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Καλλιόπη-Φαίδρα Καλαφάτη 

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΕΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΑ 
ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΘΡΗΝΟΥ* 

X I εικόνα του Επιταφίου Θρήνου (Εικ. 1) ήταν εκτε
θειμένη το 1977 στο Παρίσι, στην Galerie Nikolenko1, το 
Νοέμβριο του 1991 πωλήθηκε σε δημοπρασία του οί
κου Sotheby's2 και στις αρχές του 1992 εντοπίστηκε στο 
Λονδίνο στην Temple Gallery. Διατηρείται σε άριστη 
σχεδόν κατάσταση και έχει διαστάσεις 0,34 x 0,55 μ. 
Την παράσταση περικλείουν δύο βουνά στα πλάγια με 
λίγα δένδρα, στο κέντρο υψώνεται ο σταυρός και πίσω 
μακριά προβάλλουν τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Μπρο
στά από το σταυρό, η Παναγία καθισμένη πάνω σε 
μαρμάρινη σαρκοφάγο κρατεί με το δεξί χέρι το νεκρό 
Χριστό, ξαπλωμένο στα γόνατα της, γυμνό, με μόνο το 
περίζωμα (Εικ. 2). Η Παναγία είναι γυρισμένη προς 
τα αριστερά και γέρνει προς την κεφαλή του Χριστού 
κοιτάζοντας τον, με σηκωμένο το αριστερό της χέρι σε 
έκφραση έντονης οδύνης. Φορεί καφέ- πορφυρό μα-
φόριο, ανοιχτό στο στήθος, από το οποίο φαίνεται η 
εσωτερική πλευρά σε χρώμα διαφορετικό, μαύρο, και 
σκουροπράσινο χιτώνα. Κάτω από το μαφόριο φαίνε
ται η λευκή καλύπτρα της κεφαλής με την πτυχωτή 
τραχηλιά γύρω στο λαιμό. 

Τη θλιμμένη μορφή της Παναγίας πλαισιώνουν δύο 
ομάδες. Αριστερά, οι τρεις μαθητές του Χριστού Ιωάν
νης, Νικόδημος και Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας και δε
ξιά τέσσερις μυροφόροι. Ο Ιωάννης μοιάζει να βρί
σκεται σε απόγνωση. Καθισμένος σε βράχο, κρατεί την 
κεφαλή του με το αριστερό χέρι ενώ με το δεξί, τεταμέ
νο προς τη μεριά του Χριστού, εκφράζει συγκρατημέ
να τη θλίψη του. Πίσω από τον Ιωάννη, ο Νικόδημος 
δεν μπορεί να πιστέψει το χαμό του Κυρίου- θρηνεί με 
στραμμένο το πρόσωπο προς διαφορετική κατεύθυν
ση, υψώνοντας το δεξί χέρι. Μπροστά από τον Ιωάννη 
και το Νικόδημο, κοντά στην Παναγία, ο Ιωσήφ κατε
βαίνει από τη σκάλα, που μόλις είχε ανέβει, για να με
ταφέρει το νεκρό σώμα του Κυρίου από το σταυρό. Με 
το δεξί χέρι αγγίζει απαλά την κεφαλή του Χριστού. 
Πορφυρό χρώμα με μεταλλικές ανταύγειες στις πτυχές 

χρησιμοποιείται για το ιμάτιο του Ιωάννη, άσπρο με 
ανοιχτοπράσινες πινελιές είναι του Νικόδημου και 
καστανό με λευκές αποχρώσεις του Ιωσήφ. Οι χιτώνες 
έχουν αποδοθεί με το ίδιο σκουροπράσινο χρώμα. 
Από την ομάδα των μυροφόρων, η Μαρία η Μαγδαλη
νή, γονατισμένη στο έδαφος, σκύβει και υποβαστάζει 
τα πόδια του Χριστού συμμεριζόμενη τον πόνο της 
Παναγίας. Με κόκκινο φωτεινό χρώμα με ρόδινες 
αποχρώσεις έχει αποδοθεί το μαφόριο και σκουρο
πράσινο είναι το φόρεμα που φαίνεται χαμηλά πίσω 
στην άκρη των ποδιών της. Όρθια, με υψωμένα χέρια 
και βλέμμα στραμμένο μακριά από το Χριστό, εικονί
ζεται μία από τις μυροφόρους πίσω από την Παναγία. 
Φορεί καστανοκίτρινο μαφόριο που αφήνει ακάλυπτη 
την κεφαλή, ανασηκωμένο έως τη μέση, και σκουρο
πράσινο φόρεμα. Η άλλη, δίπλα, κρατεί το πρόσωπο 
της με το δεξί χέρι κοιτάζοντας ψηλά με απόγνωση, 
ενώ με το αριστερό τραβάει τα μαλλιά της. Σκουρο
πράσινο με άσπρες πτυχές είναι το μαφόριο της που 
σχηματίζει τριγωνικές απολήξεις κάτω από τον αρι
στερό αγκώνα και ανοιχτό κόκκινο το φόρεμα με καφέ 
και κίτρινο διακοσμητικό σχέδιο πάνω από το στήθος, 
το λαιμό και τα μανίκια. Πίσω από τη Μαρία τη Μα-

* Ευχαριστώ τον κ. R. Temple, ιδιοκτήτη της Temple Gallery, που 
μου επέτρεψε τη δημοσίευση της εικόνας. Επίσης ευχαριστώ τη 
Διευθύντρια του Βυζαντινού Μουσείου δρ Μυρτάλη Αχειμά-
στου-Ποταμιάνου και την καθηγήτρια της Σχολής Καλών Τεχνών 
δρ Ναυσικά Πανσελήνου γ ια την ανάγνωση του κειμένου και τις 
πολύτιμες συμβουλές τους. Ευχαριστίες οφείλω επίσης στο φωτο
γράφο Γ. Μπαλή για την πρόθυμη συνεργασία του. 

1. Icônes grecques et russes. Galerie Nikolenko, Paris 1977, αριθ. 3. 
2. Sotheby's, Icons, Russian Pictures and Works of Art, London, 28th 
November 1991, αριθ. 608. 
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Εικ. Ι. Εικόνα με παράσταση τον Επιτάφιου Θρήνου. Λονδίνο, Temple Gallery. 

γδαληνή κάθεται η τέταρτη μυροφόρος, μοιρολογώ
ντας σπαρακτικά, χωρίς να κοιτάζει το θλιβερό θέαμα, 
με υψωμένα τα χέρια και τεντωμένες παλάμες να τονί
ζουν την οούνη της. Φορεί ανοιχτό κόκκινο μαφόριο 
και σκουροπράσινο φόρεμα με καφέ και κίτρινη ται
νία στα μανίκια. Ψηλά, δεξιά και αριστερά από το 
σταυρό, δύο άγγελοι θρηνούν, κρατώντας με τα δύο 
χέρια το πρόσωπο τους. Κάτω στο έδαφος, δίπλα από 
τον Ιωάννη, πλεκτό καλάθι με το σφυρί, τα καρφιά και 
την τανάλια που είχαν χρησιμοποιήσει ο Νικόδημος 
και ο Ιωσήφ για να βγάλουν τα μπηγμένα στα πόδια 
του Χριστού καρφιά. 

