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ΨΗΦΙΔΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗ ΛΑΥΡΑ 

(ΠΙΝ. 53-56) 

"Εξη ψηφιδωτές εικόνες είναι ως τώρα γνωστές στα μοναστήρια τοϋ 

Άθω, όλες σχεδόν σημειωμένες από παλιότερους ερευνητές και δημοσιευ

μένες από τον Kondakov. Στη Μ. Χιλανδαρίου ή 'Οδηγήτρια \ στή Μ. 

Σταυρονικήτα ό άγιος Νικόλαος 2, στή Μ. Βατοπεδίου ή Σταύρωσις και ή 

αγία "Αννα μέ τήν Παναγία 3, στή Μ. Έσφιγμένου ό Χριστός4 (πίν. 56,1) 

κα στή Μ. Λαύρας ό άγιος 'Ιωάννης ό Θεολόγος 5. Σ' αυτές θά πρέπει 

να προστεθή ή εικόνα του αγίου 'Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου, πού χαρί-

1. Γ. Σ μ υ ρ ν ά κ η ς, Τό "Αγιον "Ορος, 'Αθήναι 1903, 489. Κ. W e i t z m a n n -
Μ. C h a t z i d a k i s - K . M i a t e v - S v . R a d o j £ i c, Frühe Ikonen, München 1965, 
σ. LXI, πίν. 166 (=The World of Icons, Ν. York, 1968). V. D j u r i ά είς Zograf I (Beo-
grad 1966) 16-20. Στερεώθηκε καΐ καθαρίστηκε από τον κ. Φ. Ζαχαρίου. 

2. F r ü h e I k o n e n ( = T h e W o r l d of I c o n s ) σ. XXVII, πίν. 57. 
P. M y 1 ο n a s, Athos a sacred space, Athens 1965, pi. 9 (έγχρωμος). Στερεώθηκε και 
καθαρίστηκε άπο τον κ. Φ. Ζαχαρίου. Βλ. καί Μ ο ν ή Σ τ α υ ρ ο ν ι κ ή τ α , 'Ιστο
ρία, εικόνες, χρυσοκεντήματα, Έκδ. 'Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος, 'Αθήναι 1974 
138 κ.έξ., είκ. 53 (Άγ. Καρακατσάνη). 

3. Ν. K o n d a k o v , Pamjatniki. . . na Afona, Petrograd 1902, 104,109, πίν. XII, 
XIII; G. M i l l e t , Recherches sur l'iconographie de l'Évangile, Paris 1916, fig. 2 pas
sim; Ο. W u l f f - Ν . A l p a t o v , Denkmäler der Ikonenmalerei, Hellerau b. Dresden 
1925, 56, πίν. 18; V. L a z a r e ν, Storia della pittura bizantina, Torino 1967, είκ. 426. 

4. Ν. K o n d a k o v , ενθ'ά., πίν. XI, Wul f f - A 1 ρ a t ο ν, ενθ'ά., 58, πίν. 19. 
Ή αρχική ασημένια επένδυση έχει άντικατασταθή, σύμφωνα μέ επιγραφή, τό 1792 μέ 
εκτυπες μορφές αποστόλων βάρβαρης εργασίας. Ή σχέση πλαισίου καί εικόνας δέν είναι 
σωστή καί ό Χριστός έχει φύγει από τόν άξονα του. 

5. Μ. C h a t z i d a k i s , Une icone en mosaïque de Lavra, J.Ö.B. 21, 
1970, 73-81, πίν. 1-3 (μέ παλαιότερη βιβλιογραφία). Σέ πρόσφατη μελέτη ή Μ. Σωτη
ρίου αποδίδει τήν έξοχη αυτή εικόνα στον Μανουήλ Πανσέληνο, μυθικό ζωγράφο τοΰ 
Πρωτάτου (ΔΧΑΕ, περ. Δ', τ. Ζ', 1973-1974, 58-60, πίν. 11 -15). Νομίζω πάντοτε ότι 
ή σχέση τής ψηφιδωτής εικόνας μέ τήν τέχνη τών τοιχογραφιών τοο Πρωτάτου δέν ξε
περνά τήν χρονολογική σχέση καί ότι δέν υπάρχει Ιδιαίτερος λόγος ν' αποδοθούν 
στον ίδιο καλλιτέχνη ή εικόνα καί οί τοιχογραφίες. 
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στηκε το 1894 από τους μοναχούς της Μονής Βατοπεδίου στον τότε 

ρώσσο πρέσβυ και τώρα βρίσκεται στή Συλλογή Dumbarton Oaks 6. 

