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ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ* 

ZJÎ ιδιωτική συλλογή της ' Αθήνας βρίσκεται εικόνα 
του αγίου Χαραλάμπους μέ εξι σκηνές άπό τό μαρτύ
ριο του (Είκ. 1). Ή εικόνα παρουσιάζει εικονογραφι
κές ιδιομορφίες πού θά φάνουν πιό καθαρά, αν πρώτα 
δούμε τίς καθιερωμένες απεικονίσεις τοΰ αγίου καί τοΰ 
μαρτυρίου του. Παράλληλα, είναι σκόπιμο ν'αναφερ
θούμε, έστω καί περιληπτικά, στά της λατρείας τοΰ 
αγίου, γιατί αυτά θά μας δώσουν τό πλαίσιο μέσα στό 
όποιο θά εντάξουμε τήν εικόνα, πού αποτελεί τό θέμα 
τούτης της μελέτης. 

Ή μνήμη τοΰ αγίου Χαραλάμπους γιορτάζεται στίς 10 
Φεβρουαρίου1. Σύμφωνα μέ τά Συναξάρια, ό άγιος 
ήταν ιερέας στή Μαγνησία της Μικρδς 'Ασίας καί 
μαρτύρησε στίς αρχές τοΰ 3ου αιώνα μ.Χ. Στά παλαιό
τερα Συναξάρια, δπως είναι τό Συναξάριο της 'Εκ
κλησίας της Κωνσταντινουπόλεως2 καί τό Μηνολόγιο 
τοΰ Βασιλείου Β' 3 , τό μαρτύριο τοΰ αγίου Χαραλάμ
πους αποτελείται άπό τρία επεισόδια. Πρώτον, ό άγιος 
οδηγείται στον ηγεμόνα της Μαγνησίας Λουκιανό. 
Δεύτερον, ό άγιος γδέρνεται καί κατά τή διάρκεια αυ
τού τοΰ βασανιστηρίου θεραπεύει μέ θαύμα τά χέρια 
τοΰ ηγεμόνα, πού μέ θεία τιμωρία είχαν κοπεί καί μεί
νει πάνω στό σώμα τοΰ αγίου. Τρίτον, ό άγιος αποκε
φαλίζεται καί μαζί μ'αυτόν οί δύο δεσμοφύλακες καί 
τρεις γυναίκες πού παρακολούθησαν τό θαύμα της θε
ραπείας τών κομμένων χεριών τοΰ ηγεμόνα καί πίστε
ψαν στό Θεό4. Μιά ιδέα της εικονογράφησης τών τρι
ών αυτών επεισοδίων τοΰ μαρτυρίου τοΰ αγίου μας δί
νει εικόνα στό Βυζαντινό Μουσείο 'Αθηνών (αριθ. 
Εύρ. 64 - Τ. 293), πού προέρχεται άπό τήν Κούταλη της 
Μικράς 'Ασίας καί χρονολογείται στά 1738 (Είκ. 2)5. 
Στά νεότερα Συναξάρια ό βίος τοΰ αγίου εμπλουτίστη
κε καί μέ άλλα επεισόδια, πού αναφέρονται είτε στό 
μαρτύριο είτε στά θαύματα του. Αυτό τό βίο τοΰ αγίου 
Χαραλάμπους βρίσκουμε γιά πρώτη φορά στό «Νέο 
Παράδεισο» τού κρητικού μοναχού 'Αγάπιου Λάν-
δου6, πού εκδόθηκε στά 16647. Μέ τή μορφή αυτή επα
ναλαμβάνεται στά Συναξάρια τοΰ Κωνσταντίνου Δου
κάκη 8 καί τοΰ Βίκτωρος Ματθαίου9, καθώς καί στίς 

* Τό κείμενο αυτό παρουσιάστηκε ώς ανακοίνωση στό ΣΤ' Συμ
πόσιο της ΧΑΕ. Βλ. Μ. Β α σ ι λ ά κ η , Εικόνα τοΰ αγίου Χαραλάμπη, 
"Εκτο Συμπόσιο Βυζαντινής καί Μεταβυζαντινής 'Αρχαιολογίας 
καί Τέχνης, ΧΑΕ, 'Αθήνα, Μάιος 1986. Πρόγραμμα καί περιλήψεις 

ανακοινώσεων, σ. 17. Τούτη ή μελέτη οφείλει πολλά στην κ. Λ. 
Μπούρα, επιμελήτρια τής Βυζαντινής καί Μεταβυζαντινής Συλλο
γής τοΰ Μουσείου Μπενάκη. Γιά τήν πολύτιμη βοήθεια της τήν 
ευχαριστώ καί άπό τή θέση αυτή. Στό συντηρητή τοΰ Μουσείου 
Μπενάκη κ. Στ. Στασινόπουλο οφείλω, επίσης, πολλές ευχαριστίες, 
τόσο γιά τίς χρήσιμες παρατηρήσεις του πάνω στην τεχνική τής 
εικόνας δσο καί γιά τή φωτογράφηση της καθώς καί τών άνθιβόλων 
τοΰ Μουσείου Μπενάκη. 'Ακόμη ευχαριστώ τή Διευθύντρια τοΰ 
Βυζαντινοΰ Μουσείου 'Αθηνών κ. Μ. Ποταμιάνου καί τήν επιμελή
τρια Βυζαντινών 'Αρχαιοτήτων κ. Χρ. Μπαλτογιάννη γιά τήν πα
ραχώρηση τών φωτογραφιών τών Είκ. 2, 3, 15 καί τή Διευθύντρια 
τοΰ Μουσείου Κανελλοπούλου κ. Μ. Μπρούσκαρη γιά τήν παρα
χώρηση τής φωτογραφίας τής Είκ. 4. Τέλος, ευχαριστώ τό φιλόλο
γο κ. Στ. Νύκτα γιά τή συμβολή του στή γλωσσική επεξεργασία τοΰ 
κειμένου. 

Ι.Σ. Εύστρατιάδης, Άγιολόγιον τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας, 
'Αθήναι 1960, σ. 473. ΘΗΕ 12, 'Αθήναι 1968, σ. 73. 
2. Η. Delehaye, Synaxarium CP, Bruxellis 1902, στ. 455. 
3. PG 117, στ. 305. 
4. Καί ή μνήμη τους γιορτάζεται τήν ίδια ήμερα μέ τοΰ αγίου 
Χαραλάμπους. Βλ. παραπάνω ύποσημ. 2 καί 3: "Αθλησις τών αγίων 
Χαραλάμπους, Πορφυρίου, Δαύκτου καί τριών γυναικών. 
5. Γ. Σωτηρίου, 'Οδηγός τοΰ Βυζαντινού Μουσείου 'Αθηνών, 
'Αθήναι 1924, σ. 90 καί 'Αθήναι 1931, σ. 88. Βυζαντινό Μουσείο, 
Ειδική "Εκθεση Κειμηλίων Προσφύγων, Αθήνα 1982, αριθ. 19, σ. 
21-22, είκ. 10. Οί διαστάσεις τής είκόνας είναι: 1,13x0,60 μ. Μεταξύ 
τής κεντρικής παράστασης τοΰ αγίου Χαραλάμπους καί τών σκηνών 
άπό τό μαρτύριο του παρεμβάλλεται ή επιγραφή: Δέησις τοΰ δούλου 
τοΰ Θεοΰ Λαμπρινοΰ Ρεήσι tv έτη Α ΨλΗ Χείρ Μιχαήλ Έφεσίου. 

6. Κρητικός λόγιος καί μοναχός. Γεννήθηκε στίς τελευταίες δεκαε
τίες τοΰ 16ου αϊ. (περ. 1580) καί πέρασε μεγάλο μέρος τής ζωής του 
στό "Αγιον "Ορος καί τή Βενετία, δπου καί πέθανε (1656/57). "Εργα 
του: 'Αμαρτωλών Σωτηρία (1641), Παράδεισος (1641), 'Εκλογή 
(1642), Γεωπονικόν (1643), Θεοτοκάριον (1643) κ.α. L. Petit, Le 
moine Agapios Landos, EO 3 (1899-1900), σ. 278-285. Στ. Μπαϊ
ρακτάρης, Αγάπιος Λάνδος ό Κρής, Αθήναι 1970, passim. Ε. 
Κ α κ ο υ λ ί δ ο υ - Π ά ν ο υ , Συμβολή στή μελέτη τοΰ έργου τοΰ 'Αγα
πίου Λάνδου, στό Συμβολές. Νεοελληνικά Μελετήματα ("Ερευνες 
στή Νέα 'Ελληνική Φιλολογία, 4), 'Ιωάννινα 1982, σ. 143-147 καί 
'Ελληνικά 20 (1967), σ. 387-392. Δ. Δ. Κωστούλα, 'Αγάπιος Λάν
δος ό Κρής· συμβολή στή μελέτη τοΰ Ιργου του ("Ερευνες στή Νέα 
'Ελληνική Φιλολογία, 6), Ιωάννινα 1983, passim. 