Η σύνθεση είναι συμμετρική, τα πρόσωπα έχουν δια
ταχθεί σε τρία διαδοχικά επίπεδα. Οι δύο χωριστές 
ενότητες, των μυροφόρων δεξιά και των μαθητών αρι
στερά, έχουν κύριο άξονα την καθιστή μορφή της Πα
ναγίας με το Χριστό. Τα δύο βουνά με τα λιγοστά δέν
δρα και το σταυρό, που υψώνεται στη μέση μπροστά 
από τα γκρίζα τείχη, δένουν αρμονικά με το σύνολο. Η 
σύνθεση διακρίνεται από ανησυχία, το πάθος κυριαρ
χεί σε όλες τις μορφές. Έντονες χειρονομίες και εκ
φράσεις, ιδιαίτερα στις γυναίκες, τονίζουν το θρήνο 

τους. Λεπτότητα φανερώνει η επιμελημένη εκτέλεση 
των προσώπων. Το πλάσιμο επιτυγχάνεται με απαλές 
διαβαθμίσεις ρόδινου και σταρένιου σαρκώματος και 
περιορισμένη χρήση των άσπρων γραμμών των φώτων 
στα κύρια μόνο σημεία. Τα χρώματα είναι έντονα, φω
τεινά. Το κόκκινο κυριαρχεί σε ποικίλες αποχρώσεις 
και εναλλάσσεται μελετημένα με το πράσινο και το κε
ραμιδί. Η πτυχολογία, γραμμική, με φωτεινότερους 
τόνους του βασικού χρώματος, προσδίδει στην παρά
σταση διακοσμητικό χαρακτήρα, χωρίς να αφαιρεί 
όγκο και πλαστικότητα από τα σώματα. Εξαίρεση 
αποτελεί η δυτικής τεχνοτροπίας πτυχολογία στα φο
ρέματα της Παναγίας, βαριά και άκαμπτη, με ελάχι
στα φώτα. 

Η εικονογραφία της παράστασης παρουσιάζει σημα
ντικές καινοτομίες. Ο ζωγράφος διατηρεί αρκετά 
στοιχεία από το θέμα του Επιταφίου Θρήνου, όπως 
αυτό διαμορφώθηκε ποικιλόμορφα και ελεύθερα στα 
παλαιολόγεια χρόνια. Συγχρόνως όμως υιοθετεί και 
νέα χαρακτηριστικά επηρεασμένος από τη δυτική τέ
χνη. Πρόκειται για έναν πρωτότυπο συνδυασμό δυτι
κής Πιετά και Επιταφίου Θρήνου. Το κεντρικό σύ-
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Εικ. 2. Λεπτομέρεια της Εικ. 1. 

μπλεγμα της Παναγίας με το Χριστό είναι ακριβής με
ταφορά της Πιετά, θέμα ιδιαίτερα προσφιλές στη Δύ
ση 3 που πρωτοεμφανίστηκε στη θεματογραφία των 
κρητικών ζωγράφων το 15ο αιώνα, στα πρώτα μετά 
την Άλωση χρόνια4. 

Μεγάλη εικονογραφική συγγένεια με την Πιετά στις 
ιταλοκρητικές εικόνες παρουσιάζουν οι μορφές της 
Παναγίας και του Χριστού της εικόνας μας. Μικρές 
διαφοροποιήσεις, όπως η Παναγία καθισμένη σε μαρ
μάρινη σαρκοφάγο με ανασηκωμένο χέρι, και όχι σε 
βράχο να κρατεί με τα δύο χέρια το Χριστό5, πιθανώς 
να οφείλονται στην προσπάθεια του ζωγράφου να την 
εντάξει σε παράσταση Επιταφίου Θρήνου. Ωστόσο, το 
εικονογραφικό αυτό στοιχείο σε παραστάσεις Θρήνου 
δεν είναι άγνωστο στους βυζαντινούς καλλιτέχνες. 
Ή δ η , από τα τέλη του 11ου αιώνα στη μικρογραφία 
του ευαγγελίου Gelati6, βυζαντινού χειρογράφου εκτε
λεσμένου στο Άγιον Όρος, η Παναγία καθισμένη σε 
θέση μετωπική κρατεί στα γόνατα της το Χριστό, όπως 
στη δυτική Πιετά. Συναντάται επίσης στην τοιχογρα
φία της μονής του Πετριτζού στο Backovo της Βουλγα
ρίας 7 και σε μια σειρά ελεφαντοστών: της συλλογής 

Wernher του Luton Ηοο, του Μουσείου της Ραβέννας 
και της Κρατικής Βιβλιοθήκης του Βερολίνου8. 
Αργότερα, και ιδιαίτερα στην παλαιολόγεια περίοδο, 
παρουσιάζεται πλήρης ανάπτυξη και εξάπλωση του 
τύπου: ο Θρήνος διαμορφώνεται ελεύθερα, οι θέσεις 

3. Βλ. G. S c h i l l e r , Ikonographie der christlichen Kunst, 2, Gütersloh 
1968, πίν. 612, 613, 614. 
4. Χρ. Μ π α λ τ ο γ ι ά ν ν η , Εικόνες, Συλλογή Δημητρίου Οικονο-
μοπούλου, Αθήνα 1985, σ. 31, 32. 
5. Στις παραστάσεις της Πιετά των κρητικών ζωγράφων η Πανα
γία είναι καθισμένη σε βράχο και κρατεί με τα ούο χέρια το Χρι
στό, όπως στις εικόνες της συλλογής Οικονομοπούλου, του Μου
σείου Μπενάκη κ.α., βλ. Μ π α λ τ ο γ ι ά ν ν η , ό.π., πίν. 16, 17· From 
Byzantium to El Greco, Greek Frescoes and Icons, Κατάλογος έκθε
σης. Royal Academy of Arts (London, 27th March-21th June 1987), 
Athens 1987, αριθ. 45. 

6. V. L a z a r e v , Storia della pittura byzantina, Torino 1967, σ. 264, 
σημ. 171. 

7. A. G r a b a r, La peinture religieuse en Bulgarie, I, texte, Paris 1928, σ. 
59,εικ. 13. 

8. Κ. W e i t z m a n n , The Origin of the Threnos, Essays in Honor of 
Ervin Panofsky, New York 1961, εικ. 12, 13, 14. 
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ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΦΑΙΔΡΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗ 

και οι στάσεις των προσώπων αλλάζουν και η σύνθεση 
σχεδόν σε κάθε παράσταση είναι διαφορετική9. Ο τύ
πος όμως της Παναγίας, καθισμένης σε θέση μετωπική 
να κρατεί στα γόνατα της το Χριστό, επιβιώνει και στο 
14ο αιώνα, όπως στην τοιχογραφία του ναού της 
Αγίας Τριάδας στο Ρέθυμνο1 0. Βρίσκει επίσης συνέ
χεια και στους μετά την Άλωση χρόνους, όπως σε μια 
εικόνα του Εμμανουήλ Τζάνε στο Μουσείο Μπενάκη ' ' 
(Εικ. 3). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, σε αντίθεση με 
την εικόνα μας, το δυτικό θέμα της Πιετά έχει προσαρ
μοσθεί στη βυζαντινή εικονογραφία, απαλλαγμένο τε-
χνοτροπικά από κάθε δυτική επίδραση. Η Παναγία 
και ο Χριστός έχουν αποδοθεί σύμφωνα με τους τρό
πους της βυζαντινής τεχνικής. Η αυτούσια μεταφορά 
της δυτικής Πιετά στην εικόνα μας πιθανώς να εξηγεί
ται από τη διάθεση του ζωγράφου να χρησιμοποιήσει 
δυτικά πρότυπα. Αρκετά συχνά οι ιταλοί ζωγράφοι 
προσαρμόζουν το εικονογραφικό θέμα της Πιετά σε 
παραστάσεις Θρήνου. Ο συνδυασμός αυτός αποτυπώ
νεται σε μια σειρά έργων τους το 16ο αιώνα και δεν 
αποκλείεται να αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τον 
καλλιτέχνη μας1 2. 

