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Τέσσερις Ιταλοκρητικές εικόνες

Παναγιώτης ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δελτίον XAE 19 (1996-1997), Περίοδος Δ'• Σελ. 81-96
ΑΘΗΝΑ 1997

Π α ν α γ ι ώ τ η ς Λ. Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο ς

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΙΤΑΛΟΚΡΗΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
Στον Κερκυραίο φίλο Νώντα

1. Χρίν άπο μερικές δεκαετίες, ή αξιολόγηση των αγιο
γράφων των μετά την Άλωση χρόνων και των έργων
τους γινόταν συχνά μέ γνώμονα την ύπαρξη ή μη δυ
τικών επιδράσεων τα έργα πού είχαν επηρεασθεί
έντονα άπο την 'ιταλική ή την φλαμανδική τέχνη
εθεωρούντο υποδεέστερα. Ή αντίληψη αυτή έχει άπο
καιρό ξεπερασθεί. Σέ μια εποχή που ενδιαφέρεται
ιδιαίτερα για τις αλληλεπιδράσεις διαφόρων πολι
τισμών και για τα φαινόμενα συγκρητισμού, τα έργα
τών μεταβυζαντινών και ιδιαίτερα τών κρητικών ζω
γράφων, οπού συνδυάζονται βυζαντινά και αναγεν
νησιακά τεχνοτροπικά και εικονογραφικά στοιχεία,
συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον τών ειδικών και τοΰ
κοινού. Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες πλήθος άρ
θρων και εκτενών λημμάτων στους καταλόγους εκθέ
σεων είναι αφιερωμένα σέ ίταλοκρητικές εικόνες 1 . Τα
έργα αυτά ζωγραφίσθηκαν τον 15ο, 16ο και 17ο αι.
άπο κρητικούς καλλιτέχνες εγκατεστημένους κατά το
πλείστον στο νησί τους, πού ακολουθούν ιταλικά
πρότυπα τού 14ου κυρίως αι. ή συνδυάζουν στην Ιδια
ε'ικόνα παραδοσιακά και ιταλικά στοιχεία 2 . Ή σύν
τομη αυτή μελέτη εΐναι αφιερωμένη σέ τέσσερις άγνω
στες Ίταλοκρητικές εικόνες.
Ι.
Ή πρώτη εικόνα βρίσκεται στην Κεφαλληνία, στην
Μονή Κεχριώνος, βορείως τοΰ Ληξουρίου (είκ. 1).

Σταματόπονλο

"Εχει ύψος 57.2 εκ., πλάτος 45.5 έκ. και πάχος 2.2 έκ.
Το ξύλο είναι φαγωμένο άπο το σαράκι και λείπει ή
επάνω αριστερή γωνία. Το πλαίσιο, άπο το ϊδιο ξύλο
μέ τήν εικόνα, εξέχει ελαφρά.
Ή Παναγία, καθισμένη σέ βράχο μέ πλήθος ρωγμών,
πού θυμίζει θρόνο χωρίς έρεισίνωτο, κρατεί στα γό
νατα το άψυχο σώμα τού Χριστού και στηρίζει μέ το
ένα χέρι το κεφάλι του και μέ το άλλο το δεξί χέρι του.
Τον πόνο της δηλώνουν ή σύσπαση τών φρυδιών της
και τα κατεβασμένα άκρα τών χειλέων της. Ή Θεοτό
κος φορεί πράσινο χιτώνα, κόκκινο μαφόριο μέ χρυσή
παρυφή, ανοικτό μπροστά, και λευκό μαντήλι στο κε
φάλι, πού περιβάλλει τό πρόσωπο και καλύπτει τον
λαιμό. Ό 'Ιησούς έχει μόνο ύπόλευκο περίζωμα, μέ
μαύρη και χρυσή κάθετη γραμμή και παρυφή. Ε π ά ν ω
πετούν πάνω σέ σχηματοποιημένα πράσινα σύννεφα
δύο άγγελοι, ζωγραφισμένοι σέ μικρή κλίμακα. Ό
ένας τραβά τα μαλλιά του και ό άλλος το ρούχο του,
αποκαλύπτοντας τό στήθος του. Τα ενδύματα τους
είναι κόκκινα μέ λευκές πτυχές. Οι φωτοστέφανοι
είναι στικτοί, μέ πλούσιο διάκοσμο έλικοφύλλων και
περίγραμμα άπο βούλες. Γύρω άπο τα κεφάλια σχη
ματίζεται στικτό περίγραμμα. Πάνω στον χρυσό κά
μπο ξεχωρίζουν οι επιγραφές ΜΗ(τη)Ρ Θ(εο)Υ και
1(ηοον)0 Χ(ριστό)€. Τό μαλακό πλάσιμο είναι τυ
πικό τής διεθνούς γοτθικής τεχνοτροπίας. Χαρακτη
ριστικά είναι τα άμυγδαλωτά μάτια, ή δήλωση τών
ανατομικών λεπτομερειών στο σώμα τού Κυρίου, τα
όξύληκτα φτερά τών αγγέλων.

1. Λ.χ. οι μισές σχεδόν άπο τις εικόνες πού παρουσιάσθηκαν το
Οι παραστάσεις τής Παναγίας πού κρατεί στην αγκα
φθινόπωρο τοΰ 1993 σέ έκθεση, πού οργάνωσε το "Ιδρυμα Ελλη
λιά της τον νεκρό Χριστό κατάγονται άπό τά γερμανι
νικού Πολιτισμού στο Δημοτικό Μουσείο Correr της Βενετίας,
κά αγάλματα μέ τό ϊδιο θέμα (Vesperbilder), πού εμ
άνηκαν στην κατηγορία τών ίταλοκρητικών εικόνων. Βλ. Ν.
φανίζονται στις αρχές τού 14ου αιώνα, γνώρισαν αρ
Χατζηδάκη, Από τον Χάνδακα στη Βενετία. 'Ελληνικές εικόνες
στην Ιταλία. 15ος-16ος αιώνας, 'Αθήνα 1993 (εφεξής Από τον
κετή διάδοση στή ζωγραφική τής Βορείου και Κεν
Χάνδακα στη Βενετία).
τρικής 'Ιταλίας 3 και υιοθετήθηκαν άπο τους κρητι2. Βλ. κυρίως M. Chatzidakis, «Les débuts de l'école Cretoise et la
question de l'école dite italogrecque», Μνημόσννον Σοφίας 'Αντω
νιάδη, Βενετία 1974 (εφεξής «Les débuts»), σ. 197-211 (ιδίως σ. 207208)· τού Ίδιου, «La peinture des 'Madonneri' ou 'Vénéto-crétoise' et
3. LCI 4, στ. 450-456 (J. Η. Emminghaus), μέ τήν παλαιότερη βιβλιsa destination», Venezia centro di mediazione tra Oriente e Occidente γραφία. Η. Belting, Das Bild und sein Publikum im Mittelalter. Form
(secoli XV-XVI). Aspetti e problemi, Φλωρεντία 1977, σ. 673-690.
und FunktionfrüherTafelbilder der Passion, Βερολίνο 1981, σ. 132-139.
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κούς ζωγράφους τοΰ 15ου αι. - όπως και άλλα θέ

Σούπεταρ, τοΰ Σίμπενικ 1 2 , δύο εικόνες τοΰ Έλληνικοΰ

ματα του Trecento - κυρίως σέ έργα επηρεασμένα

'Ινστιτούτου τής Βενετίας 1 3 (είκ. 2), εικόνα πού που

άπο την γοτθική τέχνη άλλα και σέ εικόνες οπού επι

λήθηκε στοΰ Sotheby's 14 , και τα κεντρικά φύλλα τρι

βιώνει ή ύστερη παλαιολόγεια τεχνοτροπία. Ά π ο την

πτύχων τών Μουσείων τοΰ Βατικανοΰ 1 5 και τής Ρα

πρώτη ομάδα των γοτθιζόντων έργων, πολύ μεγάλη

βέννας 1 6 . Τα έργα αυτά χρονολογούνται μεταξύ τοΰ

ομοιότητα μέ την Pietà της Μονής Κεχριώνος στην

15ου αί. και τοΰ 17ου αιώνος.