7. Βιβλίον καλούμενον Νέος Παράδεισος έκ τοΰ Μεταφραστοΰ. Εις 
τήν κοινήν ήμετέραν Διάλεκτον. Μεταφρασθέν μέν παρά * Αγαπίου 
μονάχου τοΰ Κρητός. Τυπωθέν δέ καί μετά πλείστης επιμελείας 
διορθωθέν Παρά ' Ακακίου " Ιερομόναχου Διακρούση Τοΰ έκ νήσου 
Κεφαλληνίας. Con Licenza de'superiori & Priuilegio. "Ετη άπό Χρί
στου, αχξδ'. Ένετίησιν, Παρά Άνδρέςι τφ Ίουλιανώ, σ. 401-405. 

8. Σάπφειρος τοΰ νοητοΰ παραδείσου, ήτοι Βιβλίον ψυχωφελέστα-
τον μεγάλης συλλογής βίων πάντων τών αγίων τών καθ' άπαντα τόν 
μήνα Φεβρουάριον έορταζομένων. Συλλεχθέντων καί εκδοθέντων 
δαπάνη Κωνστ. Χ. Δουκάκη καί 'Αντωνίου Στ. Γεωργίου, Έ ν Α θ ή 
ναις 1890, σ. 183-191. 

9. Β. Ματθαίου, Ό Μέγας Συναξαριστής τής 'Ορθοδόξου 'Εκ
κλησίας, έκδ. Α', 'Αθήναι 1946, Β', Μήν Φεβρουάριος, σ. 262-273. 
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ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 

ακολουθίες του 1 0 . Στό Συναξαριστή του Νικόδημου 
του ' Αγιορείτη υπάρχει ή παλαιά καί σύντομη διήγη
ση του βίου του αγίου, άλλα ό Νικόδημος γνωρίζει καί 
τή νεότερη παραλλαγή, στην οποία καί παραπέμπει". 
Στον 'Αγάπιο Λάνδο πρέπει, όπως φαίνεται, ν 'απο
δώσουμε τή δημιουργία αύτοΰ του εμπλουτισμένου 
βίου τοΰ αγίου Χαραλάμπους καί επομένως νά τήν το
ποθετήσουμε στά μέσα τοΰ 17ου αι. 1 2 . Αυτή τήν υπό
θεση επιβεβαιώνει τό γεγονός οτι μερικές δεκαετίες 
πρίν ό Μάξιμος Μαργούνιος στους «Βίους αγίων» πα
ραθέτει τήν παλαιά καί σύντομη διήγηση του βίου τοΰ 
αγίου αγνοώντας τή νεότερη 1 3 καί, ακόμη περισσότε
ρο, τό οτι ούτε στον «Παράδεισο» τοΰ ' Αγάπιου Λάν-
δου πού τυπώθηκε στά 1641 υπάρχει καμιά αναφορά1 4. 

' Η εμπλουτισμένη παραλλαγή τοΰ βίου τοΰ αγίου Χα
ραλάμπους απαθανατίστηκε σέ πολλές εικόνες του 
άπό τό δεύτερο μισό τοΰ 17ου αιώνα καί μετά. Γιά 
παράδειγμα, σέ εικόνα στή συλλογή Λοβέρδου (αριθ. 
Εύρ. 63), τοΰ 1669 (Είκ. 3), σέ εικόνα άπό τή συλλογή 
της 'Αγίας Αικατερίνης στό 'Ηράκλειο, έργο τοΰ Γε
ωργίου Καστροφύλακα1 5, τοΰ 1740 (άδημοσ.), σέ εικό
να πού βρίσκεται στό παρεκκλήσιο τοΰ 'Αγίου Χαρα
λάμπους1 6 στό σιναϊτικό μετόχι τοΰ 'Αγίου Ματθαίου 

10. L. P e t i t , Bibliographie des acolouthies grecques, Bruxelles 1926, 
σ. 34-38. 

11. Συναξαριστής των δώδεκα μηνών τοΰ ένιαυτοΰ πάλαι μεν ελλη
νιστί συγγραφείς ύπό Μαυρικίου διακόνου της Μεγάλης 'Εκκλη
σίας, νΰν δέ δεύτερον μεταφρασθείς αμέσως έκ τοΰ έλληνικοΰ χει
ρογράφου Συναξαριστοΰ καί μεθ' όσης πλείστης επιμελείας άνακα-
θαρθείς ύπό τοΰ έν μοναχοΐς ελαχίστου Νικόδημου Άγιορείτου. 
Τύποις ήδη λαμπροΐς εκδοθείς συνεργεία καί σπουδή Στεφάνου καί 
Νεοφύτου τών ' Αγιορειτών. Τόμος δεύτερος, ' Εν Βενετία, τυπ. Πά
νου Θεοδοσίου τοΰ έξ 'Ιωαννίνων 1819, σ. 117-118. 

12. Ό Νέος Παράδεισος τυπώθηκε μετά τό θάνατο τοΰ 'Αγαπίου 
Λάνδου. Τόν έφερε όμως μαζί του στή Βενετία κατά τό τρίτο ταξίδι 
του λίγο πρίν άπό τό 1656. Κ ω σ τ ο ύ λ α , ' Αγάπιος Λάνδος, σ. 68-71. 

13. Βίοι αγίων έκ τής ' Ελληνικής γλώσσης, ήτοι έκ τών συναξαρι
ών μεταφρασθέντες. Παρά Μαξίμου Μαργουνίου ταπεινοΰ επισκό
που Κυθήρων εις κοινήν ώφέλειαν. Τό παρόν βιβλίον τετύπωται 
Ένετίησιν. Παρά 'Ανδρέα τω Ίουλιανώ, άναλώμασι μέν τοις αύ-
τοΰ, επιμέλεια δέ καί διορθώσει θεοφύλακτου ιερομόναχου τοΰ 
Τζανφουρνάρου. "Ετει άπό τοΰ κυρίου ημών Ί η σ ο ΰ Χρίστου axvs 
(=1656), σ. 394. Εκδόθηκε γιά πρώτη φορά τό 1607. Ό Μάξιμος 
Μαργούνιος ήταν κρητικός λόγιος (1549-1602). Σπούδασε στό Πα
νεπιστήμιο τής Πάντοβας (1568-1577). Χειροτονήθηκε επίσκοπος 
Κυθήρων στά 1584, θέση πού ποτέ δέν κατέλαβε. 'Εγκαταστάθηκε 
μόνιμα στή Βενετία, όπου καί επιδόθηκε στό πλούσιο συγγραφικό 
του έργο (θεολογικά καί λειτουργικά κείμενα, βίοι αγίων, λόγοι, 
επιστολές). Β. Α. Μ υ σ τ α κ ί δ η ς , Ό ιερός κλήρος κατά τόν ΙΣΤ' 
αιώνα (Μάξιμος Μαργούνιος), ' Ε ν 'Αθήναις 1892. ΙστΕΕ Γ , 'Αθή
να 1974, σ. 127 (Χρ. Πατρινέλλης). 

14. Βιβλίον καλούμενον Παράδεισος, έκ τών λόγων τοΰ οσίου καί 
θεοφόρου πατρός ημών Συμεώνος τοΰ μεταφραστοΰ μεταφρασθέν, 
παρά 'Αγαπίου μονάχου τοΰ Κρητός μετά πάσης επιμελείας καί 
πόθου πολλού έκ τής τών ' Ελλήνων εις τήν κοινήν διάλεκτον. 
Ένετίησιν αχμα' (=1641). 

Είκ. 2. 'Αθήνα, Βυζαντινό Μουσείο. Εικόνα τοΰ αγίου 
Χαραλάμπους με σκηνές άπό τό βίο του 

15. Γιά τόν κρητικό ζωγράφο Γεώργιο Καστροφύλακα βλ. Φ. Π ι ο μ -
π ΐ ν ο ς , Έ λ λ η ν ε ς αγιογράφοι μέχρι τό 1821, 'Αθήνα 19842, σ. 182. 
Ό Γ. Καστροφύλακας δούλεψε στην Κρήτη καί τή μονή Σινά. Τά 
ενυπόγραφα έργα του καλύπτουν τήν περίοδο 1713-1753. 