Οι επτά εικόνες ανήκουν σέ δύο κατηγορίες. Ή Παναγία του Χιλαν-

δαρίου (12ου αϊ.) και ό άγιος Νικόλαος τής Μ. Σταυρονικήτα (Μου ai.) 

είναι μεγάλων διαστάσεων, δηλ. έχουν κανονικό μέγεθος εικόνας, μέ 

ψηφίδες ανάλογες στο μέγεθος μέ εκείνες των έντοιχίων ψηφιδωτών και 

διατηρούν τα χαρακτηριστικά τών ψηφιδωτών παραστάσεων τής μνη

μειακής ζωγραφικής 7. Οί άλλες (όλες 14ου at.) είναι μικρών διαστάσεων 

— ή πλευρά τους δέν φτάνει τα είκοσι εκατοστά — οί ψηφίδες είναι 

μικρές σαν κεφάλι καρφίτσας και έχουν έκτελεσθή μέ δεξιοτεχνία πού 

δέν παύει νά καταπλήσση, γιατί ή τεχνική αυτή είναι πολύ δυσκολώ-

τερη άπό τήν αντίστοιχη στο μέγεθος μικρογραφία σέ χειρόγραφα. 

Στις τελευταίες αυτές μικρογραφικές εικόνες μπορεί νά προστεθή 

μία ακόμη, στην Ί . Μονή Μεγίστης Λαύρας, πού έμεινε ώς τώρα αδη

μοσίευτη (πίν. 53, 54). Οί διαστάσεις τής σανίδας είναι 18 x 11 έκ. 

και τό πάχος 2,5 έκ. Τό πλαίσιο της είναι τώρα γυμνό, άλλα αρχικά 

θα είχε τουλάχιστον τήν ασημένια επένδυση, πού έχουν οί περισσότερες 

είκόνες αύτοΰ τοδ τύπου. Ή πίσω οψη έχει ντυθή μέ λινό ύφασμα, οπού 

είναι γραμμένο μέ μελάνι τό μεταγενέστερο μονόγραμμα, τό πιθανώτερο 

τοΰ δωρητή, πού μπορεί νά διαβασθή : 

Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ Κ ύ π ρ ο υ ή Η Γ Ρ Π ( ρ ο η γ ο υ μ έ ν ο υ ) Κ υ ( ρ ί λ λ ο υ ) 

Ή ψηφιδωτή εικόνα τής Μ. Λαύρας βρισκόταν στο θησαυροφυλάκιο τής 

μονής στα 1954, όταν έγινε άπό τήν αποστολή του Υπουργείου Παι

δείας καταγραφή τών εικόνων καί κειμηλίων σέ ορισμένα μοναστήρια 

τοΰ 'ΑγίουΌρους 8 , καί πήρε τον αριθμό 91. 'Αργότερα στερεώθηκε καί 

καθαρίστηκε άπό τον κ. Φ. Ζαχαρίου. 

Έάν έμεινε ώς τώρα απαρατήρητη ή εικόνα, τούτο πρέπει νά οφείλε

ται στην κακή της κατάσταση. Στο επάνω μέρος σώζεται σ' δλο τό πλάτος 

τής εικόνας ένα τμήμα πού δέν ξεπερνά τα 4 έκ. καί σ' αυτό περιλαμβά

νεται ολόκληρο τό αντίστοιχο επάνω μέρος τοϋ διακοσμητικού πλαισίου 

πού αποτελείται άπό συνεχόμενους ρόμβους καί, ευτυχώς, τό κεφάλι τοϋ 

Χριστού όπου λείπει μόνο τό πηγούνι. Στο κάτω δεξιό μέρος τής εικόνας 

6. O t t o D e m u s , Two Palaeologan Mosaic Icons in the Dumbarton Oaks Col
lection, DOP 14 (1960), 92 έξ. Πρβ. L a z a r e v , Storia, είκ. 491. 

