
  

  Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

   Τόμ. 20 (1999)

   Δελτίον XAE 20 (1998-1999), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Δημητρίου Ι. Πάλλα (1907-1995)

  

 

  

  Δύο παλαιολόγειες εικόνες στα Ιεροσόλυμα 

  Παναγιώτης Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ   

  doi: 10.12681/dchae.1217 

 

  

  

   

Βιβλιογραφική αναφορά:
  
ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. Λ. (1999). Δύο παλαιολόγειες εικόνες στα Ιεροσόλυμα. Δελτίον της Χριστιανικής
Αρχαιολογικής Εταιρείας, 20, 291–308. https://doi.org/10.12681/dchae.1217

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Εκδότης: EKT  |  Πρόσβαση: 23/05/2023 07:06:14



Δύο παλαιολόγειες εικόνες στα Ιεροσόλυμα
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Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος 

ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΑΥΜΑ* 

^JTÓV ναό των Αγίων Κωνσταντίνου καί Ελένης, μέ

σα στό οικοδομικό συγκρότημα τοΰ Πατριαρχείου Ιε

ροσολύμων, είναι εκτεθειμένες σέ προσκυνητάρια δύο 

εικόνες, οι όποιες ανήκουν σέ μία κατηγορία πού είχε 

ιδιαίτερα απασχολήσει τόν Δημήτριο Πάλλα: τήν κατη

γορία των άμφιπροσώπων ή, σύμφωνα μέ τήν ορολογία 

τοΰ αειμνήστου διδασκάλου, των άμφιγράπτων εικό

νων1. Ή κύρια οψη τους, στην οποία εικονίζεται ή Θεο

τόκος Βρεφοκρατοΰσα, έχει έπιζωγραφισθεΐ καί ελάχι

στα θά μας απασχολήσει. Θέμα της μελέτης αυτής είναι 

ή όπισθία οψη τους, πού δεν είχε έπιζωγραφισθεΐ καί 

καθαρίσθηκε τό 1973 από τους ζωγράφους-συντηρητές 

Πέτρο Καράγιαννη καί Νίκο Κάιλα2. 

Ι 

Ή πρώτη εικόνα έχει ΰψος 68,2 καί πλάτος 53,8 έκ. 

(78x60 έκ. μέ τά ματίσματα πού υπάρχουν καί στις τέσ

σερις πλευρές). Τό πάχος της είναι 3,7 έκ. Στό κάτω μέρος 

* 'Εκτός από τίς αναφερόμενες στίς σ. 27-28, χρησιμοποιούνται 
καί οι ακόλουθες συντομογραφίες: 
Άχειμάστου-Ποταμιάνου, Εικόνες Βυζαντίου Μουσείου: Μ. 

Άχειμάστου-Ποταμιάνου, Εικόνες τοϋ Βυζαντινού Μουσείου 
Αθηνώ ν, 'Αθήνα 1998. 

Βοκοτοπούλου, Βυζαντινές εικόνες: Π.Λ. Βοκοτοπούλου, Βυ
ζαντινές είκόνες,Άθήνα 1995. 

Μουσείο Μπενάκη, Εικόνες Κύπρου: Ά. Παπαγεωργίου, Βυ
ζαντινές εικόνες της Κύπρου, Μουσείο Μπενάκη 1976. 

Παπαγεωργίου, Εικόνες Κύπρου: Ά. Παπαγεωργίου, Εικόνες 
της Κύπρου, Λευκωσία 1991. 

Παπαζώτου, Εικόνες Βέροιας: Θ. Παπαζώτου, Βυζαντινές εικό
νες της Βέροιας, 'Αθήνα 1995. 

Bakalova, St. Gerasimus: E. Bakalova, Scenes from the Life of St. 
Gerasimus of Jordan in Ivanovo, ZLU 21 (1985), σ. 105-122. 

Chilandar: D. Bogdanovid - V. Djurié- D. Medakovié, Chilandar, Βελι
γράδι 1978. 

Pallas, Passion: D. Pallas, Die Passion und Bestattung Christi in Byzanz. 
Der Ritus - das Bild, Μόναχο 1965. 