Η αναλυτική εξέταση των υπόλοιπων εικονογραφι
κών στοιχείων της παράστασης θα μας δείξει ότι ο ζω
γράφος δεν είναι προσκολλημένος μόνο σε αυτά τα έρ
γα. Η στάση του Ιωάννη, καθισμένου σε βράχο και 
κρατώντας με το ένα χέρι την κεφαλή του, δεν είναι χα
ρακτηριστική της εικονογράφησης Θρήνου - συνήθως 
ο άγιος εικονίζεται σκυμμένος στο κέντρο να σηκώνει 
και να φιλεί το χέρι του Χριστού1 3. Αντίθετα, ήδη από 
τον 11ο αιώνα είναι γνωστή αυτή η χειρονομία του Ιω
άννη, που κρατεί με το ένα χέρι την κεφαλή του, στη 
Σταύρωση1 4. Από το 13ο αιώνα εμφανίζεται και σε πα
ραστάσεις Θρήνου1 5, έχοντας διατηρήσει όμως έντονη 
την εικονογραφική ανάμνηση της στάσης του στη 
Σταύρωση: ο Ιωάννης παριστάνεται σε όρθια στάση, 
σκύβει προς το Χριστό και δεν είναι καθισμένος σε 
βράχο1 6. Καθιστός εικονίζεται σε έργα ιταλών καλλιτε
χνών, όπως σε μια παράσταση Θρήνου στο Cambridge 
της Μασσαχουσέτης, του 14ου αιώνα, αλλά σε εντελώς 
διαφορετική στάση1 7. Μεγάλη συγγένεια όμως με τον 
Ιωάννη της εικόνας μας παρουσιάζει ο εικονογραφι
κός τύπος του Ιωσήφ σε μια σειρά κρητικών εικόνων 
του 15ου-16ου αιώνα με θέμα τη Γέννηση18. Καθισμέ
νος σε βράχο, δίπλα από κάποιο δένδρο ή θάμνο, κρα
τεί την κεφαλή του και θυμίζει πολύ τον Ιωάννη στη 
συγκεκριμένη παράσταση Θρήνου. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από εικονογραφική άποψη πα
ρουσιάζει η μορφή του Ιωσήφ στην εικόνα μας. Η από
δοση του τη στιγμή που κατεβαίνει από τη σκάλα απα
ντά μόνο στη σκηνή της Αποκαθήλωσης στη βυζαντι

νή παράδοση. Η σχεδόν καθιερωμένη θέση του σε πα
ραστάσεις Θρήνου από τον 11ο αιώνα 1 9 στα δεξιά, να 
προσκυνάει στα πόδια του Κυρίου, με μικρές μόνο πα
ραλλαγές στην κίνηση των χεριών2 0, δεν έχει υιοθετη
θεί από το ζωγράφο μας, που πιθανώς έχει ανατρέξει 
σε δυτικά πρότυπα. Σε ένα έργο του ιταλού ζωγράφου 
Corregio, εκτελεσμένο γύρω στο 1522 με την επιγραφή 
Αποκαθήλωση2 1 αλλά με παράσταση Θρήνου, παρα
τηρούμε στο βάθος της σύνθεσης μια μορφή, προφα
νώς του Νικόδημου, να κατεβαίνει από τη σκάλα. Αν 
και η στάση είναι διαφορετική, η αντίληψη παραμένει 
η ίδια ενισχύοντας την υπόθεση ότι ο ζωγράφος μας 
εμπνέεται από δυτικές παραστάσεις. Δεν παραλείπει 
παράλληλα να χρησιμοποιεί στοιχεία από την παλαι-
ολόγεια ζωγραφική: η στάση του υπηρέτη που σπρώ
χνει την πέτρα από τον τάφο του Ααζάρου στην τοι
χογραφία της Έγερσης του Λαζάρου στην Παντά
νασσα του Μυστρά2 2 είναι ανάλογη με αυτήν του Ιω
σήφ στην εικόνα μας. 

Το ερώτημα όμως που μας απασχολεί στη συγκεκριμέ
νη περίπτωση είναι γιατί ο ζωγράφος προτίμησε να 
αποδώσει τον Ιωσήφ τη στιγμή που κατεβαίνει από τη 
σκάλα από τη σκηνή της Αποκαθήλωσης και δεν ακο
λούθησε μια από τις παραδοσιακές του απεικονίσεις. 
Ίσως ήθελε να συνδέσει τις δύο παραστάσεις Θρήνου 
και Αποκαθήλωσης και γι' αυτό χρησιμοποίησε ως 
συνδετικό κρίκο το τελευταίο στάδιο της Αποκαθήλω
ση ς, τον Ιωσήφ να κατεβαίνει από τη σκάλα, αφού έχει 
ήδη παραδώσει στην Παναγία το σώμα του Χριστού. 
Αν και παρόμοια καινοτομία δεν έχει παρατηρηθεί σε 
άλλες παραστάσεις Θρήνου, όμως πολύ συχνά, ήδη 
από τον 11ο αιώνα και αργότερα και στη μεταβυζαντι
νή περίοδο, παρατηρείται η παράλληλη εικονογράφη
ση των δύο σκηνών, Αποκαθήλωσης και Θρήνου 2 3, 
καθώς και Θρήνου και Ενταφιασμού2 4, σε μία παρά
σταση. Τις περιπτώσεις αυτές πιθανότατα θα είχε υπό
ψη του ο καλλιτέχνης της εικόνας μας, με πρόθεση τη 
δημιουργία μιας σύνθεσης με στοιχεία και από τις δύο 
παραστάσεις. Αυτή η παράλληλη εικονογράφηση 
Αποκαθήλωσης και Θρήνου ίσως να επέφερε παρό
μοια σύγχυση στο μεταβυζαντινό ζωγράφο Εμμανου
ήλ Τζάνε, όταν έβαλε στην παράσταση Θρήνου της ει
κόνας του Μουσείου Μπενάκη που αναφέραμε παρα
πάνω την επιγραφή Η Αποκαθήλωσις25. 
Η εκλεκτικότητα του ζωγράφου μας δεν είναι μοναδι
κή. Παρόμοιος συνδυασμός εικονογραφικών στοιχεί
ων Σταύρωσης, Πιετά και Αποκαθήλωσης παρατηρεί
ται σε μια σειρά κρητικών εικόνων του 15ου και του 
16ου αιώνα. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός 
ότι σε όλα αυτά τα έργα ένα θέμα της δυτικής τέχνης 
όπως η Πιετά προσαρμόζεται στη βυζαντινή εικονο-
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Εικ. 3. Εμμ. Τζάνε: Αποκαθήλωση. Αθήνα, Μουσείο Μπε
νάκη. (Υπογραφή πλαστή κατά Μ.Χ.). 

9. Μ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Ένταφιασμός-θρήνος, ΔΧΑΕ, περ. Δ' - τ. Ζ' 
(1973-74), σ. 145 (στο εξής: Ενταφιασμός). 
Κ). Κ. Gal I as - Κ. We s se Ι - Μ. Β o r b o u d a k i s. Byzantinisches 
Kreta, München 1983, α. 290, πίν. 247. 

11. Ά . Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Μουσείον Μπενάκη, Κατάλογος των 
εικόνων, Έ ν 'Αθήναις 1936, αριθ. 30, πίν. 22. 
12. Ό π ω ς έργα των ιταλών ζωγράφων Ortolano, Luini, Civerchio, 
Lanino, Francesco da Santacroce κ.ά., βλ. B . B e r e n s o n , Italian Pictures 
of the Renaissance, Central Italian and North Italian Schools, III, London 
1968, εικ. 1769, 1482,1370, 1368, 1278, 1277· S. M o s c h i n i -Marcon i, 
Gallerie dell'Accademia di Venezia, Opere d'arte del secolo XVI, Roma 
1962, εικ. 311. Η υπογραφή πλαστή κατά Μανόλη Χατζηδάκη. 