7. O t t o D e m u s , Byz. Mosaikminiaturen, Phaidros 3 (1947), 190-194. Πρβ. 
M. C h a t z i d a k i s εις Frühe Ikonen, σ. XXVII. 

8. Βλ. Άρχ. Δελτ. 16, 1960. Β'. Χρον., 231 καί BCH, LXXXI (1957) II, 604. 
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σώζεται μεγαλύτερο τμήμα ψηφιδωτής επιφάνειας σε 9,5 έκ. ίίψος, πού δεν 
καλύπτει όμως όλο το πλάτος τής εικόνας. Σώζεται το αριστερό πόδι τοϋ 
Ίησοΰ πού πατεί επάνω σέ υποπόδιο, ενα μέρος άπό το ίμάτιο, καθώς και 
άπό το «άπόπτυγμα» πού θα πέφτη άπό το αριστερό χέρι, τμήματα μόνο 
άπό το διακοσμητικό πλαίσιο, καθώς και ενα μέρος από τό πλέγμα - χαλί 
τής κάτω ζώνης τοϋ κάμπου. Έ τ σ ι μένει ενα μεγάλο μέρος του ξύλου ακά
λυπτο και αυτό επιτρέπει να γίνουν μερικές διαπιστώσεις για τήν τεχνική 
τής ψηφιδωτής εικόνας. 

Στην επιφάνεια του ξύλου έχουν χαραχθή παράλληλες λοξές γραμμές, 
ώστε να σχηματίζεται ενα πλέγμα άπό ρόμβους. Περίπου στο κέντρο του 
κάθε ρόμβου σημειώνεται μικρό βαθούλωμα μέ πιο αβαθή μικρή χαραγή. 
Τό χαραγμένο στο ξύλο πλέγμα αυτό σκοπόν είχε να συγκράτηση στερεώ-
τερα στή σανίδα τό λεπτό στρώμα άπό κηρομάστιχο επάνω στο όποιο είναι 
κολλημένες οί ψηφίδες. Τό στρώμα αυτό, πού δέν ξεπερνά σέ πάχος τά 
2 χιλ., έχει σκάσει σέ πλακίδια άνισα και αυτό προκάλεσε τήν κατά τόπους 
αποκόλληση και πτώση του. "Εξάλλου πολλές ψηφίδες, προπάντων στον 
κάμπο, έχουν μαδήσει. Ή κακή αυτή κατάσταση τής εικόνας, καθώς 
και ή αποκόλληση των ψηφίδων άπό τό κηρομάστιχο σέ ορισμένα ση
μεία δυσκολεύει τήν εκτίμηση στοιχείων μ' ενδιαφέρον, ακόμη και λε
πτομερειακών, όπως ή διακόσμηση του φωτοστέφανου ή των βραχυγρα
φιών IC XC. 

Οί ψηφίδες, όπως σ' όλες τις γνωστές μικρογραφικές εικόνες, είναι 
πολύ λεπτές καί στο πρόσωπο είναι ακόμη λεπτότερες (πίν. 54 και 55). 

Ή παράσταση του Χριστού ολόσωμου, πού πατεί επάνω στο ορθογώ
νιο υποπόδιο, είναι γνωστή σέ άλλες δύο ψηφιδωτές εικόνες, στην εικόνα 
τής Μονής Έσφιγμένου 9 (πίν. 56,1) καί στην εικόνα τής ιταλικής Gala
tina (Puglia)10 (πίν. 56,2). Οί δύο τελευταίες συνδέονται μεταξύ τους στενά 
άπό εικονογραφική καί διακοσμητική άποψη : έχουν τήν ίδια στάση του 
Ίησοϋ, πού στέκει γυρισμένος ελαφρά προς τά δεξιά του καί τό δεξί του 
πόδι φαίνεται άπό τό πλάι, ενώ τό αριστερό είναι προοπτικό. Τό πρόσωπο 
είναι σχεδόν κατά μέτωπο. Ή πυκνή πτυχολογία διαγράφεται καί στις 
δύο μέ τίς φωτεινές χρυσές ψηφίδες. Τό χαλί τής κάτω ζώνης, ό στολισμέ
νος φωτοστέφανος, καθώς καί τά δισκάρια μέ τίς βραχυγραφίες IC XC 
είναι όμοια. Οί διαφορές στή στάση καί τίς χειρονομίες είναι ελάχιστες 
καί περιορίζονται σέ διαφορετική διάταξη στην πτυχολογία, καθώς καί 

9. Βλ. πιο πάνω, σημ. 4. 
10. L a z a r e v , Storia, είκ. 422. Β υ ζ. 