16. Τό παρεκκλήσιο αυτό κτίστηκε στά 1799 άπό τόν κρητικό ιερο
μόναχο Μελχισεδέκ μετά τήν επιδημία πανούκλας τοΰ 1796. Ν. Ε. 
Ζ ε υ γ α δ ά κ η ς , Τό σιναϊτικόν παρεκκλήσιον τοΰ 'Αγίου Χαραλάμ
πους. Χριστιανικά Μνημεία 'Ηρακλείου, Α ' - Β ' , Κρητικός Κήρυξ 
'Ηρακλείου, φ. 143-144, 10-11 Φεβρουαρίου 1942. Θ. Δ ε τ ο ρ ά κ η ς , 
Ή πανώλης έν Κρήτη. Συμβολή εις τήν ίστορίαν τών επιδημιών 
τής νήσου, ΕΕΦΣΠΑ, περ. Β , 21 (1970-71), σ. 134, σημ. 3. ' Α ρ χ . 
Θ. Β. Τ ζ ε δ ά κ η ς , Τρεις ανέκδοτοι έπιστολαί επιφανών τής Κρήτης 
εκκλησιαστικών ανδρών τοΰ ΙΘ ' αιώνος, Πεπραγμένα τοΰ Β ' Διε
θνούς Κρητολογικοΰ Συνεδρίου. Χανιά 1966, Δ ' , Έ ν 'Αθήναις 
1969, σ. 439-440, σημ. 2. 
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ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 

στό ' Ηράκλειο καί φέρει την υπογραφή του κρητικού 
ζωγράφου 'Ιωάννη Κορνάρου 1 7 καί τη χρονολογία 
1773 (άδημοσ.) καί σέ εικόνα στην Γκαλερί Νικολέν-
κο άπό τίς Κυκλάδες, του τέλους του 18ου αι. 1 8 . Παρό
μοιες εικόνες εντοπίζονται στην Τεργέστη (τέλος 18ου 
αι.) 1 9 , στη Μυτιλήνη (1762)20 καί άλλου. Σ ' αυτή τήν 
κατηγορία εντάσσονται ακόμη τρεις εικόνες, στίς 
όποιες, αν καί οί σκηνές άπό τό μαρτύριο του αγίου 
είναι περιορισμένες σέ αριθμό, εικονογραφούνται 
επεισόδια καί άπό τή νεότερη παραλλαγή του βίου 
του: εικόνα άπό τήν εκκλησία των 'Αγίων 'Αναργύ
ρων στά Χανιά, έργο πιθανότατα τοΰ Βίκτωρα (17ος 
αι.) 2 1 , εικόνα στή συλλογή Λοβέρδου (αριθ. Εύρ. 101), 
έργο τοΰ ' Ιωάννη Μόσκου (άδημοσ.)2 2, καί εικόνα τοΰ 
Φιλόθεου Σκούφου (β ' μισό Που αϊ.) στή συλλογή 
Τσακύρογλου2 3. 

Ό άγιος Χαράλαμπος, λοιπόν, είναι ένας άγιος γνω
στός άπό παλιά καί μάλιστα τόσο παλαιός όσο καί οί 
άγιοι Γεώργιος, Δημήτριος ή Νικόλαος. 'Απεικονί
σεις του υπάρχουν ήδη άπό τό δεύτερο μισό τοΰ 10ου 
αι. σέ σμάλτο άπό τό δισκοπότηρο τοΰ Ρωμανοΰ, πού 
βρίσκεται στό Θησαυρό τοΰ 'Αγίου Μάρκου της Βε
νετίας (959-963 μ.Χ.)24 καί σέ μικρογραφία άπό τό 
Μηνολόγιο τοΰ Βασιλείου Β' στή Βιβλιοθήκη τοΰ 
Βατικανοΰ, φ. 389 (cod. Vat. gr. 1613, τέλος ΙΟου-άρ-

17. Γιά τόν 'Ιωάννη Κορνάρο βλ. Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η ς , 'Ιωάννης 
Κορνάρος, Κρής ζωγράφος (1745-1796;), ΚρητΧρον Β' (1948), σ. 
253-264, Κ. Σ π υ ρ ι δ ά κ η ς , Συμπληρωματικά εις τόν ζωγράφον Ί ω -
άννην Κορνάρον τόν Κρήτα. Μελέται, διαλέξεις, λόγοι, άρθρα, Α ' , 
μέρος Γ ' , Λευκωσία 1973, σ. 254-262, Κ. Κ α λ ο κ ύ ρ η ς , Ή είκών 
«Μέγας εί Κύριε» τοΰ Κρητός ζωγράφου 'Ιωάννου Κορνάρου εκδι
δομένη επί τη 200ετηρίδι αυτής (1770-1970), Πεπραγμένα τοΰ 
Γ'Διεθνούς Κρητολογικοΰ Συνεδρίου. Ρέθυμνο 1970, Β' , 'Αθήναι 
1974, σ. 118-137, Π ι ο μ π ί ν ο ς , δ.π., σ. 196-197. 

18. Icônes grecques et russes, Galerie Nikolenko, Paris 1975, αριθ. 27. 
19. P. F r a u s i n , Le icone post-bizantine di Trieste, Atti e Memorie 
della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria, Padova 1954, σ. 
14. M. P o z z e t t o - Ο. K a t s i a r d i - A. G. P a p a i o a n n o u - T. 
E l e f t h e r i o u - M. B i a n c o F i o r i n , Il Nuovo Giorno. La Comunità 
Greco-Orientale di Trieste: storie a patrimonio artistico-culturale, 
Udine 1982, αριθ. 21, 116, είκ. στή σ. 116. 
20. Ί . Κ λ ε ό μ β ρ ο τ ο ς , Mytilena Sacra, Β'. Ναοί-Κειμήλια, Θεσσα
λονίκη 1974, σ. 186, αριθ. 3, πίν. 26. Ή εικόνα βρίσκεται στην 
εκκλησία τής Παναγίας Έρεσοΰ. Στό κάτω μέρος της υπάρχει ή 
επιγραφή: Ήδέησις τοΰ δούλου τοΰ Θεοΰ Γεωργίου Τζάννου. αψξβ. 
1762. 
21. Μ. Γ. ' Α ν δ ρ ι α ν ά κ η ς , Εικόνες άπό τό ναό των 'Αγίων 'Αναρ
γύρων Χανίων, Χανιά 1986. 'Ετήσια έκδοση τοΰ Δήμου Χανίων, σ. 
65. Στην εικόνα ζωγραφίζεται ό άγιος Χαραλάμπης σέ θρόνο καί σέ 
ζώνη χαμηλά τρεις σκηνές άπό τό μαρτύριο του: ό άγιος εξετάζεται 
άπό τόν ηγεμόνα, ό άγιος καίγεται μέ λαμπάδες (άπό τά νεότερα 
Συναξάρια) καί ό άγιος αποκεφαλίζεται. Κάτω δεξιά υπάρχει ή επι
γραφή ΧΕΙΡ BIKTOPOC αρκετά φθαρμένη. Γιά τό ζωγράφο αυτό, 
πού ή δράση του τοποθετείται στό 17ο αι., βλ. Μ. C h a t z i d a k i s , 
Icônes de Saint-Georges des Grecs et de la Collection de l'Institut 
Hellénique de Venise. Βιβλιοθήκη τοΰ 'Ελληνικού 'Ινστιτούτου Βε-

Είκ. 3. 'Αθήνα, Συλλογή Λοβέρδου. Εικόνα του άγιου 

Χαραλάμπους μέ σκηνές άπό τό βίο του 

Είκ. 4. 'Αθήνα, Μουσείο Κανελλοπούλου. Εικόνα του 

αγίου Χαραλάμπους 

νετίας Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών Σπουδών, αριθ. 1, Venise 
1962, σ. 146-150, Μ. Κ α ζ α ν ά κ η - Λ ά π π α , Οί ζωγράφοι τοΰ Χάνδα
κα κατά τό 17ο αιώνα. Ειδήσεις άπό νοταριακά έγγραφα, θησαυρί
σματα 18 (1981), σ. 190-191, Π. Λ. Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο ς , Τό λάβαρο τοΰ 
Φραγκίσκου Μοροζίνι στό Μουσείο Correr τής Βενετίας, Θησαυ
ρίσματα, ο.π., σ. 268-275. 

22. Ή εικόνα χωρίζεται θεματικά σέ τρεις ζώνες. Ό άγιος Χαρα
λάμπης καί οί τέσσερις σκηνές άπό τό μαρτύριο του βρίσκονται στή 
μεσαία ζώνη. Συγκεκριμένα απεικονίζονται: ό άγιος στον αυτοκρά
τορα, ό άγιος γδέρνεται, αποκεφαλίζεται καί τόν κτυποΰν μέ πέτρες 
στά σαγόνια (από τά νεότερα Συναξάρια). Γιά τό ρεθυμνιώτη ζωγρά
φο 'Ιωάννη Μόσκο βλ. Ά . Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Σχεδίασμα ιστορίας 
τής θρησκευτικής ζωγραφικής μετά τήν άλωσιν, 'Αθήναι 1957, σ. 
315-317, C h a t z i d a k i s , δ.π., σ. 166, Π ι ο μ π ί ν ο ς , ο.π., σ. 261. 