στάση, τήν έκφραση, το πλάσιμο, τήν πτυχολογία και

Στην ομάδα τών έργων πού άκολουθοΰν τήν παραδο

τήν απόδοση τοΰ τοπίου παρουσιάζουν οι εικόνες

σιακή τεχνοτροπία ανήκουν δύο εικόνες τοΰ 16ου

τοΰ Μουσείου Μπενάκη 4 και των Συλλογών Ο'ικονο-

μάλλον α'ι. στην Santa Fosca τής Βενετίας, έργο τοΰ

μοπούλου 5 και Cabal (τέως Nikolenko) 6 και μικρότερη

ζωγράφου Πέτρου Κλάδου, και στο Δημοτικό Μου

οι εικόνες τοΰ 'Ανδρέα Παβία στο Rossano 7 και τοΰ

σείο τής Πάδουας, εικόνα τοΰ 16ου-17ου α'ι. τής Μο

'Εμμανουήλ Λαμπάρδου στην βοσνιακή Μονή τοΰ

νής Βατοπεδίου και ε'ικόνα τοΰ όψιμου 17ου αί. σέ

"Οζρεν 8 , της Συλλογής Sekulié9, τής Santa Maria della

αθηναϊκή ιδιωτική συλλογή (είκ. 3), οί όποιες πλουτί

Misericordia στην Βενετία -σήμερα στο Carpenedo,

ζονται μέ τις μορφές τοΰ αγίου 'Ιωάννου τοΰ Θεολό

κοντά στο Mestre 1 0 -, τής Ε θ ν ι κ ή ς Πινακοθήκης τής

γου - στην στάση πού έχει συχνά στην Σταύρωση -

11

Βολωνίας , τής Πινακοθήκης τοΰ Σπαλάτου, τής 'Ε

και τοΰ 'Ιωσήφ, καθώς και ε'ικόνα τής 'Εθνικής Πινα

θνικής Πινακοθήκης τής Πράγας, τοΰ Σεράγεβου, τοΰ

κοθήκης τής Βολωνίας, τών άρχων τοΰ Π ο υ α'ι.17. Στα

4. Holy Image, Holy Space, 'Αθήνα 1988, αριθ. 56 (M. Vassilakes), μέ Zograf 5 (1974), σ. 55-57. Πρόκειται γιά δευτερεύοντα έργα πού
παρουσιάζουν αρκετές διαφορές άπό τήν εικόνα μας. Στους πίνα
τήν προγενέστερη βιβλιογραφία. Παραλείπονται έδώ οι άγγελοι.
κες τής Πράγας και τοΰ Σίμπενικ έχουν προστεθεί δύο μορφές
5. Χρ. Μπαλτογιάννη, Εικόνες. Συλλογή Δημητρίου Οίκονομοπού θρηνούν τον νεκρό Χριστό.
πούλου, 'Αθήνα 1985, σ. 31, αριθ. 21, πίν. 17.
6. Icônes grecques et russes. Galerie Nikolenko, Παρίσι 1975, αριθ. 9. Β.13. Μ. Chatzidakis, Icônes de Saint-Georges des Grecs et de la ColDavezac, Greek Icons after the Fall of Constantinople. Selections from lection de l'Institut, Βενετία 1962, 121, αριθ. 104 και 159, αριθ. 153.
the Roger Cabal Collection, Houston 1996, 51-54, αριθ. 15. Οι φωτο Στην πρώτη εικόνα (είκ. 2) τήν Παναγία παραστέκουν ό Νικόδη
μος και ό 'Ιωσήφ, ζωγραφισμένοι μέ τήν παραδοσιακή τεχνοτρο
στέφανοι δέν είναι έδώ στικτοί.
7. Splendori di Bisanzio, Μιλάνο 1990, αριθ. 44. Μ. Ρ. Di Dario Guida, πία, στην δεύτερη ό απόστολος 'Ιωάννης και ό 'Ιωσήφ. Ευχαρι
Icone di Calabria e altre icone meridionali, Μεσσήνη 1992, σ. 168, πίν. στώ τον Καθ. Ν. Παναγιωτάκη γιά τήν άδεια δημοσιεύσεως τής
εικόνας αριθ. 104.
LIV. Ή Pietà τοΰ Παβία έχει συσχετισθεί μέ τις εικόνες τοΰ Μου
14. Sotheby's, Russian Pictures, Works of Art, and Icons, 5-4-1990, 148σείου Μπενάκη και των Συλλογών Οίκονομοπούλου και Cabal
149, αριθ. 296. Β. Davezac, ε.ά., σ. 51-52. Κυριότερη διαφορά είναι ή
(Χρ. Μπαλτογιάννη, ε.ά., σ. 31· Β. Davezac, ε.ά., σ. 52), ένώ διαφέ
ύπαρξη σταυρού πίσω άπό τήν Παναγία.
ρουν ή πτυχολογία και ό τρόπος μέ τον όποιο ή Παναγία κρατεί τό
15. St. Poglayen-Neuwall, «Die Pietà-Ikone in der Pinacoteca Vaticaκεφάλι τοΰ νεκρού Χρίστου, τό πλάσιμο είναι σκληρό και πυκνή
na und ihr Kreis, BZ 42 (1943/49), σ. 186-192.
βλάστηση φαιδρύνει τό τοπίο. Οι φωτοστέφανοι είναι έδώ απλοί,
ο'ι επιγραφές λατινικές και τήν στενή παρυφή τών προηγουμένων
16. Άπο τον Χάνδακα στη Βενετία, αριθ. 28, μέ τήν παλιότερη
εικόνων αντικαθιστά ταινία μέ ψευδοαραβικά γράμματα.
βιβλιογραφία. Ή πτυχολογία είναι πολύ σκληρή και ταραγμένη.
8. Ikone Bosne i Hercegovine, Σεράγεβο 1967, αριθ. 45. Διαφέρουν Μεγαλύτερη ομοιότητα στην στάση και τήν πτυχολογία μέ τήν
εικόνα μας φαίνεται να έχει ένα πολύ έφθαρμένο κεντρικό φύλλο
έδώ οί άγγελοι και ή παρυφή τοΰ μαφορίου είναι πολύ πλατιά.
9. Zbirka ikona Sekulic, Βελιγράδι 1967, σ. 52, αριθ. 53, πίν. XIII. Ή τριπτύχου τοΰ Μουσείου τής Ραβέννας: G. Pavan (έκδ.), Icone
dalle collezioni del Museo Nazionale di Ravenna, Ραβέννα 1979, σ.
πολύ ταραγμένη και σκληρή πτυχολογία και ή πλατιά παρυφή
I l l , αριθ. 192· P. Angiolini Martinelli, Le icone della collezione clasτοΰ μαφορίου θυμίζουν τήν Pietà τοΰ Παβία στο Rossano.
sense di Ravenna, Βολωνία 1982, σ. 304, αριθ. 192. Στον κατάλογο
10. Α. Rizzi, «Le icone bizantine e postbizantine delle chiese vene
Icônes de collections privées en Grèce, 'Αθήνα 1986, αναφέρεται μία
ziane», Θησαυρίσματα 9 (1972), σ. 280, αριθ. 59, πίν. ΚΑ 2. Μ.
Pietà (αριθ. 8), χωρίς όμως φωτογραφία.
Chatzidakis, «La peinture des 'madonneri' ou 'vénéto-crétoise' et sa
destination» (βλ. σημ. 2), σ. 688, ε'ικ. 53. Διαφέρουν οί χειρονομίες
17. Άπο τον Χάνδακα στη Βενετία, αριθ. 3,36. Υερά Μεγίστη Μονή
τών αγγέλων, οί πτυχές τοΰ μαφορίου είναι σκληρότερες και οί
Βατοπαιόίου, Β', Άγιον Όρος 1996, σ. 408-409, ε'ικ. 345 (Εύθ. Τσιφωτοστέφανοι δέν είναι στικτοί. Ό Cattapan συσχετίζει μέ τό έρ
γαρίδας). Ρ. Angiolini Martinelli, ε.ά. (σημ. 11), αριθ. 7. Ή αθη
γο αυτό ανέκδοτη εικόνα ιταλικής συλλογής (M. Cattapan, «Ι pit
ναϊκή ε'ικόνα, πού είναι ανέκδοτη, ανήκει στον κύκλο τοΰ Θεοδώ
tori Pavia, Rizo, Zafuri da Candia e Papadopulo della Canea», Θη
ρου Πουλάκη. Οί διαστάσεις της είναι 43.5 x 31.4 χ 2 εκ. και φέρει
σαυρίσματα 14 (1977), σ. 209, αριθ. 11).
τήν επιγραφή Η AnOKAQHAOCIC
ΤΟΥ Κ(υρίο)Υ ΗΜΩΝ
Ι(ησο) Υ Χ(ριστο) Υ. Στις εικόνες τής Βενετίας και τής αθηναϊκής
11. P. Angiolini Martinelli, Icone Bizantine nella Pinacoteca Nazio
nale di Bologna, Βολωνία 1984, αριθ. 8.
συλλογής παραλείπονται οί άγγελοι. Στα παραδείγματα τής Βολω
νίας και τών 'Αθηνών σταυρός υψώνεται πίσω άπό τήν Παναγία.
12. Κ. Prijatelj, «Ikona Oplakivanja u splitskoj Galeriji umjetnina»,
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Είκ. 1. Μονή Κεχριώνος. Pietà.
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Η$7ΓΐωοΗ/ΐοα»