κατάλογος εκθέσεως, 'Αθήναι 1964, αρ. 164. 
Τ έ χ ν η - Τ έ χ ν η Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή , 



152 Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 

στή θέση του αριστερού χεριού, με το κλειστό ευαγγέλιο, πού βρίσκεται 

λίγο χαμηλότερα στην εικόνα της Μ. Έσφιγμένου. 'Ακόμη μια διαφορά : 

το πρόσωπο τοΟ Ίησοϋ στην Galatina είναι πλατύ, ένώ στην εικόνα του 

Έσφιγμένου είναι λεπτότερο, μέ τή χαρακτηριστική υπερύψωση της κό

μης στην κορυφή. 

Οί μικρές αυτές διαφορές φαίνεται να δημιουργούν έν τούτοις μια 

σημαντικότερη διαφοροποίηση ανάμεσα στις δύο εικόνες. Στην εικόνα 

τής Galatina, ή σύνθεση είναι πιο σφιχτοδεμένη, ή λυγερή άλλα στερεή 

κορμοστασιά τοϋ Χρίστου διαγράφει ενα τόξο, πού τονίζεται άπό το περί

γραμμα και άπό τις αντίστοιχες καμπυλόγραμμες κατακόρυφες πτυχώσεις, 

πού ξεχωρίζουν τα δύο σκέλη. Ένώ στην εικόνα τής Μ. Έσφιγμένου ολό

κληρη ή ραδινή μορφή 'έχει κάποια χαλαρότητα στή σύνθεση, κάποιαν 

αστάθεια στα πολύ λεπτά πόδια, διογκώνεται στή μέση μέ μειωμένη τήν 

καμπύλη τοΰ άξονα τοο σώματος και τελειώνει επάνω πιο μαλακά, περνών

τας άπό τους πεσμένους στενούς ώμους στο μικρό κεφάλι μέ το χαρακτη

ριστικό σχήμα αύγοΰ. Ή μορφή τοϋ Χριστού τής Μ. Έσφιγμένου θα μπο

ρούσε νά συσχετισθή μέ τον Χριστό τής Μεταμορφώσεως στα ψηφιδωτά 

των 'Αγίων 'Αποστόλων Θεσσαλονίκης, ώς προς τον τύπο τής κορμοστα-

σιας, τή στάση και τήν πτυχολογία u . 

Οί διαφορές αυτές ανάμεσα στις δύο ψηφιδωτές είκόνες μέ το ίδιο 

θέμα θα μπορούσαν ν' αποδοθούν σέ χρονολογική διαφορά : ή εικόνα τής 

'Ιταλίας χρονολογείται, μάλλον σωστά, γύρω στά 130012, ή αθωνική θά 

μπορούσε νά τοποθετηθή στην τέταρτη ή τήν πέμπτη δεκαετία τοΰ 14ου 

αίώνα. Οί χρονολογήσεις αυτές — άν γίνουν δεκτές — θά μας βοηθήσουν 

στή χρονολόγηση τής εικόνας τής Λαύρας. 

Οί δύο αυτές ψηφιδωτές παραστάσεις τοΰ Χρίστου, καθώς και άλλες 

ανάλογες σέ ζωγραφιστές είκόνες, όπως σέ εικόνες στο Σινά ή στην είκό-

να τοΰ Ermitage1 3 καθώς καί σέ χειρόγραφα, όπως στο ειλητάριο τοΰ Βυ

ζαντινού Μουσείου μέ τον Χριστό καί τον Αυτοκράτορα 'Ανδρόνικο Β', Ι 4 

μας βοηθοΰν ν'άποκαταστήσωμε ώς ενα βαθμό τήν λειψή παράσταση, όπως 

σώθηκε στην είκόνα τής Λαύρας : ό Χριστός πρέπει νά κρατά ευαγγέλιο 

κλειστό καί νά εύλογη μέ το δεξί χέρι στή γνωστή ρητορική χειρονομία 

τοΰ λόγου. Στην εικόνα μας όμως υπάρχει μια βασική διαφορά ώς προς 

11. Α. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Τα ψηφιδωτά τών 'Αγίων 'ΑποστόλωνΘεσσαλονίκης, 
Θεσσαλονίκη 1953, πίν. 19. 2. Βλ. πρόχειρα L a z a r e v , 6νθ' ά., είκ. 560. 