23. ' Η κεντρική σύνθεση αποτελείται άπό τόν άγιο Χαραλάμπη σέ 
θρόνο καί στίς τέσσερις γωνίες τής εικόνας ζωγραφίζονται ισάριθ
μες σκηνές άπό τό μαρτύριο τοΰ αγίου: παρουσιάζεται στον έπαρχο, 
γδέρνεται, ρίχνεται στή φωτιά καί διαπομπεύεται. Οί δύο τελευταίες 
σκηνές ανήκουν στή νεότερη παραλλαγή τοΰ βίου του αγίου. Ά . 
Κ α ρ α κ α τ σ ά ν η , Εικόνες. Συλλογή Τσακύρογλου, 'Αθήνα 1980, 
αριθ. 111, σ. 106, είκ. 111. 

24. Il Tesoro di San Marco. Il Tesoro e il Museo, testi di W. F. 
Volbach, A. Grabar, K. Erdmann, H. R. Hahnloser, E. Steingräber 
κ.ά., Firenze 1971, αριθ. κατ. 42, σ. 60, πίν. XLIV-XLV. Le trésor de 
Saint-Marc de Venise. Galeries nationales du Grand Palais, Milano 
1984, σ. 129-133. 
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Είκ. 5. Λεπτομέρεια της Είκ. Ι 

χές 1 Ιου αι.) 2 5 . "Ομως οί απεικονίσεις του αυτές είναι 
ευκαιριακές καί θά παραμείνουν έτσι καί στους επόμε
νους αιώνες, οπού ό άγιος συναντάται είτε σέ σκηνές 
μηνολογίων (γιά παράδειγμα, στίς τοιχογραφίες του 
'Αγίου Γεωργίου στό Στάρο-Ναγκορίτσινο, 131726, 
της 'Αναλήψεως στην Ντέτσανη, 1335-135027, καί στό 
νάρθηκα του συμπλέγματος των εκκλησιών στό Πα
τριαρχείο του Πέτς, 156128) είτε ζωγραφίζεται ανάμε
σα σέ μεμονωμένους αγίους (στον τοιχογραφικό διά
κοσμο της Παναγίας στη Ματέιτς, 1356-1360, καί της 
Αναλήψεως στή Ραβάνιτσα, 1385-1387)29. Στό χώρο 
τών φορητών εικόνων, οί παλαιότερες γνωστές σέ μας 
απεικονίσεις του αγίου εντοπίζονται σέ εικόνα του 
Μουσείου Κανελλοπούλου, του τέλους τοΰ 15ου αί. 
(Είκ. 4) 3 0 καί σέ δύο εικόνες άπό τήν ιδιωτική συλλο
γή Δ. Οίκονομόπουλου, ή μία τών άρχων τοΰ 16ου ai. 
καί ή άλλη του τέλους τοΰ 16ου ή τών αρχών τοΰ 
Που ai. 3 1 . Καί οί τρεις εικόνες έχουν αποδοθεί στό 
εργαστήριο της Μακεδονίας3 2, πού τοποθετείται είτε 
στή θεσσαλονίκη 3 3 είτε στό Ά γ ι ο ν "Ορος 3 4. Μιά τέ
ταρτη εικόνα βρίσκεται στην Γκαλερί Νικολένκο καί 
προέρχεται άπό τήν Καστοριά. Χρονολογείται στό 
16ο αί. καί παριστάνει τόν άγιο Χαραλάμπη μαζί μέ τίς 
αγίες Αικατερίνη, Ευφημία καί Μαρίνα3 5. 
Τόσο οί εικόνες τοΰ αγίου Χαραλάμπους, πού μόλις 
αναφέραμε, οσο καί οί απεικονίσεις του στον τοιχο
γραφικό διάκοσμο τοΰ Στάρο-Ναγκορίτσινο, της Ντέ-

Είκ. 6. Κέρκυρα, Μητροπολιτικός ναός. Εικόνα τοΰ 
Μιχαήλ Δαμάσκηνου μέ τόν άγιο Γεώργιο καί σκηνές άπό 
τό βίο του 

τσανη, τοΰ Πέτς, της Ματέιτς καί της Ραβάνιτσα, 
βοηθούν στό νά εντοπίσουμε στό γεωγραφικό χώρο 
της Μακεδονίας, κατά τήν παλαιολόγεια περίοδο καί 
τους πρώτους μεταβυζαντινούς αιώνες, κάποια λατρεία 
στον άγιο αυτό έστω καί περιορισμένη. 

'Από τά μέσα τοΰ Που αί. ή λατρεία τοΰ αγίου Χαρα
λάμπους θά γνωρίσει μιά ιδιαίτερη άνθηση. ' Η άνθηση 
αυτή πρέπει νά συνδέεται μέ τό γεγονός δτι ό άγιος 
θεωρήθηκε προστάτης τών πιστών κατά της πανού
κλας, επιδημικής άρρώστειας, πού τά χρόνια εκείνα 
βρισκόταν σέ ιδιαίτερη έξαρση σέ ολο τόν ελλαδικό 
χώρο καί κυρίως σέ λιμάνια μέ έντονη ναυτιλιακή κί
νηση 3 6 . Στά βενετοκρατούμενα μέρη ή λατρεία τοΰ 
αγίου Χαραλάμπους φαίνεται οτι στην αρχή συνυπήρ
χε μ' εκείνη τοΰ δυτικοΰ άγίου-προστάτη κατά της 
πανούκλας, τοΰ άγιου Ρόκκου, καί στή συνέχεια, μέ τό 
τέλος της βενετικής κυριαρχίας σ ' αυτά, τήν αντικατέ
στησε εντελώς37. Σέ πολλές περιοχές, εκτός άπό τόν 
άγιο Χαραλάμπη ώς άγιοι-προστάτες άπό τήν πανού
κλα λατρεύονται καί οί άγιοι Σπυρίδων3 8, 'Αθανά
σιος 3 9, Γεώργιος 4 0 καί Νικάνωρ 4 1. Ή ανάμειξη της 
συνδρομής τόσο πολλών άγιων γιά τήν προστασία άπό 
τήν πανούκλα δείχνει καί τό μέγεθος τοΰ προβλήμα
τος. Φαίνεται, λοιπόν, πώς μέσα σ ' αυτό τό κλίμα της 
ανερχόμενης δημοτικότητας τοΰ άγιου Χαραλάμπους 
εγγράφεται καί ή νεότερη παραλλαγή τοΰ βίου του, 
πού προσθέτει καινούργια επεισόδια στή ζωή, τό μαρ-
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τύριο καί τά θαύματα του, έτσι πού ò άγιος νά μοιάζει 
πιό σπουδαίος. 

Ό εικονογραφικός τύπος τοΰ αγίου Χαραλάμπους, πού 
διαμορφώνεται ήδη άπό τίς πρώτες απεικονίσεις του, 
είναι εκείνος τοΰ γέροντα μέ άσπρα μαλλιά καί γένεια 
(Είκ. 2, 3, 4). Ώ ς γέροντα άσπρομάλλην τόν περιγρά
φει καί ή «'Ερμηνεία της ζωγραφικής τέχνης» τοΰ 
Διονυσίου τοΰ εκ Φουρνά 4 2. ' Εξάλλου, ή απεικόνιση 

25. P io F r a n c h i d e ' C a v a l i e r i , Il Menologio di Basilio II (cod. 
Vat. gr. 1613), Torino 1907, πίν. 389. 
26. G. Mi l le t - A. F r o l o w , La peinture du Moyen Age en Yougo
slavie (Serbie, Macédoine, Monténégro), III, Paris 1962, πίν. 108.3. P. 
Mijovic, Ménologe. Recherches iconographiques, Belgrade 1970, σ. 
275, είκ. 70. ' H σκηνή του αποκεφαλισμού τοϋ αγίου Χαραλάμπους, 
πού εικονογραφείται έδώ, δέ συμφωνεί απόλυτα μ' εκείνη πού πα
ραδίδεται άπό τά Συναξάρια καί απεικονίζεται καί στό Μηνολόγιο 
του Βασιλείου (βλ. παραπάνω ύποσημ. 25). Συγκεκριμένα, ό άγιος 
Χαραλάμπης ζωγραφίζεται στό Στάρο-Ναγκορίτσινο νά ρίχνεται 
στη θάλασσα μέ τό κεφάλι κομμένο. ' Η επιγραφή, πού συνοδεύει 
τήν παράσταση, αναφέρει: ό άγιος Χαραλάμπης καί οί συν αύτφ έν 
τή~ θαλασσή άπερίφυσαν. 

