίσκου στην "Ασίζη (τέλη 13ου αι.), D. Τ. R i c e , Byzantinische Kunst, είκ. 471 κτλ. 

20. L a z a r e ν, ε.ά. σ. 64. 
21. Πρβλ. πρόχειρα 'Ιεράρχες στον "Οσιο Λουκά καί στο Δαφνί, E. D i e z -

Ο. D e m u s , Byzantine Mosaics in Greece, 1931, είκ. 14, 27, 30, 31, 70, 71 κτλ. 
22. Παναγία τοδ Βλαδιμίρ, L a z a r e ν, Storia, είκ. 325, Παναγία ή 'Επίσκεψις 

Βυζαντινού Μουσείου'Αθηνών, Μ. C h a t zi d a k is, εις Frühe Ikonen, πίν. 51 κτλ. 
23. Εικόνα της 'Αγίας Άννας μέ τήν Θεοτόκο τοΰ Ε. Τζάνε (1637) στο Μουσείο 

Μπενάκη, Ά . Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Κατάλογος εικόνων (Μουσείου Μπενάκη), 'Αθήναι 
1936,πίν. 20, τοιχογραφημένη Θεοτόκος'Οδηγήτρια σέ κτιστό τέμπλο ανώνυμης εκκλη
σίας στό Κάστρο της Παλιόχωρας τών Κυθήρων (16ος αι.), Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , Βυ-
ζαντινόνκαί Χριστιανικόν Μουσεϊον 1966, ΑΔ 22, 1967(1968), Μέρ. Β', Χρον., πίν. 13α. 
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Ή παράδοση για τήν εικόνα αυτή του Βατοπεδίου αναφέρει δτι ήλθε 
στή Μονή άπο τήν Θεσσαλονίκη, τόπο προέλευσης και της σε όμοιο τύπο 
βρεφοκρατούσας του Βυζαντινού Μουσείου 'Αθηνών πού μνημονεύσαμε πιο 
επάνω. Παράλληλα, οί πιο κοντινές της τεχνοτροπικά εικόνες της Άχρί-
δας αποδίδονται σέ κωνσταντινουπολίτικο εργαστήριο, ενώ ή ίδια ή εικόνα 
μας θυμίζει κάπως μέ τή μελετημένη άνεση στή στάση, τήν ευγένεια της 
μορφής της Παναγίας, μέ τήν αβρότητα και τήν διάχυτη μελαγχολία τήν 
Παναγία άπο τήν περίφημη Δέηση της 'Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντι
νούπολη (τέλη 13ου αιώνα) 2 4 . Παρ' όλα αυτά ή Θεσσαλονίκη είναι δυνα
τόν να θεωρηθή ό τόπος όπου ζωγραφίστηκαν οί εικόνες αυτές στο πρώτο 
τέταρτο τοϋ 14ου αιώνα. Τήν εποχή αυτή, εποχή οπού στολίστηκαν μέ 
τοιχογραφίες και ψηφιδωτά οί εκκλησίες τών 'Αγίων 'Αποστόλων και του 
'Αγίου Νικολάου του 'Ορφανού, θά πρέπει να υπήρχε τό κατάλληλο καλλι
τεχνικό κλίμα για τή δημιουργία έργων υψηλής τέχνης πού παρακολου
θούν βήμα προς βήμα τις σύγχρονες τάσεις τής Πρωτεύουσας. 

ΑΓΑΠΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ - ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ 

24. R i e e, Byzantinische Kunst, Κγχρ. πίν. III. 



S U M M A R Y 

NOTES ON AN ICON OF THE VIRGIN WITH THE CHILD IN THE 
MONASTERY OF VATOPEDI, ATHOS. 

(PL. 82-83) 

After a detailed description the icon is dated in the first quarter of the 
fourteenth century as there are strong similarities between this icon and 
the icon of the Virgin Psycosostria at Ochrid. 

The most interesting iconographical detail of the icon is the gesture 
of the right hand of the Virgin touching the foot of Christ. This gesture, 
which is common in many byzantine representations of the Virgin with 
Christ of the 13th - 14th century, has been recently attributed to Italian 
influence on byzantine art (s . note 15). But this gesture is found in 
several byzantine works of art of the 10th-12th century (s. notes 16, 17, 
18) ( among which is included the mosaic Hodegetria of the Church of 
Koimisis at Nicaea ). Moreover the character of this gesture in byzantine 
art is quite different from the realistic gesture of the Italian Madonnas, 
and can be compared with the protecting gesture of Fathers of the Church 
touching the books they hold. So the author thinks that the distribution 
of this iconographical detail in the 13th-14th centuries must be attri
buted to the revival of ancient iconographical types, which characterises 
the Palaeologian Byzantine Art. 

AGAPI VASSILAKI - KARAKATSANI 
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Εικόνα της Παναγίας σέ προσκυνητάρι τοϋ Καθολικού της Μ. Βατοπεδίου. 
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Παναγία της άμφιπρόσωπης εικόνας αρ. 169 του Βυζ. Μουσείου 'Αθηνών 
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