Sophocleous, Icons: S. Sophocleous, Icons of Cyprus. 7th-20th Century, 
Λευκωσία 1994. 

Tomekovic, Saint Gérasime: S. Tomekovic", Note sur saint Gérasime 
dans l'art byzantin, ZLU21 (1985), σ. 277-284. 

1. Pallas, Passion, a. 89-104,308-332. Μέ τό θέμα αυτό είχε ασχοληθεί 

τοΰ πλαισίου υπάρχει εσοχή γιά νά στηρίζεται ή εικόνα 

σέ κοντάρι. Στην κύρια οψη ή Θεοτόκος Η ΜΥΡΕΑΑΙΩ-

THCA είναι ελαφρά στραμμένη προς τόν Χριστό, τόν 

όποιο κρατεί μέ τό δεξί χέρι3 (Είκ. 1). 'Ασημένια επένδυ

ση καλύπτει τήν παράσταση καί αφήνει νά φανούν μόνο 

τά γυμνά μέρη, πού έπιζωγραφίσθηκαν τόν 19ο αιώνα. 

Τήν κεντρική σύνθεση πλαισιώνουν ελάσματα οπού πα

ριστάνονται δώδεκα προφήτες μέσα σέ έλικόφυλλα, 

πού κρατούν διάφορα σύμβολα. Σχηματίζεται έτσι τό 

εμπνευσμένο από τό τροπάριο «Άνωθεν οι προφήταί σε 

προκατήγγειλαν» γνωστό εικονογραφικό θέμα4. Οι ει

κονιζόμενοι προφήτες είναι επάνω ό ΑΒΑΚΟΥΜ καί ό 

ΑΑΝΗΗΑ, αριστερά οι ZAXAPIA,MOICHC, ΓΕΑΕΟΝχαί 

NOE, δεξιά οί ΑΑΡΟΝ, ΙΕΖΕΚΕΗΑ, ICAHA καί ΙΑΚΟΒ, 

καί κάτω οι ΑΑΒΙΤχαί COAOMON. 

Στην πίσω οψη είναι ζωγραφισμένο τό σπάνιο θέμα τοΰ 

αγίου Γερασίμου τοΰ Ίορδανίτου, πού βγάζει ένα 

αγκάθι άπό τό πόδι ενός λιονταριού5 (Είκ. 2). Ό άγιος 

καί ό Α. Grabar, Sur les sources des peintres byzantins des XHIe et 
XlVe siècles. 3. Nouvelles recherches sur l'icône bilatérale de Po-
ganovo, CahArch XII (1962), σ. 366-372 (= Ό ίδιος, L'art de la fin de 
l'Antiquité et du Moyen Age, Παρίσι 1968, II, σ. 870-874). Στίς άμφί-
γραπτες εικόνες δέν περιλαμβάνει ό Πάλλας τίς ζωγραφισμένες 
στίς δύο όψεις εικόνες μηνολογίου, τίς εικόνες πού διακοσμούν 
χορούς καί τίς εικόνες, στην όπισθία πλευρά των οποίων είναι 
ζωγραφισμένος σταυρός (Pallas, Passion, σ. 323-324). 
2. Ευχαριστώ θερμά τόν Μακαριώτατο Πατριάρχη 'Ιεροσολύ
μων Κύριο Διόδωρο καί τήν Αγιοταφική Αδελφότητα γιά τήν 
άδεια φωτογραφήσεως καί μελέτης των εικόνων. 
3. Φωτογραφίες της δημοσίευσαν ό Ρ. Huber, Heilige Berge, Ζυρίχη -
Einsiedeln - Κολωνία 1980, σ. 188, είκ. 28, καί ό Α. Καριώτογλου, 
Μήτηρ των εκκλησιών Ιερουσαλήμ Θεοϋ κατοικητήριον, εκδό
σεις Μίλητος, 'Άλιμος 1997 (οί πίνακες τοΰ βιβλίου αύτοΰ είναι 
παραδόξως άνάριθμοι). 
4. Ντ. Μουρίκη, Αϊ βιβλικαί προεικονίσεις της Παναγίας εις τόν 
τρούλλον της Περιβλέπτου τοΰ Μυστρά, ΑΔ 25 (1970), Μελέτες, 
σ. 217-251,270. 
5. Βλ. Βοκοτοπούλου, Βυζαντινές εικόνες, ο. 215, είκ. 102, μέ έγ
χρωμη φωτογραφία της εικόνας. Φωτογραφία μέρους της εικό
νας μέ χρονολόγηση στον 17ο αι. (!) δημοσιεύθηκε καί στό βιβλίο 
τοΰ Α. Καριώτογλου, ε.ά. 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Είκ. 1. Θεοτόκος Αεξιοκρατοϋσα ή Μνρελαιώτισσα. 
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Είκ. 2. Ό άγιος Γεράσιμος και τό λιοντάρι. 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Είκ. 3. Ό άγιος Γεράσιμος καίτό λιοντάρι. Λεπτομέρεια. 