27. Mijovic, Ménologe, σ. 333. 
28. "Ο.π., σ. 369. 
29. V. P e t k o v i c , La peinture serbe du Moyen Age, II, Belgrade 1934, 
σ. 50, 60. 
30. Ή Βυζαντινή Τέχνη, Τέχνη Ευρωπαϊκή, 9η "Εκθεσις Συμβου
λίου της Ευρώπης, Κατάλογος, 'Αθήναι 1964, αριθ. 249. Splendeur 
de Byzance, Europalia 82, Hellas-Grèce, 20 Octobre - 2 Décembre 
1982. Musées Royaux d'Art et d'Histoire, Bruxelles, ic. 12, σ. 47 (Th. 
Chatzidakis-Bacharas). Βυζαντινή καί Μεταβυζαντινή Τέχνη. 'Αθή
να, Παλιό Πανεπιστήμιο, 26 Ιουλίου 1985 - 6 'Ιανουαρίου 1986, 
αριθ. 121, σ. 121-122, είκ. 121 (Ν. Χατζηδάκη). Μ. Μ π ρ ο ύ σ κ α ρ η , 
Τό Μουσείο Παύλου καί 'Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. 'Οδηγός, 
'Αθήνα 1985, σ. 119, είκ. στή σ. 118. L. Bouyer , Vérité des icônes, 
Milan 1984, είκ. 60. 

31. Xp. Μ π α λ τ ο γ ι ά ν ν η , Εικόνες. Συλλογή Δ. Οίκονομόπουλου, 
'Αθήνα 1985, αριθ. 46, 47, σ. 46-47, πίν. 48-49. 
32. Γιάτό λεγόμενο εργαστήριο Μακεδονίας βλ. Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , 
Περί σχολής Κωνσταντινουπόλεως ολίγα, ΑΔ 27 (1972), Μελέται, 
σ. 122-125. Ό ί δ ι ο ς , Εικόνες της Πάτμου. Ζητήματα βυζαντινής 
καί μεταβυζαντινής ζωγραφικής, 'Εθνική Τράπεζα της 'Ελλάδος, 
'Αθήνα 1977, σ. 152-155. 

33. Βυζαντινή καί Μεταβυζαντινή Τέχνη, σ. 122 (Ν. Χατζηδάκη). 
34. Μ π α λ τ ο γ ι ά ν ν η , ο.π., σ. 46. 
35. Icônes (βλ. ύποσημ. 18), αριθ. 10. 
36. Δ ε τ ο ρ ά κ η ς , ο.π. (ύποσημ. 16), σ. 118-136. ' Ι . Δ η μ α κ ό π ο υ -
λ ο ς, Ή εκκλησία τοΰ ' Αγίου Ρόκκου στά Χανιά, ' Εκκλησίες στην 
'Ελλάδα μετά τήν άλωση, 1453-1850, Α ' , 'Αθήναι 1979, σ. 266, 
σημ. 31. Σχετική μέ τήν ιδιότητα αυτή τοΰ άγιου Χαραλάμπους είναι 
ή εικονογραφική σύνθεση τοΰ αγίου νά καθυποτάσσει μαυριδερή 
μορφή, προσωποποίηση της πανούκλας, Θ. Π ρ ο β α τ ά κ η ς , Ό διά
βολος εις τήν βυζαντινήν τέχνη ν, Θεσσαλονίκη 1980, σ. 121. Ή 
σύνθεση αυτή μας είναι γνωστή άπό εικόνες τοΰ 18ου καί τοΰ 19ου 
αι.: εικόνα στό Βυζαντινό Μουσείο ' Αθηνών, αριθ. εύρ. 799 (ο.π., σ. 
121), εικόνα άπό τήν Γκαλερί Νικολένκο (Icônes, αριθ. 31) καί εικό
να στό τέμπλο τοΰ παρεκκλησίου τοΰ 'Αγίου Χαραλάμπους στό 
σιναϊτικό μετόχι τοΰ ' Αγίου Ματθαίου στό ' Ηράκλειο (βλ. παραπά
νω, ύποσημ. 16), τοΰ 1815, έργο τοΰ ζωγράφου Πολυχρονίου (άδη-
μοσ.). Στή νεότερη παραλλαγή τοΰ βίου τοΰ αγίου Χαραλάμπους 

άπό τόν ' Αγάπιο Λάνδο γίνεται σαφής αναφορά στην ιδιότητα τοΰ 
άγιου νά προστατεύει άπό τήν πανούκλα: «...Εις οποίον τόπον ευρέ
θη κομμάτι άπό τό Λείψανόν μου, καί εις οποίαν χώραν μέ θέλουν 
εορτάζει, νά μή γένη έκεΐ ποσώς πείνα, οΰτε πανοΰκλα νά θανατώνη 
τους ανθρώπους άωρα...», Νέος Παράδεισος, σ. 405. Βλ. επίσης Κα
νών παρακλητικός εις τόν άγιον ίερομάρτυρα καί θαυματουργόν 
Χαραλάμπην. Ψαλλόμενος έν καιρώ λοιμικής νόσου. Ποίημα Νι
κόδημου Μοναχού τοΰ ' Αγιορείτου. ' Εν τω τέλει αύτοΰ προσετέθη 
καί ή εις τήν τουρκικήν διάλεκτον μετάφρασις τοΰ ιδίου Κανόνος· 
καί μία ευχή άναγινωσκομένη έν καιρώ λοιμικής νόσου, ' Εν ' Αθή
ναις 1840. Καί στίς 'Ακολουθίες τοΰ αγίου Χαραλάμπους αναφέρε
ται: «...έξαιρέτως δέ φυλάσσει αμόλυντους καί ανεπηρέαστους άπό 
τήν λοιμικήν νόσον, ήγουν άπό τήν πανούκλαν εκείνους οπού μέ 
πόθον καί πίστιν άδίστακτον φέρουν ταύτην τήν άγίαν κάραν. 
'Ακολουθία τοΰ αγίου ίερομάρτυρος Χαραλάμπους τοΰ θαυματουρ
γού». Ταλλομένη τη δεκάτη τοΰ φευρουαρίου μηνός. Συντεθεΐσα 
παρά Γεωργίου τοΰ Τραπεζουντίου. Νΰν τύποις εκδοθείσα, καί μετ' 
επιμελείας οτι πλείστης διορθωθείσα αψΛΘ. Ένετίησιν 1799, σ. 31. 
Καί στά Μεγαλυνάρια εις τόν αυτόν "Αγιον ' Ιερομάρτυρα καί Θαυ
ματουργόν Χαραλάμπη, γραμμένα άπό τό Νικόδημο 'Αγιορείτη, 
βρίσκουμε τίς παρακάτω αναφορές στον άγιο: «Πανώλους έλατήρα, 
ρΰσαι έκ βλάβης, λοιμού τοΰ πανωλέθρου, Χαράλαμπες γενναίε, 
λοιμού σέ άναδείξας, ρύστην όξύτατον, λύτρωσαι ούν πάσης, ανάγ
κης τοΰ πανώλους». Συναξαριστής Νικόδημου (ο.π., ύποσημ. 11), 6, 
σ. 133-134. 

37. Δ η μ α κ ό π ο υ λ ο ς , ο.π., σ. 257-266. Σέ εκκλησία τοΰ αγίου Χα
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του αγίου Χαραλάμπους ώς γέροντα συμβιβάζεται μέ 
τό ιερατικό του λειτούργημα καί συμφωνεί μέ τη δή
λωση τοΰ'ίδιου τοΰ αγίου προς τόν ηγεμόνα Λουκιανό, 
ότι ήταν 113 ετών43. 
Καί τώρα ας εξετάσουμε τήν εικόνα του αγίου Χαραλάμ
πους, πού έδωσε τήν αφορμή νά διατυπωθούν τά πα
ραπάνω. Οί διαστάσεις της είναι 0,61x0,46 μ. καί τε-
χνοτροπικά μπορεί νά χρονολογηθεί στά μέσα τού 
Που αι. Στό μέσον ζωγραφίζεται ό άγιος ολόσωμος ώς 
νεαρός μάρτυρας (Είκ. 5). 'Αξιοπρόσεκτα είναι τά χα
ρακτηριστικά τοΰ προσώπου του: μικρά, βαθουλωτά 
μάτια, εξογκωμένα μάγουλα, λεπτή μύτη καί στενά, 

σφιχτά χείλη. Τά μαλλιά του, μαύρα καί κοντά, κατα
λήγουν σέ τριγωνική απόληξη πάνω άπό τό φαρδύ μέ
τωπο σχηματίζοντας φαλάκρα. Ό άγιος κρατεί σταυ
ρό μέ τό δεξί του χέρι, περίπου στό ϋψος της μέσης 
του, καί φέρνει τό αριστερό στό ϋψος τοΰ στήθους 
κάνοντας τήν τυπική χειρονομία τοΰ μάρτυρα, μέ τήν 
παλάμη στραμμένη προς τά 'έξω. Φορεί σκούρο χιτώνα 
κοσμημένο μέ χρυσή ταινία στό κάτω άκρο καί στή 