i;

Είκ. 2. Βενετία. 'Ελληνικό Ινστιτούτο. Pietà με τους αγίους Νικόδημο και Ιωσήφ (αριθ. 104).

έργα αυτά υιοθετείται ό τύπος της Παναγίας με την
λοξή θέση των ποδιών και την χαρακτηριστική διευ
θέτηση τοΰ μαφορίου, πού καθιέρωσε ό 'Ανδρέας
Ρίτζος με τήν εικόνα πού ζωγράφισε για το καθολικό
της μονής της Πάτμου 1 8 .
Ή ομοιότητα τής εικόνας μας μέ τις Pietà των Συλ
λογών Cabal και Οίκονομοπούλου είναι τόσο μεγάλη,
πού θα μπορούσαν ν' αποδοθούν στον ϊδιο προικι
σμένο καλλιτέχνη τής δεύτερης πενηνταετίας τοΰ
15ου αιώνος.

II.

Τον Νοέμβριο τοΰ 1965 εΐχα εξετάσει μία εικόνα τής
Παναγίας στην Κέρκυρα, στο σπίτι τής κυρίας Ί δ α λίας Μάρκοβιτς, το γένος Ζερβού. Ή κάτοχος, πού
απεβίωσε λίγα χρόνια αργότερα, ήταν χήρα τού Σέρ
βου διπλωμάτου Αλεξάνδρου Τσιντσάρ-Μάρκοβιτς,
ύπουργοΰ εξωτερικών τής κυβερνήσεως Τσβέτκοβιτς,
ή οποία ανετράπη κατά τό πραξικόπημα τής 27ης
Μαρτίου 1941. Κατά τήν κυρία Μάρκοβιτς, ή εικόνα
βρισκόταν στην κατοχή τής οικογενείας Ζερβού άπό
150 ετών. Ή τύχη της μοΰ είναι άγνωστη.
Ή
εικόνα (είκ. 4), διαστάσεων 53.7 Χ 40.5 έκ., είναι ξα18. Μ. Χατζηδάκης, Εικόνες τής Πάτμου, Άθηναι 1977, σ. 59, 61,
κρισμένη
επάνω και κάτω. Ή Θεοτόκος, γυρισμένη
αριθ. 10, πίν. 12.
S4
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Είκ. 3. Ίόιωηκή

Συλλογή.

Pietà.
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ελαφρά προς τα αριστερά, κάθεται σε θρόνο χωρίς
ράχη μέ τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος. Φορεί
χιτώνα, κεφαλόδεσμο και μαφόριο πού πορπώνεται
μπροστά στο στέρνο. Στα γόνατα της είναι άνακεκλιμένος ό Χριστός, πού την ευλογεί και κρατεί μεγάλη
σφαίρα, ή οποία απολήγει σέ φυλλοφόρο σταυρό. Φο
ρεί χιτώνα ζωσμένο στην μέση και ιμάτιο, πού αφήνει
ακάλυπτο τον δεξιό ώμο· τό αριστερό πόδι είναι δι
πλωμένο κάτω άπό τό δεξί, ώστε να φαίνεται τό πέλ
μα. Ό Ίησοΰς κοιτάζει την Μητέρα του, ένώ ή Πα
ναγία ατενίζει τον θεατή. Πάνω άπό την Θεοτόκο
δύο άγγελοι, ζωγραφισμένοι σέ μικρότερη κλίμακα,
κρατούν στέμμα πάνω άπό τό κεφάλι της και τεντώ
νουν άπό πίσω της πολυτελές ύφασμα, πού πέφτει
μέχρι τό δάπεδο. Και οί τέσσερις μορφές έχουν φωτο
στέφανους, μέ σειρά άπό βούλες στην παρυφή· οί
φωτοστέφανοι των αγγέλων κοσμούνται επί πλέον μέ
ελικοειδή βλαστό. Ό θρόνος είναι ξύλινος, μέ λεοντοκεφαλές στο επάνω μέρος των ποδιών και ένα ορθο
γώνιο διάχωρο μέ στυλίσκους σέ κάθε πλευρά. Ή
Θεοτόκος κάθεται σέ δύο μαξιλάρια και πατεί σέ