13. Το εικονογραφικό αυτό στοιχείο, που πρωτοεμφανίζεται στα 
τέλη του 11ου αι., παρατηρείται στο εξής συχνά, βλ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , 
Ενταφιασμός, σ. 143. Επιβιώνει και στους μετά την Αλωση χρό
νους, όπως στις τοιχογραφίες του 16ου αι. στη μονή των Φιλαν-
θρωπηνών (Μ. Α χ ε ι μ ά σ τ ο υ - Π ο τ α μ ι ά ν ο υ , Η μονή των Φι-
λανθρωπηνών και η πρώτη φάση της μεταβυζαντινής ζωγραφι
κής, Αθήναι 1983, εικ. 57α), στη μονή Σταυρονικήτα (Μ. Χ α 
τ ζ η δ ά κ η ς , Ο κρητικός ζωγράφος Θεοφάνης, Οι τοιχογραφίες 
της Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα, Αγιον Όρος 1986, εικ. 100) 
(στο εξής: Ο ζωγράφος Θεοφάνης), στη Βελτσίστα (Α. S t a v r o -
p o u l o u - M a k r i , Les peintures murales de l'église de la Trans
figuration à Veltsista (1568) en Epire et l'atelier des peintures Kondaris, 
Ioannina 1989, εικ. 32a), σε εικόνα της μονής Σινά, των αρχών του 
15ου αι. (Ν τ. Μ ο υ ρ ί κ η, στο: Σινά, Οι θησαυροί της Ιεράς Μο
νής της Αγίας Αικατερίνης, Εκοοτική Αθηνών 1990, εικ. 75), 
στην εικόνα του ναού του Αγίου Γεωργίου στη Βενετία του 16ου 
αι. που αποδίδεται στο Μιχαήλ Δαμασκηνό (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, Venice 
1962, εικ. 34-35). 

14. Ό π ω ς στην ψηφιδωτή παράσταση της Σταύρωσης στη μονή του 
Οσίου Δουκάτου 11ου αι. (Ε. D i e z - Ο. De m us, Byzantine Mosaics 
in Greece, Daphni and Hosios Lucas, Cambrigde, Mass. 1931, εικ. XIII) 
αποβαίνει σταθερό χαρακτηριστικό στους επόμενους αιώνες - βλ. 
G . M i l l e t , Recherches sur l'iconographie de l'évangile aux XlVe, XVe et 
XVIe siècles, d'après le monuments de Mistra, de la Macédoine et du Mont-
Athos, Paris 1916, σ. 396-460 (στο εξής: Recherches). 

15. Ό π ω ς στο τετραευαγγέλιο της μονής Βατοπεδίου αριθ. 735, 
του Μου αι. (M i 11 e t, Recherches, εικ. 548) και σε μια τοιχογραφία 
επίσης του 14ου αι. στο ναό του Αγίου Νικήτα στο Cuèer (G. 
M i 11 e t, La peinture du moyen âge en Yougoslavie, III, Paris 1962, εικ. 
37.2) (στο εξής: La peinture), στην τοιχογραφία της Ανάστασης 
στο ναό του Χριστού στη Βέροια, του 14ου αι. (Στ. Π ε λ ε κ α ν ί -
δ η ς , Καλλιέργης, όλης Θετταλίας άριστος ζωγράφος, 'Αθήναι 
1973, εικ. 28). Στη μεταβυζαντινή περίοδο παρατηρείται στην τοι
χογραφία της μονής Ντίλιου του 1543 (Θ. Λ ί β α - Ξ α ν θ ά κ η , Οι 
τοιχογραφίες της μονής Ντίλιου, 'Ιωάννινα 1980, εικ. 35). 

16. Βλ. υποσημ. 15. 
17. Βρίσκεται στο Fogg Art Museum (Η. B e l t i n g , Das Bild und sein 
Publikum im Mittelalter, Berlin 1981, εικ. 25). 

18. Ό π ω ς οι εικόνες του Βυζαντινού Μουσείου Τ. 2447 (15ου αι.), 
της Συλλογής Καλλιγά (β' μισό 15ου αι.), της Galerie Nikolenko 
(γύρω στο 1500), του Λένινγκραντ (τέλη 15ου αι.), της Πάτμου 
(μέσα 16ου αι.) κ.ά. Βλ. Έκθεση γ ια τα 100 χρόνια της ΧΑΕ (1884-
1984), Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών (6 Οκτωβρί
ου 1984 - 30 Ιουνίου 1985), Κατάλογος έκθεσης, Αθήνα 1984, εικ. 
13· Ν. Χ α τ ζ η δ ά κ η , Εικόνες κρητικής σχολής, 15ος-16ος αιώ
νας, Κατάλογος Έκθεσης, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 1983, εικ. 
24· Icônes grecques et russes, Galerie Nikolenko, Paris 1977, εικ. 1" W. 
F e l i c e tt i - L i e b e n f e 1 s, Geschichte der byzantinischen Ikonenma
lerei, Olten-Lausanne 1956, εικ. 129b- Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , Εικόνες 
της Πάτμου, Αθήνα 1977, εικ. 53. 

19. Ό π ω ς στο ελεφαντοστό του Μουσείου Victoria and Albert, στην 
τοιχογραφία του ερειπωμένου ναού στην Πάφο, στο ευαγγέλιο 
της μονής Gelati, βλ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Ενταφιασμός, σ. 142, 143, εικ. 
48.2, 3, 4. 
20. Σε πολλές παραστάσεις αγγίζει τα πόδια ή το σάβανο του νε
κρού, όπως στην τοιχογραφία του Nerezi (12ου αι.), στη μικρο
γραφία Vat. gr. 1156, φ. 194ν (12ου αι.), στην τοιχογραφία του 
Kurbinovo (12ου αι.), στην τοιχογραφία των Αγίων Αναργύρων 
στην Καστοριά (12ου αι.), βλ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Ενταφιασμός, εικ. 
49.1, 2, 3, 4, στην τοιχογραφία του Αγίου Κλήμεντος στην Αχρίδα 
(1295) κ.ά., βλ. M i 1 le t, La peinture, III, εικ. 9.3. Σε άλλες παραστά
σεις ο Ιωσήφ κρατεί με σεβασμό τα χέρια του κάτω από το ιμάτιο 
χωρίς να τολμά να αγγίξει τον Κύριο, όπως στην τοιχογραφία 
του ναού της Ανάληψης στην KuceviSte (14ου αι.) ( M i l l e t , Re
cherches, εικ. 550), στην τοιχογραφία του Popauti (P. H e n r y , Les 
églises de la Moldavie du Nord, texte-album, Paris 1930, εικ. XXXVII 1) 
και στην τοιχογραφία της μονής Ντίλιου ( Λ ί β α - Ξ α ν θ ά κ η , 
ό.π., εικ. 35). 

21. Βρίσκεται στην Πινακοθήκη της Πάρμας (Ν. Β. Δ ρ α ν δ ά κ η ς , 
Ό ' Ε μ μ α ν ο υ ή λ Τζάνε Μπουνιαλής, Έ ν ' Α θ ή ν α ι ς 1962, εικ. 44β). 

22. Βλ. G. M i 1 let, Monuments byzantins de Mistra, Paris 1910, εικ. 20. 

23. Στη μικρογραφία του ευαγγελίου Morgan 639, φ. 280 και στο 
ελεφαντοστό του Μουσείου Victoria and Albert, και τα δύο του 1 Ιου 
αι., βλ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Ενταφιασμός, εικ. 48.1, 2· επίσης στην τοιχο
γραφία της μονής Βατοπεδίου (14ου αι.) βλ. M i 11 e t, ό.π., εικ. 93. 

24. Στις μεταβυζαντινές τοιχογραφίες του 16ου αι. της μονής Ντίλι
ου και του ναού της Μεταμόρφωσης στη Βελτσίστα, βλ. Λ ί β α -
Ξ α ν θ ά κ η , ό.π., εικ. 35, και S t a v r o p o u l o u - M a k r i , ό.π., εικ. 32a. 

25. Βλ. υποσημ. 11. 
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Εικ. 4. Πέτρου Κλάοον: Πιετάμε τον άγιο Ιωάννη και τον άγιο Ιωσήφ. Βενετία, ναός Santa Fosca. 