43. «Καί είπε με πόσων χρόνων είσαι; καί τοΰ είπε, πώς ήτον ριγ 

χρόνων». Νέος Παράδεισος, σ. 403. 
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βάση του δεξιού μανικιοΰ, καί πορτοκαλί ιμάτιο μέ 
χρυσοκοντυλιές, πού πέφτει μέ πλούσιες πτυχώσεις 
αφήνοντας ακάλυπτο τό δεξιό του ώμο. Τό περίγραμμα 
του φωτοστέφανου του ορίζεται μέ πυκνούς, στικτούς 
ρόδακες. Τό όνομα του αγίου Ο A[TI]OC ΧΑΡΑΛΑΜ-
ΠΗΟ, γραμμένο μέ κόκκινα κεφαλαία γράμματα, δια
βάζεται αριστερά καί δεξιά της κεφαλής του. Στά κα
τακόρυφα πλαίσια, αριστερά καί δεξιά τής κεντρικής 
σύνθεσης, τοποθετούνται κάπως ασύμμετρα εξι σκη
νές άπό τό μαρτύριο τοΰ αγίου. Πάνω δεξιά αναγνωρί
ζουμε τό επεισόδιο όπου ο άγιος οδηγείται στον ηγεμό
να (Είκ. 7). ΟΑ(ΓΙΟΟ)ΗΠΟ TOYBACIAEOCαναφέ
ρει ή επιγραφή. Πάνω αριστερά απεικονίζεται ό 
άγιος στή φυλακή, όπως καί ή επιγραφή Ο ATIOC ΕΝ 
ΤΗ ΦΥΛΑΚΗ βεβαιώνει (Είκ. II). Στή σκηνή στό 
μέσον τού αριστερού πλαισίου ό άγιος εμφανίζεται 
στον ειδωλολατρικό ναό καί τά είδωλα κατακρημνίζον-
ται: Ο A(TIOC) ΗΠΟ ΗΔΟΛΟ (Είκ. 8). Στην κάτω 
αριστερή παράσταση ό άγιος μαστιγώνεται μέ βού-
νευρα: Ο A(TIOC) ΗΠΟ BOYNEBPIC (Είκ. 9). Στην 
κάτω δεξιά σκηνή ό άγιος πλακώνεται μέ βαριά πέτρα: 
[Ο A HOC KYjnTOMENOC ΗΠΟ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ 
(Είκ. 10). Στην τελευταία σκηνή, στό μέσον τής δεξιάς 
κατακόρυφης ταινίας, ό άγιος βρίσκεται στό λάκκο μέ 
τόν άσβεστη: Ο A[TIO]C ΕΝ TO ACBECTI (Είκ. 13). 
Μερικές άπό τίς ιδιομορφίες τής εικόνας φαίνονται μέ 
τήν πρώτη ματιά. Στην κεντρική σύνθεση ό άγιος δέν 
παριστάνεται ώς γέροντας ιερέας άλλα ώς νεαρός μάρ
τυρας. Ώ ς προς τήν ταυτότητα τού αγίου δέν υπάρχει 
καμιά αμφιβολία, αφού ή επιγραφή μέ τό ονομά του 
είναι αυθεντική 4 4 καί σ ' αυτήν διαβάσαμε καθαρά Ο 
AfriJOC ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΟ, πού αποτελεί καί τόν αρ
χαϊκότερο τύπο τού ονόματος τού αγίου4 5. ' Από τίς εξι 
σκηνές πού εικονογραφούν τό μαρτύριο του, οι δύο 
πάνω (ό άγιος στον ηγεμόνα καί ό άγιος στή φυλακή) 
μπορούν νά ενταχθούν στην εξιστόρηση τού μαρτυ
ρίου τού αγίου Χαραλάμπους, οσο κι αν αποτελούν 
συνηθισμένα μοτίβα στά μαρτύρια των περισσότερων 
αγίων. ' Η σκηνή μέ τόν άγιο στον ειδωλολατρικό ναό 
δέν αποτελεί επεισόδιο γνωστό άπό τό μαρτύριο τού 
αγίου Χαραλάμπους, είναι όμως θέμα συνηθισμένο 
στό μαρτύριο πολλών αγίων, όπως τού Γεωργίου4 6 καί 
τού Νικολάου 4 7. 'Αρκετά συνηθισμένη σκηνή μαρτυ
ρίου είναι καί ή μαστίγωση4 8. "Ομως οι δύο τελευταίες 
παραστάσεις, οπού ό άγιος πλακώνεται μέ βαριά πέτρα 
καί βρίσκεται στό λάκκο μέ τόν άσβεστη, αποτελούν 
επεισόδια γνωστά άπό τό μαρτύριο τού αγίου Γεωρ
γίου καί μόνο 4 9. Αυτή ή παρατήρηση μας επιτρέπει νά 
εντάξουμε καί τίς υπόλοιπες τέσσερις σκηνές τής εικό
νας στό μαρτύριο τοΰ αγίου Γεωργίου καί νά διαπι
στώσουμε πώς ώς πρότυπο γιά τήν εξιστόρηση τού 
μαρτυρίου τού αγίου Χαραλάμπους στην εικόνα μας 
χρησιμοποιήθηκε ό βίος τοΰ αγίου Γεωργίου. Αυτή ή 

διαπίστωση αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον μετά τόν 
εντοπισμό πανομοιότυπων σκηνών σέ εικόνα τού 
αγίου Γεωργίου στην Κέρκυρα, πού ζωγραφήθηκε άπό 
τό Μιχαήλ Δαμασκηνό γύρω στά 1580 (Είκ. 6)5 0. 

'Από τίς δέκα σκηνές πού εικονογραφούν τό μαρτύριο 
τοΰ αγίου Γεωργίου στην εικόνα τής Κέρκυρας, απο
μονώνουμε τίς εξι πού υπάρχουν καί στην εικόνα μας. 
'Από αυτές, ή σκηνή τοΰ αγίου μπροστά στον ηγεμό
να δέ σώζεται καλά στην εικόνα τής Κέρκυρας, άλλα οί 
υπόλοιπες παρουσιάζουν τόσα κοινά εικονογραφικά 
στοιχεία μέ τίς σκηνές στην εικόνα τοΰ αγίου Χαραλάμ
πους, ώστε να θεωρείται βέβαιη ή χρήση κοινών ει
κονογραφικών προτύπων. Στό μόνο σημείο πού διαφέ
ρουν εικονογραφικά είναι στην απόδοση τοΰ αρχιτε
κτονικού βάθους. Ό Δαμασκηνός ακολουθεί τό μα-
νιεριστικό ύφος τής εποχής του, ενώ ό ζωγράφος τής 
εικόνας τοΰ αγίου Χαραλάμπους, αν καί κατά έναν αι
ώνα περίπου μεταγενέστερος, επιστρέφει, μέσω των 
κρητικών εικόνων τοΰ 15ου αι., σέ παλαιολόγεια πρό
τυπα υιοθετώντας τό συντηρητικό ρεύμα τοΰ Που 
α ι . 5 1 . 
Προς τήν κατεύθυνση τών κοινών εικονογραφικών 
προτύπων ανάμεσα στίς δύο εικόνες προσφέρει πολλά 
ό εντοπισμός στό Μουσείο Μπενάκη μιας σειράς άν-
θιβόλων μέ τό μαρτύριο τοΰ αγίου Γεωργίου (φάκελος 
Ξυγγόπουλου)52. Συγκεκριμένα, άπό τά άνθίβολα αυτά 
μας ενδιαφέρει ή σκηνή μέ τόν άγιο στή φυλακή (αριθ. 
Ξ290Β, Είκ. 12), καθώς καί εκείνη μέ τόν άγιο στό 
λάκκο μέ τόν άσβεστη (αριθ. Ξ250, Είκ. 14), πού ακο
λουθούν πανομοιότυπα τό εικονογραφικό σχήμα τών 
αντίστοιχων σκηνών, τόσο στην εικόνα τοΰ αγίου Χα
ραλάμπους οσο καί σ ' εκείνη τοΰ αγίου Γεωργίου. Καί 
μάλιστα τά άνθίβολα αυτά ταιριάζουν απόλυτα μέ τίς 
αντίστοιχες σκηνές στην εικόνα τοΰ αγίου Χαραλάμ
πους. Μιά τέτοια σειρά άνθιβόλων μέ τό μαρτύριο 
τοΰ αγίου Γεωργίου χρησιμοποίησαν, επομένως, καί ό 
Μιχαήλ Δαμασκηνός καί ό ζωγράφος τής εικόνας τοΰ 
αγίου Χαραλάμπους. 'Αξίζει ν ' αναφερθεί οτι ό τελευ
ταίος,, μεταφέροντας άπό τά άνθίβολα αυτά τό εικονο
γραφικό σχήμα τής σκηνής τοΰ άγιου πού πλακώνεται 
άπό βαριά πέτρα, παρανόησε τό αρχικό σχέδιο καί 
παρέλειψε τό πάνω μέρος τής μορφής πού βρίσκεται 
σέ πρώτο επίπεδο μέ γυρισμένη τήν πλάτη στό θεατή 
(Είκ. 10). "Ετσι, τό κάτω μέρος τοΰ σώματος τής μορ
φής αυτής προσκολλήθηκε στό πάνω μέρος τοΰ σώμα
τος τοΰ αγίου Γεωργίου δημιουργώντας ενα παράδοξο 
αποτέλεσμα. Τό ότι άνθίβολα μέ αυτούς τους εικονο
γραφικούς τύπους άπό τό μαρτύριο τοΰ αγίου Γεωρ
γίου κυκλοφορούσαν ανάμεσα στους ζωγράφους τό 
17ο αι., τήν εποχή δηλαδή πού έγινε ή εικόνα τοΰ 
αγίου Χαραλάμπους, φαίνεται καί άπό μιά ακόμη εικό
να τοΰ αγίου Γεωργίου άπό τή συλλογή Λοβέρδου (Λ. 
392 - Σ.Λ. 336), πού επίσης χρονολογείται στό 17ο αι. 
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(Είκ. 15). Οί τέσσερις σκηνές στό πάνω πλαίσιο της 
εικόνας (ό άγιος στον αυτοκράτορα, ό άγιος πλακώνε
ται μέ βαριά πέτρα, μαστιγώνεται μέ βούνευρα καί ό 
άγιος στον τροχό) ακολουθούν εικονογραφικά σχήμα
τα πανομοιότυπα μ' εκείνα των εικόνων του αγίου Γε
ωργίου στην Κέρκυρα καί του αγίου Χαραλάμπους. 