19. Πρβλ. τοιχογραφίες στην Παναγία Κρήνα της Χίου (Ch.
Pennas, «An unusual 'Deesis' in the narthex of Panagia Krena,
Chios», ΔΧΑΕ, περ. Δ', τόμ. IZ', 1993-1994, σ. 196-198, είκ. 1-3) και
στη Moraca (S. Petkovic, Morata, Βελιγράδι 1986, σ. 39-40, είκ. 14),
μία σταυροφορική και μία βυζαντινή εικόνα στο Σινά (Γ. και Μ.
Σωτηρίου, Εικόνες τής Μονής Σινά, Αθήναι 1956-1958, σ. 171-173,
199, είκ. 188, 227), εικόνα του Ελληνικού 'Ινστιτούτου της Βενε
τίας (M. Chatzidakis, Icônes de Saint-Georges des Grecs et de la collection de l'Institut, Βενετία 1962, αριθ. 3, πίν. 2), τό ψηφιδωτό της
Santa Maria in Aracoeli στην Ρώμη (G. Matthiae, Pittura romana del
Medioevo, II, Ρώμη 1966, σ. 231-232, είκ. 242) και πίνακα τοΰ
Bartolomeo Vivarini στο Bergamo (La pittura in Italia. Il Quattro
cento, Μιλάνο 1987, είκ. 262).
20. Εύστ. Στίκας, Τό οίκοδομικόν χρονικόν της Μονής Όσίον
Λουκά Φωκίδος, εν 'Αθήναις 1970, είκ. 63. Α. και J. Stylianou, The
Painted Churches of Cyprus, Λονδίνο 1985, είκ. 85. Γ. και Μ. Σωτη
ρίου, ε.ά., σ. 174-175, 181, είκ. 192, 200· Σινά. Οί θησαυροί τής Ί.
Μονής 'Αγίας Αικατερίνης, 'Αθήνα 1990, σ. 116-117, είκ. 62 (Ντ.
Μουρίκη). Στην εικόνα τοΰ Βυζαντινού Μουσείου δέν είναι
σαφές άν φαίνεται τό πέλμα τοΰ Ίησοϋ- βλ. "Εκθεση για τα εκατό
χρόνια τής Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 'Αθήνα 1985,
σ. 22-23, αριθ. 9 (Μ. Χατζηδάκης).
21. Πά τον εικονογραφικό αυτό τύπο βλ. κυρίως D. Pallas, Die
Passion und die Bestattung Christi in Byzanz, Μόναχο 1965, σ. 181196, και Β. Todió, «Anapeson. Iconographie et signification du
thème», Byzantion LXIV (1994), σ. 134-165. Ό Todic, σ. 158-159,
σχολιάζει τις σχέσεις τής Άρακιώτισσας μέ τον Άναπεσόντα, ενώ
ή Μουρίκη παρατήρησε οτι ή στάση τοΰ Χρίστου στην μία άπό τις
σιναϊτικές εικόνες, σέ συνδυασμό μέ τήν μελαγχολική έκφραση
της Θεοτόκου, προεικονίζει τό πάθος (ε.ά., σ. 117).
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υποπόδιο, τοΰ οποίου διακρίνεται μία γωνία. Ή τρα
χηλιά και τα έπιμάνικα τής Παναγίας, ό πέπλος της,
τό απλωμένο πίσω της ύφασμα και ò θρόνος καλύ
πτονται άπό πλούσιο φυτικό διάκοσμο. Τό πίσω
μέρος τοΰ υφάσματος πού κρατούν οί άγγελοι
κοσμείται μέ τεμνόμενες γραμμές πού περικλείουν κύ
κλους, και μέ σταυρούς μέσα σέ ρόμβους. Κυ
ριαρχούν τό ερυθρό και διάφοροι τόνοι τοΰ πράσι
νου. Στα γυμνά μέρη τό πλάσιμο είναι μαλακό, μέ
σκιές καστανές προς τό λαδί.
Ή στάση και ή ενδυμασία τής Παναγίας, πού
προσκυνεί τον κοσμοκράτορα Χριστό, είναι καθαρά
δυτικές, όπως και ή σφαίρα πού κρατεί τό παιδί. Σπά
νια παριστάνεται ό 'Ιησούς άνακεκλιμένος στην αγκα
λιά τής Μητέρας τ ο υ 1 9 , μεγάλη ομοιότητα παρου
σιάζει ή στάση τοΰ Χριστού μέ αυτήν πού έχει σέ
ψηφιδωτό τής Μονής τοΰ Ό σ ι ο υ Λουκά, στην τοιχο
γραφία τής Άρακιώτισσας στην Κύπρο, τοΰ 1192, σέ
δύο σιναϊτικές εικόνες τοΰ 13ου αι. και πιθανώς σέ
εικόνα τής Θεοτόκου «Ακαταμάχητου» τοΰ Βυζαν
τινού Μουσείου, τοΰ 14ου αι., μόνο πού εκεί κρατεί
κλειστό ειλητάριο αντί για σφαίρα 2 0 . Ή στάση του
στην κερκυραϊκή εικόνα είναι ίσως επηρεασμένη άπό
τον τύπο τοΰ Άναπεσόντος, εμπνευσμένο άπό τό
εδάφιο 49.9 τής Γενέσεως (άναπεσών έκοιμήθης ώς
λέων και ώς σκνμνος)2ί·
υπάρχουν άλλωστε παρα
στάσεις τοΰ Χριστού Άναπεσόντος, όπου εικονίζεται
και ή Θεοτόκος δεομένη, σέ στάση δηλ. αντίστοιχη μέ
τής εικόνας μας 2 2 . Οί άγγελοι, πού κρατούν κατάκοσμο ύφασμα πίσω ά π ό τήν ενθρονη Παναγία και
προσδίδουν ένα μνημειακό χαρακτήρα στην σύνθεση,
απαντούν συχνά στην ιταλική ζωγραφική τού 14ου
αι., ιδίως στην Βενετία 2 3 , σέ μερικές παραστάσεις
κρατοΰν συγχρόνως στέμμα, όπως στην εικόνα τής
Κερκύρας 2 4 . Ή απεικόνιση ενός πέλματος τοΰ Χρι
στού άπαντα αντιθέτως σπανιότατα σέ Ιταλικά ερ-

22. Π.χ. στον Άγιο Νικήτα κοντά στα Σκόπια, στην Μονή Τιμίου
Προδρόμου Σερρών, στο Lesnovo και στην Resava- Β. Todic, έ.ά.,
σ. 136,138,139, είκ. 4,5,11. Ά. Ξυγγόπουλος, Αϊ τοιχογραφίαι τοϋ
καθολικού τής Μονής Προδρόμου παρά τάς Σέρρας, Θεσσαλονί
κη 1973, σ. 23-25, πίν. 23. Γιά τήν Παναγία στή σύνθεση τοΰ Άνα
πεσόντος βλ. Β. Todid, έ.ά., σ. 147-148.
23. R. Pallucchini, La pittura veneziana del Trecento, Βενετία-Ρώμη
1964, πίν. I, III, είκ. 70, 90, 94,144,163,574,663· La pittura in Italia.
Il Duecento e il Trecento, Μιλάνο 1986, είκ. 301, 304, 332, 338, 392,
516,624.
24. R. Pallucchini, έ.ά. είκ. 70, 90,574.
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γα 2 5 , ενώ είναι πολύ συνηθισμένη στην βυζαντινή και
μεταβυζαντινή

ζωγραφική 2 6 . Βυζαντινή

επίδραση

διακρίνεται και στον ξύλινο θρόνο. Το άπιδόσχημο
φυτικό κόσμημα του πέπλου της Θεοτόκου

συνα

ντάται σε ίταλοκρητικές εικόνες τοΰ 15ου 2 7 . Ή εικόνα
μας χρονολογείται πιθανότατα στή δεύτερη πενηνταετία τοΰ 15ου ή στις αρχές τοΰ 16ου αιώνος.
III.
Στην Μονή Αγίων Θεοδώρων της Κερκύρας φυλάσ
σεται ένα φύλλο τριπτύχου, διαστάσεων 17.4 Χ 11.5 Χ
0.6 έκ., πού εικονίζει στην μία όψη τήν γνωστή ώς
'Άκρα Ταπείνωση παράσταση τοΰ Χρίστου νεκροΰ, μέ
το κεφάλι γυρτό, ό όποιος προβάλλεται πάνω cf έναν
σταυρό, και στην άλλη τον άγιο Φραγκίσκο πού δέχε
ται τα στίγματα. Το φύλλο είναι ξακρισμένο στα πλά
για. Ή ζωγραφική επιφάνεια φέρει πολλές φθορές.
Και στις δύο πλευρές ό κάμπος είναι χρυσός.
Στην παράσταση της Ά κ ρ α ς Ταπεινώσεως (είκ. 6 ) 2 8 ό
Χριστός, πού φορεί διάφανο περίζωμα, στέκεται μέσα
σέ μαρμάρινη κιτρινωπή σαρκοφάγο, μέ τα χέρια
σταυρωμένα στην κοιλιά - το κεφάλι του γέρνει στον
δεξιό ώμο 2 9 . Προβάλλεται πάνω σέ σταυρό, όπου

25. R. Pallucchini, ε.ά. είκ. 577" La pittura in Italia. Il Duecento e il
Trecento, είκ. 424.
26. Βλ. προχείρως Χρ. Μπαλτογιάννη, Εικόνες. Μήτηρ Θεοϋ,
'Αθήνα 1994, σποράδην. Ή Μπαλτογιάννη, ε.ά., σ. 132-134, συνδέει
το πέλμα τοΰ Κυρίου μέ το πάθος του. Για τό θέμα της απεικονί
σεως τοΰ γυμνού πέλματος βλ. W. Krause, «Planta nuda. Metamor
phosen eines antiken Motivs in der früh- und hochmittelalterlichen
Kunst», Wiener JahrbuchfirKunstgeschichte XXXIII (1980), σ. 17-29.
27. Βλ. λ.χ. Από τον Χάνδακα στή Βενετία, αριθ. 24, είκ. 12.
28. Για τήν Άκρα Ταπείνωση βλ. LCI4, στ. 87-95 (W. Mersmann),
μέ τήν προγενέστερη βιβλιογραφία. Η. Belting, Das Bild und sein
Publikum im Mittelalter. Form und Funktion früher Tafelbilder der
Passion, Βερολίνο 1981.
29. "Εγχρωμη φωτογραφία της παραστάσεως δημοσιεύθηκε στον
τόμο Βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη στην Κέρκυρα, Κέρ
κυρα 1994, σ. 96.
30. Κ. Kreidl - Papadopoulos, «Die Ikonen im Kunsthistorischen Mu
seum in Wien», Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien
66,1970, 60-64, 93-94, είκ. 39.
31. Μ. Χατζηδάκης, Εικόνες της Πάτμου, σ. 89-90, αριθ. 40, πίν. 33.
Y. Petsopoulos (έκδ.), East Christian Art, Λονδίνο 1987, αριθ. 76. Β.
Davezac, Greek Icons after the Fall of Constantinople. Selections from
the Roger Cabal Collection, Houston 1996, σ. 48-50, αριθ. 14. Πρβλ.
και τήν εικόνα τοΰ Μουσείου Κανελλοπούλου (Ν. Χατζηδάκη, Ει
κόνες κρητικής σχολής. 15ος-Ι6ος αιώνας, Αθήνα 1983, αριθ. 46).
SS