γραφιά. Ο Ιωσήφ από τη σκηνή της ΑποκαΟήλωσης 
και ο Ιωάννης από τη Σταύρωση πλαισιιόνουν το σύ
μπλεγμα της καθιστής Παναγίας με το Χριστό σε μια 
εικόνα του 15ου αιώνα στο ναό της Santa Fosca στη Βε
νετία, έργο του Πέτρου Κλάδου2 6 (Εικ. 4). Το εικονο
γραφικό αυτό σχήμα επαναλαμβάνεται και σε μια ει
κόνα του 16ου αιοόνα στα Musei Civici της Πάδοβας, 
όπου προστίθενται και δύο άγγελοι που θρηνούν 2 7 

(Εικ. 5). Στο ίοιο κλίμα κινείται και ο καλλιτέχνης 
μιας άλλης εικόνας του 16ου αιώνα στην Πράγα, με 
μόνη οιαφορά ότι έχει αντικαταστήσει τη μορφή του 
Ιωσήφ με τη μορφή της Μαρίας της Μαγδαληνής 2 8 

(Εικ. 6). Σε όλες αυτές τις περιπτιόσεις, με εξαίρεση 
την εικόνα της Πράγας, το εικονογραφικό θέμα της 
Πιετά είναι απαλλαγμένο τεχνοτροπικά από κάθε δυ
τική επίδραση. 
Παρά τις εικονογραφικές ιδιομορφίες στην απόδοση 

της Παναγίας και του Χριστού, του Ιιοσήφ και του Ιω
άννου στην εικόνα μας, η στάση του Νικόδημου καθι
σμένου με ανασηκωμένα χέρια σε απόγνωση, αν και 
δεν είναι αρκετά διαδεδομένη, δεν παρουσιάζει ιδιαί
τερα προβλήματα. Συνήθως στις αρχαιότερες παρα
στάσεις προσκυνάει μαζί με τον Ιωσήφ το σώμα του 
Κυρίου2 9, αργότερα στέκεται όρθιος 3 0 και πολύ συχνά 
κρατάει όρθια τη σκάλα3 1. Το εικονογραφικό αυτό 
στοιχείο απαντά και στα μετά την Άλωση χρόνια 3 2 και 
εναλλάσσεται με την απεικόνιση του Ιωσήφ όρθιου μέ
σα σε ξέσκεπη σαρκοφάγο καθώς ετοιμάζεται να πα
ραλάβει το νεκρό3 3. 

Στην παράσταση Θρήνου στο ναό του αγίου Κλήμε-
ντος στην Αχρίδα, έργου της παλαιολόγειας ζωγραφι
κής, ο Νικόδημος (χτενίζει τον Κύριο με τα χέρια 
απλωμένα μπροστά. Με τον ίδιο τρόπο, σε απόγνωση, 
χειρονομεί και στη μεταβυζαντινή τοιχογραφία της 
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Εικ. 5. Πιετά με τον άγιο Ιωάννη και τον άγιο Ιωσήφ. Πάοοδα, Musei Civici. 

26. Βλ. Α. R i z z i , Le icone bizantine e postbizantine delle chiese 
veneziane. Θησαυρίσματα 9 (1972), πίν. ΙΣΤ'· Ν. Χ α τ ζ η δ ά κ η , 
Venetiae quasi alterum Byzantium, Από τον Χάνδακα στη Βενετία, 
Ελληνικές εικόνες στην Ιταλία, 15ος-16ος αιώνας. Κατάλογος 
Έκθεσης, Αθήνα 1993, αριθ. 3. 

27. Βλ. Χ α τ ζ η δ ά κ η , ό.π., αριθ. 36. 

28. Βλ. Κ. P r i j a t e l j , L'icona della Pietà nella Galleria di Split, Zograf 
5(1974), σ. 55-57. 

29. Ό π ω ς στο ελεφαντοστό του Μουσείου Victoria and Albert ( 11 ου 
αι.), στο ευαγγέλιο της μονής Gelati (11ου-12ου αι.), στο ελεφα
ντοστό του Μουσείου Rosgarten Κωνστάντιας (11ου-12ου αι.) και 
στη μικρογραφία του Vat. gr. 1156. φ. 194ν (12ου αι.), βλ. Σ ω τ η 
ρ ί ο υ , Ενταφιασμός, εικ. 48.2, 4, 5, 49.2. 

30. Ό π ω ς στην τοιχογραφία ερειπωμένου ναού στην Πάφο (1 Ιου 
αι.) (Σ ω τ η ρ ί ο υ, Ενταφιασμός, εικ. 48.3), στην τοιχογραφία του 
Αγίου Κλήμεντος στην Αχρίοα (1295), ( M i l l e t , La peinture, III, 
εικ. 9.3) και στην τοιχογραφία του Πρωτάτου (αρχές Μου αι.) 
( M i l l e t , ό.π. (υποσημ. 22), εικ. 25.3). 

31. Ό π ω ς στην τοιχογραφία του Αγίου Νικολάου στο Πρίλεπ (τέ
λη 13ου αι.) ( M i l l e t , La peinture. III, εικ. 26.1 ), στην τοιχογραφία 

του Λέσνοβο (αρχές Μου αι.) ( M i l l e t , La peinture, IV, εικ. 13.28), 
στην τοιχογραφία της Ανάστασης του Χριστού στη Βέροια (14ου 
α ι . ) ( Π ε λ ε κ α ν ί δ η ς , ό.π. (υποσημ. 15), εικ. 28). 

32. Ο Νικόδημος εικονίζεται όρθιος, χωρίς να κρατεί τη σκάλα, 
στην τοιχογραφία της μονής των Φιλανθρωπηνών (16ου αι.) 
( Α χ ε ι μ ά σ τ ο υ - Π ο τ α μι ά ν ο υ , ό.π. (υποσημ. 13), εικ. 57α), 
κρατεί και ακουμπά στη σκάλα στην τοιχογραφία της μονής Ντί-
λιου (Α ί β α - Ξ α ν θ ά κ η , ό.π. (υποσημ. 15), εικ. 35), σε εικόνα των 
αρχών του 15ου αι. στη μονή Σινά (Μ ο υ ρ ι κ ή , ό.π. (υποσημ. 13), 
εικ. 75), στην εικόνα του Εμμανουήλ Ααμπάρδου του Π ο υ αι. στο 
Βυζαντινό Μουσείο Τ. 352 (Μ. C h a t z i d a k i s , Byzantine Museum 
of Athens, Icônes, έκδ. Apollo, εικ. 17). 

33. Ο Νικόδημος όρθιος, μπροστά από την ακάλυπτη σαρκοφάγο, 
εικονίζεται ήδη από τις αρχές του 15ου αι., όπως στην τοιχογραφία 
του ασκηταριού της Αγίας Ελεούσας στη Μεγάλη Πρέσπα (1410), 
βλ. Ν. Κ. Μ ο υ τ σ ό π ο υ λ ο ς , Οι εκκλησίες του νομού Φλωρίνης, 
Θεσσαλονίκη 1964, εικ. 38. Μέσα στη σαρκοφάγο παριστάνεται στην 
τοιχογραφία της μονής Σταυρονικήτα, έργο του Θεοφάνη (16ου 
αι.), βλ. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , Ο ζωγράφος Θεοφάνης, εικ. 100, και στην 
τοιχογραφία της Ααύρας (1535), βλ. M i l l e t , Recherches, εικ. 560. 
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Εικ. 6. Πιετά με τον άγιο Ιωάννη και τη Μαρία τη Μαγδαληνή. Πράγα, Εθνική Πινακοθήκη 
(φωτ. Zograf 5 (1974), σ. 57). 