φορεί γαλάζιο χιτώνα, καφέ ανοικτό άνάλαβο καί κου

κούλα, μελιτζανί μανδύα καί μαϋρα υποδήματα. Κάθε

ται σέ συμπαγές κάθισμα χρώματος ώχρας, πάνω στό 

6. Βλ. προχείρως ΘΗΕ4, σ. 319-321 (Γρ. Νόβακ)· LChrl· 6, σ. 391-393 

(L. Schütz)· Tomekovié, Saint Gérasime, σ. 277-279· P. Compagnoni, 

// deserto di Giuda, Μιλάνο 1985, ο. 167-169· Y. Hirschfeld, Gera-

simus and His Laura in the Jordan Valley, RBibl 98 (1991), o. 419-423. 

Ό Βίος τοϋ αγίου Γερασίμου έχει δημοσιευθεί άπό τόν Ά . Π α π α 

δόπουλο Κεραμέα, 'Ανάλεκτα Ίεροσολνμιτικής Σταχνολογίας, 

Δ', Πετρούπολις 1897, σ. 175-184, καί ά π ό τόν Κλεόπα Κοικυλίδη, 

Αϊ παρά τόν Ίορδάνην λαϋραι Καλαμώνος καί Αγίου Γερασίμου 

καί οι Βίοι τοϋ αγίου Γερασίμου καί Κυριακού τοϋ Αναχωρητοϋ, 

εν Ίεροσολύμοις 1902, σ. 1-11. Στην τελική του μορφή τό κείμενο 

αυτό ανάγεται στον 7ο αιώνα. Παλαιότερα είχε κακώς αποδοθεί 

στον Κύριλλο τόν Σκυθοπολίτη (Η. Grégoire, La vie anonyme de S. 
Gérasime, Β Ζ 23 (1914), σ. 119-135· Β. Flusin, Miracle et histoire dans 

l'oeuvre de Cyrille de Scythopolis, Παρίσι 1983, σ. 35-40). 

7. Κλεόπα Κοικυλίδου, Ό εν 'Ιορδάνη τόπος της Βαπτίσεως τοϋ 

οποίο υπάρχει φαιοπράσινο μαξιλάρι. Τό λιοντάρι, σέ 

μικρότερη κλίμακα, στέκεται στά πίσω πόδια καί απο

στρέφει τό κεφάλι. Ή ουρά του είναι ανάμεσα στά σκέ

λη. Τό σταρόχρωμο μειλίχιο πρόσωπο τοϋ όξυγένη αγί

ου μέ την γρυπή μύτη πλάθεται μέ ύπόλευκα χυμώδη 

ελεύθερα φώτα (Ε'ικ. 3). "Εντονες ύπόλευκες πινελιές 

είναι διάσπαρτες καί στά μαλλιά καί τά γένια. Σγοΰρ-

δος καλύπτει μέρος τοϋ μετώπου. Τά περιγράμματα 

είναι καστανά. Τό τρίχωμα τοϋ ζώου είναι καστανό, μέ 

λίγες ύπόλευκες πινελιές. Δάπεδο ή έδαφος δέν δηλώ

νεται. Ό κάμπος έχει χρώμα ανοικτής ώχρας. Ό φωτο

στέφανος τοϋ αγίου είναι χρυσός. Πάνω άπό τό λιοντά

ρι διαβάζεται ή λέξη Ο ΚΑΛΑΜΩ... καί δεξιά άπό τόν 

άγιο τά γράμματα ...HC, ένώ αριστερά καί δεξιά άπό τό 

κεφάλι τοϋ άγιου αφέθηκε κατά τήν συντήρηση ή πολύ 

μεταγενέστερη επιγραφή Ο Α[Π]0[Σ] ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ. Οί 