είναι προσηλωμένα τρία καρφιά. 'Αριστερά και δεξιά
εικονίζονται ή λόγχη και ό κάλαμος μέ τον σπόγγο. Ό
προπλασμός είναι καστανοπράσινος, τό πλάσιμο
μαλακό, τα περιγράμματα καστανά. Ό φωτοστέφα
νος ορίζεται άπό διπλό εγχάρακτο κύκλο - ό σταυρός
του, κόκκινος κιννάβαρι, κοσμείται μέ χρυσούς κύ
κλους ά π ό τους οποίους εξέχουν τέσσερις μικρές
κεραίες. Πάνω ά π ό τον σταυρό είναι προσηλωμένο
ειλητάριο μέ τήν επιγραφή INRI, γραμμένη μέ μαύρο,
ενώ στον χρυσό κάμπο ή επιγραφή IC XC είναι γραμ
μένη μέ κιννάβαρι.
Τό πολύ μαλακό πλάσιμο, τα χαρακτηριστικά τοΰ
προσώπου και ή απόδοση τοΰ σώματος θυμίζουν
Ίταλοκρητικές 'Άκρες Ταπεινώσεις τοΰ 15ου αι., άπό
τις όποιες μερικές φέρουν τήν υπογραφή τοΰ κα
30
στρινού ζωγράφου Νικολάου Τ ζ α φ ο ύ ρ η ή τοΰ έχουν
31
αποδοθεί .
Ό τύπος της 'Άκρας Ταπεινώσεως εμφανίζεται στην
βυζαντινή τέχνη τον 12ο αι. 3 2 , ό τύπος όμως, όπου τα
χέρια τοΰ Θεανθρώπου είναι σταυρωμένα στο υπογά
στριο, έχει αποδοθεί σέ βενετικά πρότυπα τοΰ 15ου
αι. και άπαντα τόσο σέ Ίταλοκρητικές εικόνες 3 3 όσο
και σέ έργα πού ακολουθούν τήν παραδοσιακή
τεχνοτροπία 3 4 . Τα τρία καρφιά, πού δηλώνουν ότι τα

32. Για τήν 'Άκρα Ταπείνωση στο Βυζάντιο βλ. κυρίως D. Pallas,
Die Passion und Bestattung Christi in Byzanz, Μόναχο 1965, σ. 197289, 334· LCI 4, στ. 89-95 (W. Mersmann)· H. Belting, ε.ά., σ. 142188· Του ίδιου, «An Image and Its Function in the Liturgy: The Man
of Sorrows in Byzantium», DOP 34-35 (1980-1981), σ. 1-16.
33. Εικόνα τοΰ Νικολάου Τζαφούρη στην Βιέννη (βλ. σημ. 30) και
ανυπόγραφες στό Βυζαντινό Μουσείο (Θησαυροί της 'Ορθοδο
ξίας άπα τήν Ελλάδα, Αθήνα 1994, αριθ. 3 [Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου]), στό Μουσείο Κανελλοπούλου (βλ. σημ. 31), σέ συλλογή
τοΰ Λονδίνου (East Christian Art, Λονδίνο 1987, αριθ. 76), στην
Συλλογή Cabal (Β. Davezac, ε.ά.) και στην 'Εθνική Πινακοθήκη
της 'Ιρλανδίας στό Δουβλίνο (R. Pallucchini, έ'.ά., σ. 216, είκ. 675).
Σέ εικόνα της Άκρας Ταπεινώσεως της Μονής τοΰ Αγίου 'Ιωάν
νου του Θεολόγου στην Πάτμο γίνεται συγκερασμός της παραδο
σιακής και της αναγεννησιακής τεχνοτροπίας (Μ. Χατζηδάκης,
Εικόνες της Πάτμου, ο. 80, αριθ. 28, πίν. 91).
34. Εικόνες τής Συλλογής Περατικού (Th. Chatzidakis, L'art des
icônes en Crète et dans les îles après Byzance, Charleroi 1982, αριθ. 8)
και τής Μονής 'Ιβήρων (Τοΰ ίδιου, Συμβολή στή μελέτη τής μετα
βυζαντινής ζωγραφικής. Τά καλλιτεχνικά κέντρα, Ή Πεντακοσιοστή επέτειος άπό τής Αλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως,
Αθήναι 1953, σ. 235, πίν. ΙΕ' 11. Οι Θησαυροί του Αγίου "Ορους,
Θεσσαλονίκη 1997, αριθ. 2.39). Στην δεύτερη εικόνα ή Παναγία
αγκαλιάζει τον νεκρό Χριστό.
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Ehi. 5-6. Κέρκυρα. Μονή Αγίων Θεοδώρων. Φύλλα τριπτύχου: 5.Ό άγιος Φραγκίσκος δεχόμενος τα στίγματα. 6. "Ακρα Ταπείνωση.

πόδια τοΰ Κυρίου καρφώθηκαν μαζί, όπως συνηθίζε
ται στην δυτική εικονογραφία της Σταυρώσεως,
εξέχουν άπό την οριζόντια κεραία τοΰ σταυρού και
στις εικόνες της Βιέννης, τοΰ Λονδίνου, τοΰ Βυζαν
τινού Μουσείου 'Αθηνών, και τοΰ Δουβλίνου· στα δύο
τελευταία παραδείγματα και στην εικόνα της Συλ
λογής Cabal εικονίζονται επίσης ή λόγχη και ό κάλα
μος, όπως και στην παράσταση μας 3 5 .
Στην άλλη οψη (ε'ικ. 5), ό άγιος Φραγκίσκος με ρυτι
δωμένο πρόσωπο, γονατιστός, με τά χέρια σηκωμένα,
υψώνει το κεφάλι προς τον έξίτηλο σήμερα Χριστό,

35. Στις βυζαντινές παραστάσεις της 'Άκρας Ταπεινώσεως τα καρ
φιά παραλείπονται. Στις τοιχογραφίες τοΰ Θεοφάνη στις Μονές
Ανάπαυσα και Σταυρονικήτα είναι τέσσερα- βλ. Μ. Chatzidakis,
«Les débuts», σ. 199, πίν. ΙΔ' 3· Μ. Χατζηδάκης, Ό κρητικός ζωγρά
φος Θεοφάνης, Άγιον Όρος 1986, σ. 48,49-50, είκ. 69.

άπό τον όποιο εκπέμπονται ακτίνες προς τά στίγματα
τοΰ αγίου. Είναι ντυμένος καστανοπράσινο ράσο,
ανοικτό στην πλευρά όπου διακρίνεται ή πληγή. Ά π ό
τήν μέση του κρέμεται σχοινί με κόμπους. Πίσω του υ
ψώνεται γκρίζος βραχώδης λόφος, όπου είναι κτι
σμένη τρίκλιτη βασιλική. Ά π ό πάνω της ή επιγραφή
S(AN)C(TVS) I FRANCISCfVSJ. Δεξιά κάθεται ένας μο
ναχός με γκρίζο ράσο, πού κοιτάζει τον άγιο σκιάζον
τας τά μάτια του* τό δεξί τμήμα του έχει ξακρισθεΐ. Τό
έδαφος είναι έδώ καφέ. 'Ανάμεσα στα δύο υψώματα
μεσολαβεί άλλο εξαρμα, πιο σκούρο. Τό πλάσιμο είναι
μαλακό, τά πρασινόμαυρα περιγράμματα τονισμένα.
Τό δεξί πόδι τοΰ άγιου Φραγκίσκου είναι σχεδιασμένο
άτεχνα, καθώς εικονίζεται πλάγια ένώ ο άγιος παρι
στάνεται γυρισμένος κατά τά τρία τέταρτα.
Ή ϊδια ακριβώς σκηνή άπαντα σε άλλα τρία φύλλα
τριπτύχου κρητικής τέχνης: Στο ένα, πού ανήκει στο
Μουσείο Μπενάκη, εικονίζεται στην δεύτερη οψη τό
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36