μονής ΦιλανΟρωπηνών στο νησί των Ιωαννίνων, όπως 
στην εικόνα μας3 4. 
Η εικονογράφηση των μυροφόρων, βασικών μορφών 
του Θρήνου, παρουσιάζει πολλές παραλλαγές: υπάρ
χει μεγάλη ελευθερία όσον αφορά στην απόοοσή τους 
από τους βυζαντινούς καλλιτέχνες. Ο αριθμός τους, 
εκτός των δύο σταθερών -της Μαρίας της Μαγδαλη
νής και της Μαρίας, της αδελφής του Λαζάρου-, οι 
στάσεις και οι χειρονομίες τους ποικίλλουν ανάλογα 
με την παράσταση 3 5. Η Μαρία η Μαγδαληνή, γονατι
στή να υποβαστάζει τα πόδια του Χριστού, διαφορο
ποιημένη από τις άλλες μυροφόρους, δεν απαντά σε 
βυζαντινές παραστάσεις Θρήνου, όπου συνήθως πα
ριστάνεται όρθια με υψωμένα ανοιχτά χέρια3 6. Γονατι
στή στα πόδια του Χριστού αποδίδεται από τους βυ
ζαντινούς καλλιτέχνες σε άλλα θέματα, όπως στο Μη 
μου Απτού 3 7 και στην Εμφάνιση του Χριστού στις Μυ
ροφόρους3 8. Ίσως ο ζωγράφος άντλησε τα πρότυπα 

του από τις δύο παραστάσεις. Στην τοιχογραφία της 
Εμφάνισης του Χριστού στις Μυροφόρους στο ναό 
του Αγίου Νικολάου Ορφανού της Θεσσαλονίκης3 9, η 
μία από τις μυροφόρους δεξιά, γονατισμένη στο έδα
φος, με το ιμάτιο μόλις να διακρίνεται κάτω από το μα-
φόριο, χαμηλά πίσω στα πόδια, θυμίζει πολύ τη Μα
ρία τη Μαγδαληνή στην εικόνα μας. 
Υπάρχει βέβαια και η πιθανότητα ο καλλιτέχνης να 
επηρεάστηκε και από δυτικές αποδόσεις Θρήνου, 
όπου η Μαρία η Μαγδαληνή εικονίζεται πολύ συχνά 
γονατιστή δεξιά να υποβαστάζει τα πόδια του Κυρί
ου 4 0 . Την υπόθεση αυτή ενισχύει και το γεγονός ότι σε 
όλες αυτές τις περιπτώσεις το κεντρικό σύμπλεγμα του 
Χριστού και της Παναγίας αποτελεί εικονογραφική 
μεταφορά της Πιετά. Σε μια μεταβυζαντινή με δυτικές 
επιδράσεις εικόνα του 16ου αιώνα από την επισκοπική 
εκκλησία Curtea de Arges στη Ρουμανία με θέμα την 
Αποκαθήλωση4 1, όπου όμως πρόκειται για ενδιάμεσο 
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τύπο Αποκαθήλωσης και Θρήνου (Εικ. 7), η Μαρία η 
Μαγδαληνή εικονίζεται κατά τον ίδιο τρόπο. 
Παραδείγματα από τη βυζαντινή εικονογραφία έχει 
ακολουθήσει ο ζωγράφος μας ως προς τη θέση και τη 
στάση των άλλων τριών μυροφόρων. Η όρθια γυναίκα 
που θρηνεί με ανασηκωμένα ανοιχτά χέρια δίπλα στο 
σταυρό -χαρακτηριστική στάση και χειρονομία της Μα
ρίας της Μαγδαληνής- δεν λείπει σχεδόν από καμιά βυ
ζαντινή απεικόνιση Θρήνου4 2, ενώ επιβιώνει και στα 
μετά την Αλωση χρόνια4 3. Το ίδιο συμβαίνει και με την 
άλλη μυροφόρο δίπλα της, η οποία τραβάει τα λυτά μαλ
λιά της4 4. Η τέταρτη γυναίκα, τέλος, πίσω από τη Μαρία 
τη Μαγδαληνή, που καθιστή χειρονομεί παρακλητικά, 
είναι λεπτομέρεια γνωστή ήδη από το 13ο αιώνα 4 5. 
Οι δύο άγγελοι, δεξιά και αριστερά της σύνθεσης, που εκ
φράζουν τη θλίψη τους με χειρονομίες θρήνου, είναι τυ
πικό στοιχείο από τον 11ο αιώνα4 6 και προφανώς έλκουν 
την καταγωγή τους από παραστάσεις Σταύρωσης47. 
Το άπλωμα του τοπίου με τα τείχη της Ιερουσαλήμ και 
το πλατύ άνοιγμα του ορίζοντα στο βάθος της σκηνής, 
ανάμεσα στα δύο βουνά, υπονοεί κάποια δυτικότροπη 
αίσθηση προοπτικής του χώρου. Τα δύο βουνά στα 

34. M i l l e t , La peinture, III, εικ. 9.3. Α χ ε ι μ ά σ τ ο υ - Π ο τ α μ ι ά -

ν ο υ , ό.π. (υποσημ. 13), εικ. 57α. 

35. Δύο γονατιστές μυροφόροι εικονίζονται στο ευαγγέλιο Morgan 

639, φ. 280 (Που αι.), ούο όρθιες στο ελεφαντοστό του Μουσείου 

Rosgarten Κωσταντίας (12ου αι.), στην τοιχογραφία ερειπωμένου 

ναού στην Πάφο (11ου αι.) κ.α., βλ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Ενταφιασμός, 

εικ. 48.1, 5, 3. Τρεις (μία όρθια, η άλλη γονατιστή και η τρίτη καθι

στή) εικονίζονται στη μονή της Παναγίας Ολυμπιώτισσας (13ου 

αι.), βλ. Ε. C o n s t a n t i n i d e s , The Wall Paintings of the Panagia 

Olympiotissa at Elasson in Northern Thessaly, II, Athens 1992, εικ. 42-

45. Τέσσερις (τρεις γονατιστές και μία όρθια) στον Αγιο Νικήτα 

κοντά στο Cucer (14ου αι.), ενώ πλήθος σε διαφορετικές θέσεις 

και στάσεις εικονίζεται στον άγιο Κλήμέντα στην Αχρίόα (1295), 

βλ. M i l l e t , La peinture. III, εικ. 45.1, 9, 3. 

36. Ό π ω ς στο ευαγγέλιο της μονής Gelati ( Σ ω τ η ρ ί ο υ , Ενταφια

σμός, εικ. 48.4), στη μονή της Ολυμπιώτισσας ( C o n s t a n t i 

n i d e s , ό.π., εικ. 42), στη μονή Σταυρονικήτα ( Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , Ο 

ζωγράφος Θεοφάνης, εικ. 100). 

37. Ό π ω ς η εικόνα του Μη μου Απτού στο μετόχιο της μονής 

Αγίας Αικατερίνης Σιναϊτών στη Ζάκυνθο (16ου αι.), βλ. From 

Byzantium to El Greco, εικ. 58. 

38. Στο μοναστήρι Marko (14ου αι.) ( M i l l e t , La peinture, IV, εικ. 

80.153), στον Αγιο Φανούριο στο Βαλσαμόνερο (15ου αι.) (Κ. 

Κ a 1 ok y ri s. The Byzantine Wall-Paintings of Crete, New York 1973, 

εικ. 45). 

39. Βλ. Α'ιμ. Κ α λ λ ι γ ά - Γ ε ρ ο υ λ ά ν ο υ , Ή σκηνή τοΰ «Μή μου 

"Απτού» όπως εμφανίζεται σέ βυζαντινά μνημεία και ή μορφή πού 

παίρνει στον 16ο αιώνα, ΔΧΑΕ, περ. Δ' - τ. Γ (1962-63), εικ. 61.2. 

40. Στα έργα του Francesco da Santacroce και Luini (16ου αι.), βλ. 

M o s c h i n i-M a re on ί,ό.π. (υποσημ. 12), εικ. 31 l· Β e re n son, ό.π. 

(υποσημ. 12), εικ. 1482. 

4L Βλ. Κ. W e i t z m a n n - G . Α 1 i b e g a s ν i 1 i - A. V o l s k a j a - G . 

Εικ. 7. Αποκαθήλωση. Βουκουρέστι, Μουσείο Τέχνης 
(φωτ. Le icone, Milano 1981, σ. 391). 

B a b i c-M. C h a t z i d a k i s - M . A l p a t o v -T. V o i n e s c u , Le icone, 

Milano 1981, σ. 391. Η εικόνα βρίσκεται τώρα στο Βουκουρέστι, 

στο Μουσείο Τέχνης. 