' Αφού, λοιπόν, εντοπίσαμε τίς ιδιομορφίες της εικόνας 
τοΰ αγίου Χαραλάμπους χρειάζεται καί νά τίς ερμηνεύ
σουμε. Τό ερώτημα πού ζητά απάντηση είναι: γιατί ό 
ζωγράφος της εικόνας μας υιοθέτησε όλες αυτές τίς 
εικονογραφικές ιδιομορφίες, αντί νά επιλέξει τόν κα
θιερωμένο τρόπο απεικόνισης τοΰ αγίου καί τοΰ μαρ
τυρίου του; 

'Αλλά ας δούμε πρώτα πόσο συνηθισμένο φαινόμενο 
είναι τό νά εικονογραφείται ή ζωή, τό μαρτύριο καί τά 
θαύματα ενός αγίου μέ επεισόδια πού ανήκουν σέ άλ
λον άγιο. "Οσες τέτοιες περιπτώσεις κατάφερα νά 
εντοπίσω προέρχονται άπό τοιχογραφημένες εκκλη
σίες. Συγκεκριμένα, όταν ό ζωγράφος Ξένος Διγενής 
τοιχογραφεϊ στην Κρήτη, στά 1462-1470, εκκλησία 
αφιερωμένη στον άγιο ' Ιωάννη τόν Ξένο, εικονογρα
φεί σκηνές άπό τή ζωή τοΰ αγίου 'Ιωάννη τοΰ Προ
δρόμου, όπως τό Συμπόσιο τοΰ 'Ηρώδη 5 3 . Δύο αιώνες 
πρίν, γύρω στά 1230, τοιχογραφεϊται ή εκκλησία τοΰ 
'Αγίου Νικολάου στά Κυριακοσέλια της Κρήτης μ' 
έναν εκτεταμένο εικονογραφικό κύκλο άπό τή ζωή τοΰ 
γνωστού αγίου Νικολάου άπό τά Μύρα της Μικράς 
'Ασίας καί οχι μέ τή ζωή τοΰ αγίου Νικολάου τοΰ 
Στουδίτη, στον όποιο καί είναι αφιερωμένη5 4. "Ομως 
οί δύο αυτές περιπτώσεις δέ φαίνονται όμοιες μ' εκεί
νη της εικόνας τοΰ αγίου Χαραλάμπους. Γιατί, τουλά
χιστον στή μία, είναι φανερό οτι ό ζωγράφος πού είχε 
έλθει άπό άλλον τόπο αγνοούσε τή ζωή ενός τοπικού 
αγίου. Είναι φυσικό, δηλαδή, ό ζωγράφος Ξένος Διγε
νής, πού είχε έλθει άπό τήν Πελοπόννησο, νά μή γνώ
ριζε τή ζωή τοΰ αγίου ' Ιωάννη τοΰ Ξένου, ενός κρητι
κού αγίου πού είχε δράσει στά τέλη τοΰ 10ου καί στίς 
αρχές τοΰ 1 Ιου ai. 5 5. 

Σ'αυτά τά παραδείγματα αξίζει νά προστεθεί καί 
εκείνο της τοιχογράφησης τοΰ παρεκκλησίου τοΰ 
'Αγίου 'Αρσενίου στην εκκλησία της Παναγίας στό 
Πέτς (περ. 1330). 'Εδώ οί σκηνές πού εικονογραφούν 
τή ζωή τοΰ αγίου 'Αρσενίου (ό άγιος χειροτονείται 
άπό τόν άγιο Σάββα διάκονος, ιερέας καί επίσκοπος, 
καθώς καί ή Κοίμηση τοΰ αγίου) άποτελοΰν στην 
πραγματικότητα σκηνές άπό τή ζωή τοΰ αγίου Νικολά
ου, πού μηχανικά, μόνο μέ τήν προσθήκη τών μορφών 
τοΰ αγίου 'Αρσενίου καί τοΰ αγίου Σάββα, μετατρά
πηκαν σέ σκηνές άπό τή ζωή τοΰ αγίου 'Αρσενίου 5 6. 
"Ομως ό αρχιεπίσκοπος Ντανίλο Β' , στην πρωτοβου
λία τοΰ οποίου οφείλεται ή οικοδόμηση καί ή τοιχο-
γράφηση της εκκλησίας της Παναγίας στό Πέτς καί 
τών παρεκκλησίων της, οχι μόνο γνώριζε τά της ζωής 

44. "Οπως φάνηκε μετά άπό εξέταση της εικόνας μέσα άπό στερεο
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του Σέρβου αρχιεπισκόπου 'Αρσενίου (13ος αι.), άλλα 
είχε γράψει καί βιογραφία του 5 7 . "Ισως, λοιπόν, ή πι
θανή αδυναμία τοΰ ζωγράφου νά δημιουργήσει έναν 
καινούργιο εικονογραφικό κύκλο άπό τή ζωή του 
αγίου 'Αρσενίου, καλύφθηκε με αυτή τήν αυθαιρεσία. 
Τό πιθανότερο όμως είναι οτι ό αρχιεπίσκοπος Ντανί-
λο εσκεμμένα καθοδήγησε τό ζωγράφο τοΰ παρεκ
κλησίου στό νά υιοθετήσει τό εικονογραφικό σχήμα 
σκηνών του βίου του αγίου Νικολάου γιά τό βίο του 
αγίου 'Αρσενίου, έτσι πού νά παραλληλίσει τή ζωή 
τοΰ δευτέρου μ' εκείνη ενός τόσο σημαντικοΰ αγίου, 
οσο ό άγιος Νικόλαος, καί νά τόν τοποθετήσει ισάξια 
δίπλα του. ' Ανάλογα παραδείγματα δέν απουσιάζουν 
άπό τή βυζαντινή τέχνη 5 8 . 