Μη μου απτον . Το άλλο εκτίθεται στο 'Εθνικό Μου
σείο της Ραβέννας και την πίσω πλευρά του κοσμεί
37
παράσταση του αγίου 'Ιωάννου τοΰ Προδρόμου . Ή
τρίτη παράσταση αποτελεί το κεντρικό φύλλο ενός
τριπτύχου, πού πριν άπό πολλά χρόνια άνηκε σέ
38
άρχαιοπώλη τοΰ Aix-les-Bains . Έ δ ώ διαφέρουν τόσο
ή στάση τοΰ αγίου και τοΰ μαθητή του, οσο και το
τοπίο, ενώ οι άλλες τρεις παραστάσεις είναι πανομοι
ότυπες. 'Απόλυτη ταυτότητα υπάρχει μεταξύ των
σκηνών της Κερκύρας και της Ραβέννας, οπού λείπει
κάθε βλάστηση, το δεξί βουνό έχει την ίδια διαμόρ
φωση, τό πρόσωπο τοΰ αγίου είναι πιο γωνιώδες και
στο δεξί μανίκι του σχηματίζεται τό ϊδιο εξόγκωμα·
μόνη διαφορά είναι ή έλλειψη τοΰ σχοινιού μέ τους
κόμπους στο φύλλο της Ραβέννας.
Ό άγιος Φραγκίσκος της Άσσίζης ήταν εξαιρετικά δη
μοφιλής μεταξύ τών καθολικών και άπαντα συχνά σέ
Ίταλοκρητικά έργα, ζωγραφισμένα κατά τεκμήριον για
πελάτες δυτικού δόγματος 3 9 · συναντάται όμως μερικές
φορές και σέ τοιχογραφίες ορθοδόξων ναών ή σέ εικό
νες πού μάλλον παραγγέλθηκαν άπό ορθοδόξους 4 0 .
Τα τρίπτυχα, πολύ κοινά στο Βυζάντιο, φαίνεται ότι
εξακολούθησαν να χρησιμοποιούνται πολύ στην ιδιω
τική λατρεία μέχρι τις αρχές τοΰ 17ου αι.· αργότερα
σπανίζουν. 'Ενώ στα βυζαντινά τρίπτυχα τα πλάγια
φύλλα έχουν περίπου τό μισό πλάτος άπό τό κεντρικό,
και συχνά ή απόληξη τους έχει σχήμα τετάρτου κύ
κλου, κατά τήν μεταβυζαντινή περίοδο τα πλάγια
φύλλα είναι τοξωτά, περίπου Ίσοπλατή προς τό

κεντρικό, καί καλύπτουν τό ένα τό άλλο. Παράλληλα
προς τα τρίπτυχα πού ακολουθούν τήν παραδοσιακή
τεχνοτροπία και εικονογραφία, σώζονται και Ίταλο
κρητικά, πού ήταν προορισμένα για καθολική πελα
41
τεία . Για 'Ιταλούς πελάτες θα ήταν ζωγραφισμένα
και τα περισσότερα τρίπτυχα τοΰ Γεωργίου Κλόντζα,
πού είναι έντονα επηρεασμένα άπό τον μανιερισμό
42
και βρίσκονταν σέ ιταλικές συλλογές .

IV.
Σέ αθηναϊκή συλλογή ανήκει μία πολυπρόσωπη σύν
θεση, διαστάσεων 5 2 x 8 0 x 3 . 5 έκ., μέ πολλές φθορές
στην παρυφή, ιδίως στην αριστερή πλευρά καί τήν
κάτω δεξιά γωνία. Ή εικόνα, πού έχει μεταφερθεί σέ
καινούργιο σανίδι, περιλαμβάνει πέντε παραστάσεις
κατανεμημένες σέ τρία διάχωρα (ε'ικ. 8). Στο κέντρο
εικονίζεται, κάτω άπό τόξο πού στηρίζουν δύο κίο
νες, ή Θεοτόκος καθισμένη σέ ξύλινο κάθισμα χωρίς
έρεισίνωτο, μέ δύο μαξιλάρια (ε'ικ. 7). Κρατεί μπρο
στά της τον μικρό Χριστό καί πατεί σέ υποπόδιο. 'Αρι
στερά καί δεξιά στέκονται οί αρχάγγελοι Μιχαήλ καί
Γαβριήλ, ζωγραφισμένοι σέ μικρότερη κλίμακα, πού
φορούν αυλικές στολές, κρατούν ράβδο καί σεβίζουν.
'Επιγραφές: Η KVPIA ΤΩ [ΝJ ΑΓ[Γ]ΕΛΟΝ, Μ(ιχαήλ),
Γ(αβριήλ). Οί γωνίες πάνω άπό τό πλαίσιο μιμούνται
μάρμαρο, πορφυρό αριστερά καί βαθυπράσινο δεξιά.
Τό δάπεδο είναι βαθυπράσινο.

36. Ν. Χατζηδάκη, Εικόνες κρητικής σχολής, ε.ά. αριθ. 37, μέ τήν 40. Κ. Λασσιθιωτάκη, «Ό άγιος Φραγκίσκος καί ή Κρήτη», Πε
προγενέστερη βιβλιογραφία.
πραγμένα τοϋ Λ Διεθνούς Κρητολογικοϋ Συνεδρίου, 'Αθήνα
37. G. Pavan (έκδ.), Icone dalle collezioni del Museo Nazionale di Raven 1981, Β', σ. 146-154. Α. Munoz, ε.ά. αριθ. 41.
na, Ραβέννα 1979, σ. 95, αριθ. 157. P. Angiolini Martinelli, Le icone del 41. Βλ. λ.χ. Α. Munoz, ε.ά. αριθ. 27, 46. Icone dalle collezioni del
la collezione classense di Ravenna, Βολωνία 1982, σ. 263-264, αριθ. 157. Museo Nazionale di Ravenna (σημ. 37), αριθ. 154,157,192. M. Cha38. J.-F. Willumsen, La jeunesse du peintre El Greco, Παρίσι 1927,1, tzidakis, «Les débuts» (βλ. σημ. 2), πίν. Ιζ'.Ι, IZ'.l, ΚΗ'. From Byzan
σ. 98-100.
tium to El Greco, Αθήνα 1987, αριθ. 43.
39. Βλ. π.χ. τήν εικόνα τοΰ Μουσείου Πούσκιν της Μόσχας μέ
42. Τήν παραδοσιακή εικονογραφία ακολουθούν τό τρίπτυχο τού
κύριο θέμα τήν Κοίμηση της Θεοτόκου (Εικόνες τής Κρητικής
Ιστορικού Μουσείου τής Μόσχας καί τα φύλλα τριπτύχου τού
Τέχνης, Ήράκλειον 1993, αριθ. 87 Τό κάλλος τής μορφής. Μεταβυ
Έθνικοϋ Μουσείου τής Ραβέννας, πού είναι ανυπόγραφα άλλα
ζαντινές εικόνες ΙΕ-ΙΗ'αιώνων, 'Αθήνα 1995, σ. 191-192, αριθ. 5 [Ό.
μπορούν ν' αποδοθούν στον Κλόντζα· βλ. Εικόνες τής Κρητικής
Έτινχοφ]), τήν εικόνα τοϋ Βυζαντινού Μουσείου όπου παριστάνε
ται δίπλα σέ μία Madre della Consolazione (Holy Image, Holy Space, Τέχνης, Ήράκλειον 1993, αριθ. 34· Icone dalle collezioni del Museo
Nazionale di Ravenna (βλ. σημ. 37), αριθ. 117,137. 'Ελάχιστα απο
'Αθήνα 1988, αριθ. 54), εικόνα στην Τεργέστη (Μ. Bianco Fiorin
μακρύνεται άπό τήν παραδοσιακή εικονογραφία τό υπογεγραμ
στον τόμο 'Από τον Χάνδακα στη Βενετία, αριθ. 5) και φύλλα τρι
πτύχων τοΰ Βατικανού (Α. Mufioz, / quadri bizantini della Pinacoteca μένο τρίπτυχο τής Πάτμου (Μ. Χατζηδάκης, Εικόνες τής Πά
Vaticana, Ρώμη 1928, αριθ. 46- S. Bettini, La pittura di icone cretese- τμου, σ. 107-108, αριθ. 62, πίν. 40-44).
veneziana e i madonneri, Πάδουα 1933, σ. 57, πίν. XXII).
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Είκ. 7. Θεοτόκος Πλατυτέρα

μεταξύ όνο αγγέλων.