42. Ό π ω ς στην Παναγία Ολυμπιώτισσα στην Ελασσώνα (τέλη 

Που αι.), στο ναό της μονής Αρχαγγέλων στο Αέσνοβο (Μου αι.), 

στο ναό του Ταξιάρχη Μητροπόλεως στην Καστοριά (Μου αι.) 

κ.α., βλ. C o n s t a n t i n i d e s , ό.π. (υποσημ. 35), εικ. 42· M i 11 e t. La 

peinture, IV, εικ. 13.28, 2 9 Σ τ . Π ε λ ε κ α ν ί δ η ς - Μ . Χ α τ ζ η δ ά -

κ η ς, Καστοριά (έκδ. Μέλισσα), Αθήνα 1984, σ. 100, εικ. 13. 

43. Σε μια εικόνα του 15ου αι. στη μονή της Αγίας Αικατερίνης 

στο Σινά, στην τοιχογραφία της μονής Σταυρονικήτα (16ου αι.), 

στην εικόνα του Εμμανουήλ Ααμπάρόου Τ. 352 στο Βυζαντινό 

Μουσείο ( Π ο υ αι.) κ.ά., βλ. Μ ο υ ρ ί κ η , ό.π. (υποσημ. Π ) , εικ. 75-

Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , Ο ζωγράφος Θεοφάνης, εικ. 100· J. T a y lor, Icon 

Painting, Phaidon Press, Oxford 1979, σ. 56, 57. 

44. Βλ. υποσημ. 42 και 43. 

45. Ό π ω ς στην Παναγία Ολυμπιώτισσα ( C o n s t a n t i n i d e s , ό.π., 

εικ. 42). 

46. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Ενταφιασμός, ο. 142. 

47. Από τα αρχαιότερα παραδείγματα η αμφιπρόσωπη εικόνα Τ. 

157 του Βυζαντινού Μουσείου, που στη μία όψη εικονίζεται η 
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πλάγια, η προοπτική απόδοση των επάλξεων των κτι
ρίων και η αυστηρά συμμετρική δομή της σύνθεσης, 
χωρίς άλλες ομοιότητες στην εικονογραφική διάταξη 
της σκηνής, συναντώνται σε μια άλλη εικόνα Θρήνου 
στη μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, έργο κρη
τικού καλλιτέχνη των αρχών του 15ου αιώνα 4 8 . 
Η εικονογραφική αυτή ανάλυση της συγκεκριμένης 
παράστασης έδειξε μια έντονη τάση συνδυασμού στοι
χείων τόσο από τη βυζαντινή παράδοση όσο και από 
τη δυτική τέχνη. Ο ζωγράφος για το κεντρικό σύ
μπλεγμα της Παναγίας και του Χριστού ακολούθησε 
τον εικονογραφικό τύπο της Πιετά, διαμορφωμένο 
από τα κρητικά εργαστήρια στα τέλη του 15ου και του 
16ου αιώνα. Το ίδιο επιχείρησε και με την καθιστή 
μορφή του Ιωάννη, που παρουσιάζει έντονη συγγέ
νεια με τον τύπο του Ιωσήφ σε μια σειρά κρητικών ει
κόνων Γέννησης του 15ου και του 16ου αιώνα, ενώ πα
ράλληλα ο Ιωάννης με παρόμοιο τρόπο κρατεί την κε
φαλή του και σε παραστάσεις Σταύρωσης. Ταυτόχρο
να, διατηρεί χαρακτηριστικά των βυζαντινών χρόνων, 
την παρουσία των αγγέλων και τις χειρονομίες και 
στάσεις των μυροφόρων. Ως προς τον Ιωσήφ, τη Μα
ρία τη Μαγδαληνή και την προοπτική απόδοση του 
χώρου οι επιλογές του διαφέρουν. Αντλεί τα πρότυπα 
τους από τη θεματογραφία ιταλών καλλιτεχνών. 
Ο ζωγράφος δημιουργεί έναν ιδιόρρυθμο τύπο Θρή
νου, όχι συνηθισμένο σε έργα της ορθόδοξης εικονο
γραφίας στους χρόνους πριν από την Αλωση. Πρόκει
ται για ικανό και προβληματισμένο δημιουργό, με 
πνεύμα ανοιχτό, που στην προσπάθεια του να προσ
δώσει νέα μορφή στην παραδοσιακή σύνθεση του 
Θρήνου, κατέφυγε σε δυτικά πρότυπα, συνταιριασμέ
να αρμονικά με πρότυπα παλαιολόγεια και κρητικά 
του 15ου και του 16ου αιώνα. 

Ο άνετος αυτός συνδυασμός ορθόδοξων και δυτικών 
στοιχείων προδίδει περιβάλλον με έντονη επικράτηση 
των δύο αυτών καλλιτεχνικών ρευμάτων. Ένας τέτοι
ος χώρος ήταν η Κρήτη την εποχή της Ενετοκρατίας 
και ειδικότερα το 15ο και το 16ο αιώνα. Από τα νοτα-
ριακά έγγραφα για παραγγελίες φορητών εικόνων 
στο Χάνδακα 4 9 ήρθαν στο φως ποικίλες πληροφορίες, 
που φώτισαν τις γνώσεις μας για την καλλιτεχνική 
δραστηριότητα της Κρήτης αυτή την εποχή. Οι τεχνο-
τροπικές και εικονογραφικές επιδράσεις από την τέ
χνη της Δύσης είναι πολλές και οι ζωγράφοι ιδιαίτερα 
του 16ου αιώνα δεν μένουν πια προσκολλημένοι στα 
παραδοσιακά βυζαντινά έργα, αλλά εμπλουτίζουν το 
θεματολόγιο τους με παραστάσεις εμπνευσμένες από 
τη δυτική εικονογραφία. Και εδώ αξίζει να αναφέρου
με ότι οι κρητικοί καλλιτέχνες θα πρέπει να ήταν ιδι
αίτερα ενημερωμένοι προκειμένου να αντιμετωπίσουν 

το ευρύ φάσμα της πελατείας τους, που εκτεινόταν όχι 
μόνο σε έλληνες ορθοδόξους αλλά και σε καθολικούς 
στην Κρήτη και έξω από αυτήν 5 0. 
Επηρεασμένος από αυτό το κλίμα, το 15ο αιώνα, ο 
κρητικός ζωγράφος της εικόνας της Santa Fosca Πέ
τρος Κλάδος, που αναφέραμε παραπάνω, προσπάθησε 
να συνθέσει μια πρωτότυπη παράσταση της Πιετά με 
τους Ιωσήφ και Ιωάννη 5 1. Παρόμοιες καινοτομίες επι
χείρησαν αργότερα και οι καλλιτέχνες των εικόνων 
των Musei Civici της Πάδοβας 5 2 και της Πράγας 5 3 . 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο των νέων αναζητήσεων, δη
μιούργησε και ο ζωγράφος της εικόνας στην επισκοπι
κή εκκλησία του Arges έναν ενδιάμεσο τύπο Αποκαθή-
λωσης και Θρήνου 5 4. Ο ζωγράφος όμως της εικόνας 
μας προχώρησε ακόμη περισσότερο, με τη σύνθεση 
μιας πλήρους παράστασης θρήνου, που εμπεριέχει 
την Πιετά, στοιχεία από την Αποκαθήλωση και παρα
δοσιακές μορφές Θρήνου. 