12. V. L a z a r e v , 6νθ' ά., 285. 
13. Βλ. πιό κάτω, σημ. 19 καί 20, V. L a z a r e v , ενθ.'ά., είκ. 429. 
14. Βλ. πρόχειρα Β υ ζ . τ έ χ ν η - Τ έ χ ν η Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή , άρ. 371 μέ είκόνα. 

όπου βιβλιογραφία. 
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τις άλλες δύο ψηφιδωτές εΙκόνες : σ' αυτήν ό Χριστός δέν είναι γυρισμένος 
προς τα δεξιά του, όπως σ' εκείνες, άλλα προς τα αριστερά του, και γι' αυτό 
το αριστερό πόδι φαίνεται άπό το πλάι και το δεξί προοπτικά, άπό επάνω. 
Το κεφάλι διατηρεί τήν όμόρροπη προς το σώμα στροφή του, ώστε το πρό
σωπο νά φαίνεται κατά τά τρία τέταρτα. Μόνο τό λοξό βλέμμα στρέφεται 
σέ αντίθετη κατεύθυνση, δηλ. προς τον θεατή. 

Για ν' άποκαταστήση ολόκληρη τή μορφή θα μπορούσε κανείς νά 
φαντασθή τό άνθίβολο τής μορφής τής Μ. Έσφιγμένου τοποθετημένο αντί
στροφα. Ή περίπτωση αυτή είναι πιθανή ώς ëva σημείο, γιατί δυσκολεύει 
τή θέση πού θα πάρη τό δεξί χέρι πού ευλογεί. Για τή λύση θα πρέπει νά 
συμβουλευθούμε άλλες παραστάσεις. Έάν άκολουθήσωμε τον τύπο τοΰ 
όρθιου Χριστού, γυρισμένου προς τά αριστερά του, πού παρέχει ό αθη
ναϊκός Κώδ. 2645 τής Εθνικής Βιβλιοθήκης, όπου ή στροφή τοΰ σώματος 
προς τά αριστερά αρχίζει άπό τή μέση και επάνω 15, τό δεξί χέρι πού ευλο
γεί θα πρέπει τότε νά περνά εμπρός άπό τό σώμα καί νά προβάλη έντονα 
εξω άπό τήν αριστερή πλευρά του Χριστού. Ή απόδοση όμως τοΰ αριστε
ρού χεριού πού κρατεί τό ευαγγέλιο δέν θα ήταν σαφής στην περίπτωση 
αυτή. Στο χειρόγραφο τό χέρι είναι χαμηλωμένο καί κρατεί είλητάριο. 

Ώ ς προς τή θέση τοΰ χεριού πού ευλογεί θα πρέπει λοιπόν νά προτι-
μηθή ό τύπος τοΰ Χρίστου όπου τό χέρι λυγίζει εμπρός στο στήθος, χωρίς 
νά βγαίνει καθόλου εξω άπό τό περίγραμμα τοΰ σώματος, σύμφωνα μέ τον 
αρχαίο «κλειστό» τύπο τοΰ Παντοκράτορος 1β, όπως τον βλέπομε π.χ. στον 
Χριστό τής Μεταμορφώσεως στους 'Αγίους 'Αποστόλους Θεσσαλονίκης 17, 
καί, ακόμη πλησιέστερα, στην εικόνα τοΰ Ermitage 1 8 ή στον Χριστό σέ 
μιά παλαιολόγεια Δέηση τής Μονής Σινά 19. Στις δύο όμως εικόνες αυτές ό 
Χριστός διαφέρει στή στροφή τοΰ σώματος, στή θέση τοΰ προσώπου κλπ. 
Για τήν πιθανή στάση καί τή σχέση ποδιών, σώματος καί κεφαλής τοΰ 
Χριστού χρήσιμο παράδειγμα δίδει εΙκόνα τοΰ αγίου Πέτρου στο Σινά 
μέ τήν ίδια στροφή. 2 0 