Λεπτομέρεια

της είκ. 8.
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Είκ. 8. Ιδιωτική Συλλογή. Θεοτόκος Πλατυτέρα, ευαγγελικές σκηνές και άγιοι.

Τα πλάγια διάχωρα περιέχουν άπο δύο παραστάσεις:
ευαγγελικές σκηνές επάνω, ζωγραφισμένες, όπως και
το κεντρικό θέμα, στην παραδοσιακή τεχνοτροπία
και εικονογραφία, και άπο τρεις όρθιους αγίους
δυτικής τέχνης κάτω, πού φαίνονται να συνομιλούν.
Ό μεσαίος στέκεται πίσω ά π ο τους άλλους δύο. Το
δάπεδο είναι πράσινο στην επάνω αριστερή σκηνή,
κεραμιδί στις παραστάσεις των όρθιων αγίων.
'Επάνω αριστερά εικονίζεται ό Ευαγγελισμός μπρο
στά σέ παλαιολογίζοντα αρχιτεκτονήματα (είκ. 12).
Ό Γαβριήλ προχωρεί όπως συνήθως άπο αριστερά
προς τήν Θεοτόκο, πού έχει σηκωθεί άπο το κάθισμα
της και στέκεται διστακτική, κρατώντας στο αριστερό
χέρι αδράχτι. Το μεγαλύτερο μέρος τού αγγέλου και
το δεξί χέρι της Παναγίας δεν σώζονται.
Α π ό κάτω στέκονται τρεις άγιοι, γυρισμένοι ό ένας
προς τον άλλο (είκ. 9). Πρώτος άπο αριστερά είναι ό
διάκονος άγιος Λαυρέντιος, πού κρατεί κλειστό βιβλίο
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και τήν σχάρα τού μαρτυρίου του. Δεξιά εικονίζεται
επίσκοπος μέ γκρίζα γένια και περίεργο συνδυασμό
αμφίων τής ανατολικής και της δυτικής εκκλησίας:
φορεί στιχάριο, κοντύτερο ένδυμα ανοικτό μπροστά,
και πολυσταύριο φελόνιο μέ στενό ώμοφόριο δυτικού
τύπου. Βαστά κλειστό βιβλίο και ευλογεί. 'Ανάμεσα
τους στέκεται ένας μεσόκοπος άγιος μέ μακριά μαλλιά
και κοντά γένια, ντυμένος χιτώνα και ιμάτιο, πού κρα
τεί ένα μακρύ ραβδί. Πρόκειται πιθανώς για τον άγιο
'Ιάκωβο, πού στην Δύση παριστάνεται συνήθως κρα
τώντας ραβδί.
'Επάνω δεξιά είναι ζωγραφισμένη ή Σταύρωση, πού
περιορίζεται στα τρία κύρια πρόσωπα (είκ. 11). Πίσω
υψώνεται ένας απλός χαμηλός τοίχος. Το σώμα τού
Χριστού, ό όποιος φορεί όπως συνήθως μόνο ένα
περίζωμα, διαγράφει αρκετά έντονη καμπύλη, ένώ τα
απλωμένα χέρια του σχηματίζουν μεγαλύτερη γωνία
άπο ο,τι συνήθως μέ τήν οριζόντια κεραία τού σταυ-
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Είκ. 9. Τρεις άγιοι. Λεπτομέρεια της είκ. 8.

Είκ. 10. Τρεις άγιοι. Λεπτομέρεια της είκ. 8.

pnpsp^

Είκ. 11. Σταύρωση. Λεπτομέρεια της είκ. 8.

Είκ. 12. Ευαγγελισμός. Λεπτομέρεια της είκ. 8.
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ρου. Ή Παναγία, με κυανοπράσινο χιτώνα, κεραμιδί
κροσσωτο μαφόριον και κόκκινα υποδήματα, κοιτά
ζει τον Κύριο προς τον όποιο υψώνει το δεξί χέρι, ενώ
μέ το αριστερό πιάνει τον λαιμό της. Ό 'Ιωάννης, μέ
το κεφάλι σκυφτό, πιάνει μέ το δεξί χέρι το μάγουλο
του ένώ το αριστερό είναι τυλιγμένο στον μανδύα.
Κάτω άπό την Σταύρωση εικονίζονται άλλοι τρεις
άγιοι (ε'ικ. 10). Οι δύο πρώτοι έχουν καστανά γένια. Ό
ένας, ντυμένος κόκκινο μανδύα μέ άσπρη φόδρα και
πλατύγυρο καπέλλο καρδιναλίου, πού κρατεί μέ τα
δυο χέρια ένα κλειστό βιβλίο, είναι πιθανότατα ό άγιος
Ιερώνυμος. Ό δεύτερος, πού φορεί μοναχικά ράσα μέ
κουκούλιο και κρατεί ραβδί, θα μπορούσε να ταυτι
σθεί μέ τον άγιο 'Αντώνιο. Δεξιά στέκεται ό άγιος
Φραγκίσκος της Άσσίζης, πού κρατεί έναν ήμιεξίτηλο
χρυσό σταυρό και κλειστό βιβλίο. Σχοινί κρέμεται άπό
την μέση του και αίμα τρέχει άπό τις πληγές στην
δεξιά πλευρά - την όποια αφήνει να φανεί ενα
άνοιγμα στο φαιοκάστανο ράσο - και στα χέρια του.
Τό βάθος όλων των παραστάσεων είναι χρυσό. Ό
προπλασμός είναι παντού καφέ σκούρος. Λευκά
φώτα τονίζουν τις προεξοχές. Ή κεντρική σύνθεση
και οι δύο ευαγγελικές σκηνές είναι ζωγραφισμένες
μέ τήν παραδοσιακή τεχνοτροπία της κρητικής
σχολής: Στα ρούχα ή πτυχολογία είναι δύσκαμπτη, μέ
χοντρές πτυχές πού σχηματίζουν διχάλες. Ό όγκος
δηλώνεται μέ ξεκάθαρες διαδοχικές διαβαθμίσεις τών
τόνων, πού απολήγουν πολλές φορές σέ λευκά
επίπεδα στις ακμές. Ol έξι όρθιοι άγιοι τουναντίον
ακολουθούν τήν διεθνή γοτθική τεχνοτροπία. Τα
μάτια είναι άμυγδαλωτά, ή πτυχολογία εύκαμπτη και
ρέουσα μέ μαλακές διαβαθμίσεις τών τόνων.
Ή ενθρονη Θεοτόκος επαναλαμβάνει τον τύπο πού
καθιέρωσε ό μεγάλος ζωγράφος τού 15ου αι. 'Ανδρέ
ας Ρίτζος μέ τήν δεσποτική εικόνα τής Μονής τού
'Αγίου 'Ιωάννου τού Θεολόγου στην Πάτμο 4 3 . Ό