Η μοναδικότητα αυτού του έργου καθιστά δύσκολη 
την έρευνα του θέματος και μέχρι τον εντοπισμό κά
ποιου παράλληλου οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι 
δημιουργήθηκε για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις 
μόνο κάποιου συγκεκριμένου παραγγελειοδότη και 
τελικά δεν επαναλήφθηκε. 
Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι σε κάποιο κρητι
κό εργαστήριο του 16ου αιώνα εκτελέστηκε η εικόνα 
μας, που χαρακτηρίζεται και τεχνοτροπικά από στοι
χεία αυτής της εποχής. Η μελετημένη συμμετρική σύν
θεση, η ακρίβεια στην εκτέλεση και τα καλλιγραφημέ
να φώτα στο πλάσιμο των προσώπων ευνοούν τη σύ
γκριση με εικόνες της κρητικής ζωγραφικής του 16ου 
αιώνα, όπως η εικόνα της Σταύρωσης στην ενορία της 
Σφάκας 5 5 . Η ευγενική έκφραση και η συγκρατημένη 
θλίψη του Ιωάννη, που έρχεται σε αντίθεση με την 
έντονη ανησυχία των άλλων μορφών, επαναλαμβάνε
ται σε μια σειρά κρητικών έργων αυτής της περιόδου5 6. 
Σε μια χρονολόγηση στο 16ο αιώνα παραπέμπουν επί
σης τα ζωηρά χρώματα δεμένα με αρμονία, καθώς και η 
προσεγμένη πτυχολογία των ενδυμάτων5 7. Τα βαθμι
δωτά βουνά στα πλάγια, που περικλείουν την παρά
σταση, εμφανίζονται και σε άλλα έργα κρητικών ζω
γράφων 5 8 και ενισχύουν την υπόθεση ότι η εικόνα μας 
εκτελέστηκε από κρητικό καλλιτέχνη του 16ου αιώνα. 
Στη χρονολογική αυτή τοποθέτηση οδηγούν και τα λι
γοστά δένδρα, μοναδική βλάστηση στο σκληρό τοπίο5 9. 
Με τα δεδομένα αυτά, εικονογραφικά και τεχνοτρο
πικά, η εικόνα του Επιταφίου Θρήνου της Temple 
Gallery μπορεί να τοποθετηθεί στο 16ο αιώνα. Η μονα
δικότητα όμως του εικονογραφικού της τύπου δεν 
επιτρέπει να προσδιορίσουμε το καλλιτεχνικό εργα
στήριο παραγωγής της. 
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Σταύρωση (το πρώτο στρώμα του 9ου αι. και το δεύτερο του 13ου 
αι.) και στην άλλη η Παναγία Βρεφοκρατούσα (16ου αι.), βλ. Μ. 
Σ ω τ η ρ ί ο υ , Ά μ φ ι π ρ ό σ ω π ο ς είκών του Βυζαντινού Μουσείου 
'Αθηνών έκτης 'Ηπείρου, ΔΧΑΕ, περ. Δ' - τ. Α' (1959), σ. 135-143. 

48. Βλ. Μ ο υ ρ ί κ η, ό.π. (υποσημ. 13), εικ. 75. 
49. Μ. C a t t a p a n , Nuovi elenchi e documenti dei pittori in Creta dal 
1300 al 1500, Θησαυρίσματα 9 (1972), σ. 202-235· βλ. επίσης C h a t -
zi d a k is, Les débuts de l'école crétoise et la question de l'école dite 
italogrecque, Μνημόσυνον Σοφίας 'Αντωνιάδη, Βενετία 1974, σ. 
171-211' Μ. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η - Κ η τ ρ ο μη λί δ ο υ , Οι Κρη
τικοί ζωγράφοι και το κοινό τους: Η αντιμετώπιση της τέχνης 
τους στη Βενετοκρατία, ΚρητΧρον 26 (1986), σ. 246-261. 

50. Μ. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η - Κ η τ ρ ο μ η λ ί δ ο υ , Μαρτυρίες ζω
γραφικών έργων στό Χάνδακα σε έγγραφα του 16ου και Π ο υ 
αιώνα, Θησαυρίσματα 12 (1975), σ. 35-60. Η ί δ ι α , ό.π. (υποσημ. 
49), σ. 246-261. 

51. Βλ. υποσημ. 26. 

52. Βλ. υποσημ. 27. 

53. Βλ. υποσημ. 28. 

54. Βλ. υποσημ. 41. 

55. Βλ. Εικόνες της κρητικής τέχνης (Από τον Χάνδακα ως την 
Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη), Κατάλογος Έκθεσης, Ηρά-
κλειον 1993, αριθ. 150, σ. 505-506. 

56. Ό π ω ς ο Ιωάννης στην εικόνα της Σταύρωσης στην Ενορία Σφά-
κας (16ου αι.), στην εικόνα της Πιετά των Musei Civici της Πάδοβας 

(δεύτερο μισό 16ου αι.), στην εικόνα της Σταύρωσης του Βυζαντι
νού Μουσείου Τ. 1550 (16ου αι.), στην παράσταση της Σταύρωσης 
στο περιθώριο εικόνας της ένθρονης Παναγίας του Μουσείου Μπε
νάκη (γύρω στο 1500) κ.ά., βλ. Εικόνες της κρητικής τέχνης, αριθ. 
150- Χ α τ ζ η δ ά κ η , ό.π. (υποσημ. 26), αριθ. 36- Ikonen-Bilder in 
Gold. Sakrale Kunst aus Griechenland (Krems-Stein, 20. Mai bis 10. 
Oktober 1993), Κατάλογος Έκθεσης, Graz-Austria 1993, αριθ. 37, 
εικ. 21, αριθ. 49, εικ. 29. 

57. Η αρμονία των φωτεινών χρωμάτων σε τόνους χωρίς αντιθέ
σεις ευνοεί τη σύγκριση με την εικόνα του Αγίου Γεωργίου στην 
Πάτμο (αρχές 16ου αι.), βλ. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , Εικόνες της Πά
τμου, αριθ. 24, πίν. 26, σ. 76, 77. Η προσεγμένη πτυχολογία παρα
τηρείται σε πολλές εικόνες του 16ου αι., όπως στην εικόνα της Πα
ναγίας Γλυκοφιλούσας της συλλογής Οικονομοπούλου, βλ. 
Μ π α λ τ ο γ ι ά ν ν η, ό.π. (υποσημ. 4), αριθ. 19, πίν. 19, σ. 30, και σε 
όλες τις εικόνες που αναφέρονται στην υποσημ. 56. 

58. Ό π ω ς στην εικόνα της Καθόδου στον Αδη της Συλλογής Οι
κονομοπούλου (16ου αι.), βλ. Μ π α λ τ ο γ ι ά ν ν η , ό.π., αριθ. 27, 
πίν. 20, και στην εικόνα του Προφήτη Ηλία της ενορίας Αμνάτου 
στην Κρήτη (16ου αι.), βλ. Εικόνες της κρητικής τέχνης (βλ. υπο
σημ. 55), αριθ. 129. 

59. Παρόμοια απόδοση του τοπίου παρατηρείται σε δύο εικόνες 
του προφήτη Ηλία του 16ου αι. στην Πάτμο και στην ενορία 
Αμνάτου, βλ. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , Εικόνες της Πάτμου, αριθ. 29, πίν. 
25· Εικόνες της κρητικής τέχνης, αριθ. 129. 
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Calliope- Phaidra Kalaphati 

ICONOGRAPHICAL PECULIARITIES 
IN AN ICON OF THE LAMENTATION 

A he icon of the Lamentation was first seen in 1992 in the 
Temple Gallery, London. It is in almost perfect condition 
and measures 0.34x0.55 m. 
Rising in the centre of the depiction is a cross behind 
which rise the walls of Jerusalem. In front of the cross, the 
Virgin is seated on a marble sarcophagus and holds the 
dead Christ, who lies over her knees. The figure of the 
Theotokos is flanked by two groups of people. To the left, 
the three disciples of Christ: John, Nikodemos and Joseph 
of Arimathea; to the right four myrrhophoroi. 
The iconography of the scene contains significant 

innovations. Here we have an original combination of a 
Western Pietà, a Descent from the Cross and a Lamentation 
(Epitaphios Threnos). The painter, however, maintains 
enough details from the Lamentation as that scene had been 
freely developed in a variety of ways during the Palaeo-
logan period. 
Iconographical and stylistic evidence permits the icon to 
be attributed to a Cretan painter of the 16th century. Due, 
however, to the unique nature of the iconography, it is not 
possible to establish the workshop where the icon was 
produced. 
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