Συνοψίζοντας, θα προτιμούσαμε τήν αποκατάσταση τοΰ Χριστού τής 
εΙκόνας τής Λαύρας μέ τό χέρι πού ευλογεί εμπρός στο στήθος καί μέ τό 
αριστερό πού κρατεί τό κλειστό ευαγγέλιο, νά τυλίγεται μέ τό «άπόπτυγ-
μα» τοΰ ιματίου, πού, καθώς φαίνεται άπό τό μέρος πού σώζεται στην εί-

15. Σ τ ο ί δ ι ο , άρ. 338 καί εικόνα. 
16. M. C h a t z i d a k i s, An encaustic Icon of Christ at Sinai, Art Bulletin, XLIX, 

3, 1967, 201, είκ. 1 -10 ( = Studies in Byz. Art and Archaeology, London 1972, XVII). 
17. Βλ. πιο πάνω, σημ. 11. 
18. Βλ. πιο πάνω, σημ. 13. 
19. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Εικόνες τής Μονής Σινά, Β', είκ. 219. 
20. Σ τ ο ί δ ι ο , είκ. 225. 
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κόνα, κατεβαίνει ήρεμα προς τα κάτω. Ώ ς προς τή στάση, άλλα καί τή 

σιλουέτα της κεφαλής, τα στοιχεία πού σώθηκαν επιτρέπουν να συ-

σχετίσωμε τον Χριστό τής Λαύρας με του Έσφιγμένου μάλλον παρά μέ 

τής Galatina. 

'Από τα υπολείμματα τής παράστασης είναι δύσκολο να σχηματίσωμε 

σωστή αντίληψη για τον χαρακτήρα καί τήν ποιότητα τής σύνθεσης, καθώς 

καί για τίς τεχνοτροπικές συγγένειες τής εικόνας μας. Μπορούμε όμως, 

άν περιοριστούμε σέ όσα μας παρέχονται, να παρατηρήσωμε τα ακόλουθα : 

Ή εικόνα πλαισιώνεται από ενα κόσμημα άπό συνεχόμενους ρόμβους, 

πού ή κύρια παράσταση τό διασπά όταν χρειάζεται, όπως παραδείγματος 

χάρη στον φωτοστέφανο καί στο υποπόδιο. 'Αντίστοιχο πλαίσιο, όχι όμοιο, 

αλλά μέ τίς ίδιες ελευθερίες στή χρήση του βρίσκομε καί σέ άλλες ψηφι

δωτές εικόνες, όπως στή Galatina, στον Πρόδρομο καί στον 'Εμμανουήλ 

τοϋ Leningrad21, στην αγία "Αννα καί στή Σταύρωση του Βατοπεδίου22. 

Τήν κάτω διακοσμητική ζώνη του κάμπου, πού λειτουργεί σαν χαλί, βρί

σκομε επίσης καί στις περισσότερες ψηφιδωτές εικόνες μέ ολόσωμες μορ

φές, μέ παραλλαγές ενός πλέγματος άπό «άβακωτό» θέμα συνδυασμένο 

μέ σταυρούς. 

Αυτό πού χαρακτηρίζει τό πλέγμα - χαλί τής είκόνας τής Λαύρας 

είναι πρώτα ότι τό σχέδιο είναι λιγότερο σοφό καί πολύπλοκο άπό όσο είναι 

στίς άλλες εικόνες : ενα πλέγμα άπό τετράγωνα πού περικλείνουν ενα Χ, 

καί έπειτα, ότι ή σχεδίαση αύτοδ τοϋ κοσμήματος, καθώς καί των ρόμβων 

του πλαισίου, δέν έχει τήν αψεγάδιαστη ακρίβεια, πού βρίσκομε κατά κα

νόνα στην εκτέλεση των ψηφιδωτών εικόνων καί πού αποτελεί καί έναν 

άπό τους κύριους λόγους πού δικαιολογούν τήν ύπαρξη του είδους αύτοϋ. 

Παραδείγματος χάρη, ή πλευρά του κάθε ρόμβου έχει στους περισ

σότερους τέσσερες ψηφίδες, σέ μερικούς όμως έχει τρεις καί αυτό 

δημιουργεί κάποια αρρυθμία. 'Ανάλογη αβεβαιότητα έχει καί ή σχεδίαση 

του χαλιού. "Ομοιο θέμα καί εξίσου απλό έχει ίσως μόνο ή εικόνα τοϋ 

αγίου Δημητρίου τοϋ Sassoferrato : εκεί τα τετράγωνα, πού επαναλαμβά

νονται στον φωτοστέφανο (πίν. 55), γεμίζουν μέ εννιά κουκκίδες 2 3. 