'Αντίστοιχα, στην περίπτωση τοΰ ζωγράφου της εικό
νας τοΰ αγίου Χαραλάμπους τί μπορούμε νά υποθέ
σουμε; "Οτι ό ζωγράφος αγνοούσε εντελώς τόν άγιο 
αυτό; Κάτι τέτοιο φαίνεται απίθανο. Γιατί μπορεί νά 
μήν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής άγιος ό Χαραλάμπης 
πρίν άπό τό 17ο αι., άλλα απεικονίσεις του, όπως είδα
με, υπήρχαν άπό παλιά. Καί άπό αυτές ό ζωγράφος θά 
έπρεπε τουλάχιστον νά γνωρίζει οτι ό άγιος απεικονι
ζόταν ως γέροντας ιερέας καί οχι ως νεαρός μάρτυρας. 
'Αντίθετα, ήταν λογικό νά μή γνώριζε τά τρία επεισό
δια άπό τό μαρτύριο τοΰ αγίου, άφοΰ, τουλάχιστον 
έμεΐς σήμερα, δέν τά βρίσκουμε πρίν άπό τό 17ο αι., μέ 
μόνη εξαίρεση τόν αποκεφαλισμό τοΰ αγίου, πού 
απεικονίσεις του γνωρίζουμε άπό τά τέλη τοΰ 10ου ai. 
(Μηνολόγιο τοΰ Βασιλείου). 'Αλλά ακόμη κι αν γνώ
ριζε ό ζωγράφος τά τρία επεισόδια άπό τό μαρτύριο 
τοΰ αγίου, αυτά πού ανέφεραν τά μέχρι τότε Συναξάρια 
ίσως τά αγνόησε, γιατί δέν τά έκρινε λόγω τοΰ περιο
ρισμένου αριθμού τους επαρκή νά πλαισιώσουν τήν 
κεντρική του σύνθεση. 'Εξάλλου, ας λάβουμε υπόψη 
πώς στή νεότερη παραλλαγή τοΰ βίου τοΰ αγίου πού, 
όπως είδαμε, δημιούργησε ό 'Αγάπιος Λάνδος μετά 
τήν ιδιαίτερη άνθηση της λατρείας του, προστέθηκε 
ένας μεγάλος αριθμός άπό επεισόδια, γιατί πιθανώς δέ 
θεωρήθηκε ικανοποιητική γιά έναν ανερχόμενο άγιο ή 
λακωνική μνεία τοΰ μαρτυρίου του στά παλαιότερα 
Συναξάρια. Καί μάλιστα σ'αύτή τή νεότερη παραλλα
γή τοΰ βίου του στηρίχθηκε ή εικονογραφική σύνθεση 
τοΰ αγίου Χαραλάμπους μέ σκηνές άπό τό μαρτύριο 
καί τά θαύματα του, πού βρίσκουμε στίς εικόνες άπό 
τό β' μισό τοΰ Που αι. καί μετά. 

' Αφοΰ, λοιπόν, ό ζωγράφος μας δέ θεώρησε επαρκή τά 
εικονογραφικά δεδομένα τοΰ αγίου Χαραλάμπους, απο
φάσισε νά χρησιμοποιήσει επεισόδια άπό τό μαρτύριο 
ενός άλλου αγίου καί επέλεξε τόν άγιο Γεώργιο, άπό 
τόν όποιο διέθετε καί άνθίβολα. Στην επιλογή του αυ
τή ίσως κάποιο ρόλο έπαιξε καί τό γεγονός πώς καί ό 
άγιος Γεώργιος είχε θεωρηθεί οτι προστατεύει άπό 
τήν πανούκλα5 9. "Ομως, γιά νά συγκαλύψει τήν αυθαι

ρεσία του ό ζωγράφος της εικόνας μας, φρόντισε καί 
νά παραλείψει επεισόδια πού σχετίζονται ιδιαίτερα μέ 
τόν άγιο Γεώργιο, όπως τό μαρτύριο τοΰ τροχού, χω
ρίς βέβαια νά τό επιτύχει απόλυτα, άφοΰ τελικά περιέ
λαβε τά μαρτύρια τοΰ άσβεστη καί της βαριάς πέτρας, 
καί ν'απαλείψει εικονογραφικά στοιχεία πού εύκολα 
θά παρέπεμπαν τό θεατή στό μαρτύριο τοΰ αγίου Γε
ωργίου, όπως τό βόδι τοΰ Γλυκερίου στή σκηνή της 
φυλακής (πρβλ. Είκ. 11 καί 12). Τό γεγονός οτι χρησι
μοποίησε τήν εικονογραφία τοΰ μαρτυρίου ενός νεα-
ροΰ αγίου, τοΰ αγίου Γεωργίου, ίσως νά τόν υποχρέω
σε νά υιοθετήσει στην κεντρική του σύνθεση αυτό τόν 
παράδοξο εικονογραφικό τύπο τοΰ αγίου Χαραλάμ
πους ώς νεαρού καί αγένειου μάρτυρα, έτσι πού νά 
υπάρχει εικονογραφική αντιστοιχία ανάμεσα στην 
κεντρική παράσταση τοΰ αγίου καί στίς σκηνές άπό τό 
μαρτύριο του. Σ'αυτό τό νεαρό άγιο ό ζωγράφος προ
σπάθησε νά δώσει χαρακτηριστικά δικά του, άλλα άπό 
εκείνα τοΰ αγίου Γεωργίου. Καί μάλιστα ή τριγωνική 
απόληξη τών μαλλιών στό μέτωπο τοΰ αγίου Χαραλάμ
πους καί ή φαλάκρα πού σχηματίζεται βρίσκεται σέ 
κάποια, έστω καί χαλαρή, αντιστοιχία μέ χαρακτηρι
στικά πού αναγνωρίζουμε στον εικονογραφικό τύπο 
τοΰ γέροντα αγίου Χαραλάμπους (Είκ. 1). Αυτή ή πα
ρατήρηση μπορεί επίσης νά ενισχύσει τήν άποψη οτι 
ό ζωγράφος μας γνώριζε τόν εικονογραφικό τύπο τοΰ 
αγίου Χαραλάμπους καί ηθελημένα τόν αγνόησε γιά 
ν'αυτοσχεδιάσει κατά τρόπο ασυνήθιστο καί γιά τήν 
εποχή καί γιά τό είδος της τέχνης του. 

Χανιά ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ 

57. "Ο.π., σημ. 184ter. 

58. Σέ εικονογραφικούς κύκλους άπό τή ζωή τοΰ Μεγάλου Κωνσταν
τίνου σέ εκκλησίες της Κρήτης τοΰ 14ου καί τοΰ 15ου αϊ. είναι 
φανερή ή πρόθεση νά παραλληλιστεί ή ζωή τοΰ Μεγάλου Κωνσταν
τίνου μ' εκείνη τοΰ Χρίστου, Μ. Β α σ ι λ ά κ η , Εικονογραφικοί κύ
κλοι άπό τή ζωή τοΰ Μ. Κωνσταντίνου σέ εκκλησίες της Κρήτης, 
Κρητική ' Εστία (ύπό εκτύπωση). Αυτό παρατηρείται καί σέ σκηνές 
άπό τό βίο τοΰ αγίου Νικόλαου, §evéenko , ο.π., σ. 155. 
59. Βλ. παραπάνω ύποσημ. 40. 

Είκ. 15. 'Αθήνα, Συλλογή Λοβέρδου. Εικόνα τοΰ αγίου 

Γεωργίου μέ σκηνές άπό τό βίο του 
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SUMMARY 

AN ICON OF SAINT CHARALAMBOS 

J. his paper deals with an icon depicting St Charalam-
bos and six scenes from his martyrdom, which is in a 
private collection in Athens (Figs. 1, 5, 7-11, 13). It 
measures 0,61x0,46 cm and probably dates from the 
midi-seventeenth century. The interest of this icon lies 
in its iconographie peculiarities. St Charalambos is 
shown as a young martyr and not, as is standard, as an 
old priest. The scenes of his martyrdom are taken from 
depictions of the martyrdom of St George. Identical 
scenes are found in an icon of St George in Corfu, paint
ed by Michael Damaskenos around 1580 (Fig. 6) as well 
as in two transfer drawings in the Benaki Museum 
(Figs. 12, 14). 
The question is, why does the painter of the St Chara
lambos icon not follow the standard iconography. 
Examining the hagiographical tradition surrounding the 
saint helps to provide an answer to this question. His 
feast-day is celebrated on the 10th of February and his 
life is included in Byzantine Synaxaries such as the Sy-
naxarium Ecclesiae Constantinopolitanae and the Me-
nologion of Basil II. According to these, the martyrdom 
of St Charalambos consists of three episodes: his ap
pearance before the Emperor, his flaying and his deca
pitation (Fig. 2). Around the mid-seventeenth century 
the Cretan monk Agapios Landos wrote a new version 

of his martyrdom adding many more episodes. This ver
sion became very popular and was illustrated in post-
Byzantine icons from the second half of the seventeenth 
century onwards (Fig. 3). The appearance of this more 
elaborate version of his martyrdom was probably due to 
the greater popularity he achieved around the middle of 
the seventeenth century, when the plague was ravaging 
Greece and he was believed to protect the faithful from 
it. 
As the icon of St Charalambos dates from the mid-seven
teenth century it was painted at a time when the expand
ed version of the saint's martyrdom had either not yet 
been written or, at least, had not become well-known. It 
seemed likely that the artist wanted to illustrate the 
saint's martyrdom with more than just the usual three 
scenes of the Byzantine Synaxaries in order to reflect the 
prominence of his cult at that time, and so he borrowed 
scenes from the martyrdom of St George. However, to 
prevent their being identified with St George, he om-
mitted those scenes most closely associated with St Geor
ge (the torture of the wheel) or features easily recogni
zable as being drawn from the martyrdom of St George 
(the ox of Glykerios in the scene of the saint in prison, 
Figs. 11-12). 

MARIA VASSILAKI 
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