43. Μ. Χατζηδάκης, έ'.ά., σ. 59,61, αριθ. 10, πίν. 12.
44. Βλ. σχετικά Π. Λ. Βοκοτοπούλου, Εικόνες τής Κερκύρας, 'Αθή
να 1990, σ.25.
45. Αυτόθι, σ. 25 και σημ. 16.
46. Κ. Weitzmann, Illustrated Manuscripts at St. Catherine's Monaste
ry on Mount Sinai, Collegeville 1973, είκ. 44. Πρβλ. και τον Ευαγγε
λισμό στην εικόνα του Νικολάου Ρίτζου στο Σεράγεβο (Κ. Weitz
mann -u.a., Les icônes, Παρίσι 1982, σ. 321).
47. Μ. Χατζηδάκης, έ.ά. αριθ. 6, πίν. 6. Εικόνες τής Κρητικής Τέχνης,
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τύπος είχε μεγάλη διάδοση όχι μόνο στην κρητική
σχολή άλλα και σέ πολλά τοπικά εργαστήρια μέχρι
44
τον 18ο αι. . Στην εικόνα τού Ρίτζου ό θρόνος είναι
μαρμάρινος μέ σκαλοπάτια, γι' αυτό και τό αριστερό
πόδι τής Παναγίας είναι τοποθετημένο ψηλότερα.
Στά περισσότερα παραδείγματα ό θρόνος είναι, όπως
στην εικόνα μας, ξύλινος, και τό ένα πόδι είναι μετέ
ωρο, μια και τό υποπόδιο δέν έχει σκαλί. Οί Παναγίες
τού τύπου αυτού φέρουν διάφορες επωνυμίες· κοινό
τερη είναι ή επωνυμία Ή Κυρία τών 'Αγγέλων, πού
45
άπαντα και στην εικόνα μας .
Ό Ευαγγελισμός ακολουθεί τον συνηθισμένο στην
κρητική ζωγραφική τύπο, πού συνεχίζει τήν παλαιολόγεια παράδοση και είχε αποκρυσταλλωθεί ήδη άπό τα
μέσα τού 15ου αι., όπως φαίνεται άπό τήν μικρογραφία
τού στιχηραρίου 1234 τής Μονής Σινά, τού 146946.
Στην λιτή Σταύρωση τα απλωμένα χέρια τού Κυρίου
σχηματίζουν γωνία μέ τήν οριζόντια κεραία τού
σταυρού. Ή ιδιομορφία αυτή άπαντα κατά τήν δεύ
τερη χιλιετία και κυρίως άπό τον 13ο αι. και εξής,
τόσο στην βυζαντινή όσο και στην δυτική τέχνη. Ή
στάση τής Παναγίας εΐναι ή συνηθισμένη στις παρα
στάσεις τής Σταυρώσεως. Ό 'Ιωάννης, σκυφτός, μέ τό
δεξί χέρι στο πρόσωπο και τό αριστερό τυλιγμένο
στον μανδύα -ένώ συνήθως είναι κατεβασμένο-,
θυμίζει τήν αντίστοιχη μορφή σέ μερικές παλαιολόγειες Σταυρώσεις, όπως τής Πάτμου και τής Μό
σχας 4 7 , τού Mali Grad 4 8 και τής λειψανοθήκης τού
Βησσαρίωνος 4 9 , όπου όμως ό κορμός κάμπτεται, και
'ιδίως μιας μεταλλίνης σταχώσεως τού 1462 στην Μο
νή Έσφιγμένου 5 0 .
Τό εικονογραφικό σχήμα τής εικόνας μας, μέ τήν Βρεφοκρατούσα Θεοτόκο στο κέντρο και δύο παραστά
σεις στά πλάγια - σκηνές επάνω και όρθιους άγιους
κάτω - φαίνεται ν' ακολουθεί 'ιταλικά πρότυπα, όπως
τα τρίπτυχα τού Μουσείου τού Cleveland, τού 13ου

Ήράκλειον 1993, αριθ. 67, μέ τήν προγενέστερη βιβλιογραφία.
48. V. Djuric, «Mali Grad - Sv. Atanasije u Kosturu - Borje», Zograf6
(1975), σ. 47 είκ. 40. Στην παράσταση αύτη όμοια είναι και ή διευ
θέτηση του κάτω μέρους του ιματίου του αποστόλου.
49. Venezia e Bisanzio, Βενετία 1974, αριθ. 112, μέ τήν προγενέστε
ρη βιβλιογραφία.
50. G. Millet, Recherches sur l'iconographie de l'évangile, Παρίσι 1916,
σ. 417, είκ. 477.
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53

αί. , και τοϋ Μουσείου Poldi Pezzoli στο Μιλάνο, έργο
τοΰ Gottardo Scotti της δεύτερης πενηνταετίας τοΰ
52
15ου αιώνα .
Σέ άλλον Ίταλοκρητικο πίνακα, μέ παρεμφερή διά
ταξη, την ενθρονη Παναγία αντικαθιστά ή Μνηστεία
της αγίας Αικατερίνης, άπο πάνω προστίθεται ό Χρι
στός Παντοκράτωρ, οι ευαγγελικές σκηνές περιλαμ
βάνουν την 'Ανάσταση και οι όρθιοι άγιοι είναι αυ

στηρά μετωπικοί . Ή παρουσία παλαιολογείων καί
γοτθικών τεχνοτροπικών και εικονογραφικών χα
ρακτηριστικών στον ϊδιο πίνακα άπαντα και σέ άλλα
54
πρώιμα έργα της κρητικής σχολής . Οι δύσκαμπτες
τονισμένες πτυχές καί οι στεγνές καλλιγραφημένες
ψιμμυθιές τών παραδοσιακών παραστάσεων τής ει
κόνας μας συνηγορούν για κάπως όψιμη χρονολό
γηση της, τις πρώτες δεκαετίες τού 16ου α'ιώνα.

51. Η. Belting, Bild und Kult, Μόναχο 1991, σ. 393, είκ. 212.
52. La pittura italiana. Il Quattrocento, Μιλάνο 1987, είκ. 95.
53. Ή εικόνα ανήκει στο 'Εθνικό Μουσείο τής Ραβέννας. Βλ. Άπο
τον Χάνδακα στη Βενετία, αριθ. 26.
54. Πρβλ. μεταξύ άλλων την Κοίμηση μέ τους αγίους Δομήνικο
καί Φραγκίσκο τής Μόσχας (Εικόνες τής Κρητικής Τέχνης, Ήρά-

κλειον 1993, αριθ. 87), τό βημόθυρο στον Χριστό τής Δημαρχίας
στην Πάτμο (Μ. Χατζηδάκης, Εικόνες τής Πάτμου, 'Αθήναι 1977,
σ. 87-88, αριθ. 38, πίν. 98) καί τον Ευαγγελισμό τής Vicenza (Π. Λ.
Βοκοτόπουλος, «Ή εικόνα τοϋ Ευαγγελισμού στο Δημοτικό Μου
σείο τής Vicenza», Ροδωνιά, Τιμή στον Μ. Ι. Μανονσακα, Ρέθυμνο
1994,σ.97-106).
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FOUR ITALO-CRETAN ICONS
J. cons of the 15th and 16th centuries painted by artists of
the Cretan School who followed 14th-century Italian models or combined Byzantine and Italian stylistic and iconographie elements on the same panel, are becoming increasingly popular. Four icons of this category are published
here for the first time.
The first (fig. 1), of a Pietà with obvious Gothic influences,
which can also be discerned in a large group of related
panels (notes 4-16), dates from the second half of the 15th
century. It may be attributed to the painter of the Pietas in
the Cabal and Oikonomopoulos collections (notes 5, 6).
The second, a panel of the Virgin and Child (fig. 4), whose
iconography was perhaps influenced by the motif of Christ
Anapeson, probably dates from the second half of the 15th
or the early 16th century.
A triptych wing (figs 5 and 6) is decorated with the Man of
Sorrows and Saint Francis of Assisi, and may be dated to
the 15th century. The Man of Sorrows follows a variant
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which harks back to 15th-century Venetian models. Saint
Francis, although canonized in the Catholic Church, is
sometimes encountered in Orthodox art (note 40). His depiction here receiving the stigmata, as in three other ItaloCretan triptych wings (notes 36-38), is almost identical to
the one in the National Museum, Ravenna.
In the panel of fig. 8 the Virgin and Child is flanked by the
archangels Michael and Gabriel and surrounded by two
Gospel scenes -the Annunciation and the Crucifixion- as
well as two groups of three saints, among them Saint
Lawrence and perhaps Saint James in the left group and
Saints Jerome, Anthony and Francis of Assisi in the right.
The Virgin and Child -in a type crystallized by the 15thcentury Cretan painter Andreas Ritzos- and the two scenes
are painted in traditional Byzantine style, while the six
standing saints are rendered in International Gothic. This
icon should be dated to the early 16th century.