Μέ τήν εικόνα τοΰ αγίου Δημητρίου συνδέεται ή εικόνα τής Λαύρας 

καί μέ άλλα στοιχεία. Στην αθωνική εικόνα εντύπωση κάνει ή ζωηρή έκ

φραση τοϋ προσώπου, μέ τό πλάγιο βλέμμα, πού καρφώνει τον θεατή, έχοντας 

21. Βλ. πρόχειρα L a z a r e v , ενθ'ά., είκ. 425. 
22. Βλ. πιο πάνω, σημ. 3. 
23. F r ü h e I k o n e n , σ. XXVIII, είκ. 72, σ. XXVIII, XCIX όπου ή παλαιότερη 

βιβλιογραφία. Πρβλ. Β υ ζ . — Τ έ χ ν η , Τ έ χ ν η Ε ύ ρ ω π α ϊ κ ή, αρ. 171, καί εΙκόνα 
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κατεύθυνση αντίθετη προς την στροφή της κεφαλής. Ή άντικίνηση αυτή, 
πού γίνεται «κοινός τόπος» στή ζωγραφική των Παλαιολόγων, υπάρχει 
και στον άγιο Δημήτριο, άλλα ή ιδιαίτερη σχέση τών δύο εικόνων συνί
σταται στην όμοια διάταξη στά φρύδια, δηλ. και στις δύο εικόνες το αρι
στερό φρύδι, εκείνο του ματιού πού μισοκρύβεται άπό τήν μύτη, είναι 
υπερυψωμένο, ενώ τό δεξί είναι ήρεμο (πίν. 54- 55). Φαίνεται, έν τούτοις, 
στην εικόνα της 'Ιταλίας ή έκφραση πιο άτονη. 

Παρατηρήσεις για τό πλάσιμο μέ τίς λεπτότατες ψηφίδες τοΰ προσώ
που δέν μπορούμε να κάνωμε μέ τα μέσα πού έχομε στή διάθεση μας τώρα, 
άλλα δέν μπορεί να διαφέρη κατά τήν ζωγραφικότητα πού έχει παρατη -
ρηθή στις εΐκόνες τοΰ είδους. 

Αυτό όμως πού μπορούμε νά διαπιστώσωμε είναι ότι ό τρόπος πού 
έχουν στρωθή οί ψηφίδες στις δύο αυτές εικόνες είναι αρκετά διαφορετι
κός. Στην εικόνα της Λαύρας κάποια ακαταστασία στην τοποθέτηση και 
προπάντων μια — σκόπιμη άραγε; — αδιαφορία για τήν ομαλότητα της 
στρωμένης επιφάνειας τών ψηφίδων, ακόμη καί στο πρόσωπο τοΰ Χρίστου, 
έρχεται σέ χτυπητή αντίθεση μέ τίς καλοστρωμένες μικρότατες ψηφίδες 
στο πρόσωπο τοΰ άγ. Δημητρίου (πίν. 54 - 55). Παρ' όλον ότι οί διαφορές 
αυτές υπάρχουν σέ διαστάσεις ελάχιστης κλίμακας, πρέπει νά εκφράζουν, 
έν τούτοις, μια διαφορετική αντίληψη, θά λεγες περισσότερο ελεύθερη στο 
Χριστό, πιο ακαδημαϊκή στον άγιο Δημήτριο. "Αν ή διαφορά αυτή στην 
τεχνική, πού αποβαίνει διαφορά εκφραστικής ποιότητας, θεωρηθή καί 
χρονολογική διαφορά, τότε θά πρέπει ή εικόνα τοΰ Χρίστου νά τοποθετη-
θή σέ χρόνια προγενέστερα άπό τήν άλλη. 