επιγραφές είναι ζωγραφισμένες μέ κόκκινο. Ή εικόνα 

έχει μία μεγάλη κάθετη ρωγμή. Εκτεταμένες φθορές 

υπάρχουν στις επάνω γωνίες καί στό δεξί χέρι τοϋ α

γίου. Ή προετοιμασία είναι απλωμένη κατ' ευθείαν στό 

ξΰλο, χωρίς τήν μεσολάβηση υφάσματος. 

Ό άγιος Γεράσιμος, ένας άπό τους πιό φημισμένους 

ασκητές τοϋ 5ου αιώνα, κατήγετο άπό τήν Λυκία6. 

Έμόνασε στην Παλαιστίνη, οπού Ιδρυσε γύρω στό 455, 

ανάμεσα στην 'Ιεριχώ καί στον 'Ιορδάνη, μία λαύρα, ή 

όποια έξειλίχθη σέ σημαντικό μοναστικό κέντρο. Ό 

άγιος έκοιμήθη τό 475. Ή λαύρα του είχε ερειπωθεί τήν 

δεύτερη πεντηκονταετία τοϋ 12ου α'ιώνα, καί φαίνεται 

οτι συγχωνεύθηκε μέ τήν γειτονική Μονή Καλαμώνος. 

Κοντά στην θέση της κτίσθηκε τό 1885 ή Μονή τοϋ 

Προδρόμου, της οποίας ό ναός εγκαινιάσθηκε τό 18887. 

Έ ν αντιθέσει προς άλλους μεγάλους ασκητές, ό άγιος 

Κυρίου καί τό μοναστήριον τοϋ Τιμίου Προδρόμου, έν Ίεροσο-

λύμοις 1905, σ. 78-81. Παλαιότεροι ερευνητές, όπως ò S. Vailhé, 
υπεστήριζαν ότι μετά τήν ερήμωση της ή λατρεία τοϋ αγίου μετε