Έάν θελήσωμε νά συνοψίσωμε τις ώς τώρα παρατηρήσεις, όσες μας 
άφησε ή κακή κατάσταση της εικόνας νά κάμωμε, θά καταλήγαμε στο συ
μπέρασμα, ότι ή εικόνα ώς προς τήν τεχνική δέν ανήκει στην καλύτερη 
ποιότητα καί τοΰτο μπορεί ν' άποδοθή ή στην κάπως μεταγενέστερη επο
χή κατασκευής της ή σέ κάποιαν επαρχιακή προέλευση, π.χ. τή Θεσσα
λονίκη. Προτιμοΰμε τό πρώτο ενδεχόμενο, γιατί καί ή φθορά της εικόνας 
φανερώνει ότι ή μαστοριά, τουλάχιστον σ' αυτό τό είδος πού χάθηκε μετά 
τον 14ον αιώνα, ήταν ήδη μειωμένη. 

'Εξάλλου οί συσχετίσεις, πού έγινε δυνατόν νά σημειωθοΰν, οδήγησαν 
σέ έργα τοΰ προχωρημένου 14ου αιώνα, όπως ό Χριστός της Μ. Έσφιγ-
μένου καί ακόμη περισσότερο ό άγιος Δημήτριος. Είχαμε βρή λόγους νά 
τοποθετήσωμε τήν εικόνα τοΰ Sassoferrato προς τό τέλος τοΰ Μου αίώνα24. 

24. Βλ. προηγούμενη σημείωση. 
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Θα μπορούσε λοιπόν να προτείνη κανείς μέ κάποιαν επιφύλαξη τή 
χρονολόγηση του ψηφιδωτού τής Λαύρας κάπου μετά τά μέσα και πριν 
άπό το τέλος τοϋ Μου αιώνα. "Αν το συμπέρασμα αυτό γίνει δεκτό, ή εί-
κόνα της Λαύρας πρέπει νά είναι ενα άπό τα τελευταία δείγματα του είδους 
αυτού της ψηφιδωτής εικόνας - μικρογραφίας. 

Μ. Χ Α Τ Ζ Η Δ Α Κ Η ! 
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R É S U M É 

UNE ICONE DU CHRIST EN MOSAÏQUE A LAVRA 

( PL. 53-56 ) 

Au monastère de la Grande Lavra au Mont Athos, a été inventoriée, 
en 1954, une icone en mosaïque, en mauvais état de conservation, raison pour 
laquelle elle est restée inaperçue et inédite jusqu'ici. Une partie du corps 
du Christ allant du menton jusqu'aux genoux manque. La publication de 
l'icone devient possible seulement après sa restauration, (pi. 53 - 54). 

Le Christ, sur pied, devait être tourné légèrement vers sa gauche, comme 
l'indique la position des pieds et de la tête, et devait bénir de la main droite, 
pliée devant la poitrine. De la main gauche, d'où tombe le pan de l'hima-
tion, le Christ devait tenir le livre fermé. 

Cette conclusion résulte de la comparaison avec les deux autres icônes 
du Christ en mosaïque (pi. 56, 1 - 2) ainsi qu'avec des pièces d'autre genre 
de peinture représentant le Christ ou d'autres personnages dans une attitude 
pareille (notes 10-20). 

La comparaison de l'icone d'Esphigménou (pi. 56, 1) avec celle de 
Galatina (pi. 56, 2) — toutes les deux figurant le Christ sur pied — amène 
à la conclusion que l'icone d'Esphigménou avec l'instabilité du personnage 
et la fluidité de la silhouette doit être postérieure à celle de Galatina, datée 
d'habitude vers 1300; la figure du Christ y est plus élancée et en même 
temps plus solide, et aux contours plus fermes. Or, le Christ de Lavra 
s'apparente, au point de vue style, plutôt à l'icone d'Esphigménou. 

Certaines faiblesses dans le dessin ainsi que certaines particularités 
dans le tracé du tapis, aussi bien que la disposition des traits du visage, 
rapprochent notre icone de saint Démètre de Sassoferrato (pi. 54 - 55), tandis 
que la différence frappante entre ces deux visages, quant à la position 
soignée des tesserae, indiquerait une différence chronologique. Saint Dé
mètre, plus académique — situé déjà vers la fin du 14e siècle (note 23) — se
rait postérieur. 

En conclusion, l'icone de Lavra daterait de la seconde moitié du 14e 
siècle; elle serait donc une des dernières pièces de ce genre d'icônes - minia
tures en mosaïque. 

M. C H A T Z I D A K I S 
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