φέρθη στην κοντινή Μονή τοϋ Καλαμώνος, πού μετονομάσθηκε 

«μονή τοϋ άββα Γερασίμου, ή επονομαζόμενη Καλαμών» (Les 

laures de Saint Gérasime et de Calamon, EO 2 (1898-99), σ. 118)· 

προσφάτως όμως ύπεστηρίχθη οτι ή λαύρα τοϋ αγίου Γερασίμου 

βρισκόταν σέ μικρή απόσταση ά π ό τήν σημερινή μονή: Υ. Hirsch

feld, List of the Byzantine Monasteries in the Judean Desert, στό συλ

λογικό έργο G.C. Bottini, L. Di Segni, E. Alliata (έκδ.), Christian 

Archaeology in the Holy Land. New Discoveries. Essays in Honour of Vir

gilio C. Corbo, OFM, Ιεροσόλυμα 1990, σ. 18-19. Ό ϊδιος, Gerasimus 

and His Laura in the Jordan Valley, έ.ά. (ύποσημ. 6), σ. 419-430, 

ιδίως 424. Βλ. καί Ο. Sion, The Monasteries of the «Desert of the 

Jordan», LiberAnnuus XLVI (1996), σ. 248-249,257,262. 
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Γεράσιμος δέν εικονίσθηκε σέ πρώιμα μνημεία, καί 
απαντάται σπανιώτατα μέχρι τόν 14ο αιώνα8. Οι αρ
χαιότερες γνωστές παραστάσεις του χρονολογούνται 
στά τέλη τοΰ 12ου αιώνα καί σώζονται στην Έγκλεί-
στρα τοΰ Αγίου Νεοφύτου κοντά στην Πάφο καί στό 
σπήλαιο της Μονής τοΰ Αγίου Θεοκτίστου στην "Ερη
μο τής 'Ιουδαίας9. Τόν 13ο αιώνα εικονίσθηκε στις τοι
χογραφίες τής MileSeva. Μερικές παραστάσεις του 
στον Ίδιο τύπο άπαντοΰν τόν 14ο αιώνα - στό Staro 
Nagoriëino, τό Χελανδάρι, την Gradanica, τήν Παναγία 
τοΰ Pec, τήν Μονή Προδρόμου Σερρών, τό Treskavac, 
τόν 'Άγιο 'Ανδρέα στην Τρέσκα1 0 -, ένώ σπανίζουν σέ 
τοιχογραφίες τής μεταβυζαντινής περιόδου 1 1. 
Σέ δλες αυτές τίς παραστάσεις ό άγιος Γεράσιμος ει
κονίζεται μόνος, κατ' ενώπιον. Στην εικόνα μας πα
ριστάνεται αντιθέτως ένώ θεραπεύει ένα λιοντάρι: 
έβγαλε κάποτε έναν σκόλοπα καλάμου άπό τό πόδι του 
πού είχε πρησθεΐ καί διαπυηθει, καθάρισε καί έδεσε τήν 
πληγή 1 2. Α π ό τότε τό λιοντάρι δέν τόν άφησε καί πέθα
νε άπό λύπη μετά τήν κοίμηση του επάνω στον τάφο 
του. Μόνες γνωστές βυζαντινές παραστάσεις όπου τό 

8. Πά τήν εικονογραφία τοΰ αγίου Γερασίμου βλ. Bakalova, St. 

Gerasimus, σ. 105-122, καί Tomekovic, Saint Gérasime, σ. 277-284. 

Βλ. επίσης LChrl 6, στ. 391-393 (L. Schütz). Ε. Haustein-Bartsch, «So 

gehorchten die wilden Tiere Adam». Zur Ikonographie einer Ikone 

des heiligen Gerasimos mit dem Löwen, Studien zur byzantinischen 
Kunstgeschichte. Festschrifi für Horst Hallensieben zum 65. Geburtstag, 
Amsterdam 1995,0.259-278· J. Prolovic, Die Kirche des Heiligen Andreas 
an der Treska, Βιέννη 1997, σ. 168. 

9. Γ. Σωτηρίου, Τά βυζαντινά μνημεία της Κύπρου, έν 'Αθήναις 

1935, πίν. 72β. C. Mango - Ε. Hawkins, The Hermitage of St. Neo-

phytos and its Wall Paintings, DOP 20 (1966), σ. 170-171, είκ. 78. G. 

Kühnel, Wall Painting in the Latin Kingdom of Jerusalem, Βερολίνο 

1988, σ. 187-188, πίν. LXVIII.123. 

10. MileSeva: Tomekovid, Saint Gérasime, σ. 280, είκ. 2. Staro Nago-

ridino: B. Todid, Staro Nagoriâino, Βελιγράδι 1993, σ. 75, 118, είκ. 

101. Χελανδάρι: VI. Petkovid, La peinture serbe du Moyen Age, Π, Βε

λιγράδι 1934, σ. 19. Gradanica: Β. Todid, Gradanica. Slikarstvo, Βελι

γράδι - Πρίστινα 1988, είκ. 101. Παναγία τοΰ Ped: V. Djurid - S. 

Cirkovid - V. Korac, Peéka PatriarSija, Βελιγράδι 1990, σ. 160, είκ. 

101. Μονή Προδρόμου Σερρών: Ά . Ξυγγοπούλου, Ai τοιχογρα-

φίαι τον καθολικού τής Μονής Προδρόμου παρά τάς Σέρρας, 

Θεσσαλονίκη 1973, σ. 15, πίν. ΙΟβ. Treskavac: P. Mijovic, Menolog, 

Βελιγράδι 1973, σ. 311, είκ. 150. Α γ ι ο ς Ανδρέας στην Τρέσκα: J. 

Prolovid, ε.ά., σ. 168, είκ. 65. 

11. Συναντάται π.χ. στό Μεγάλο Μετέωρο (Μ. Χατζηδάκης - Δ. 

Σοφιανός, Τό Μεγάλο Μετέωρο. Ιστορία καί Τέχνη, Α θ ή ν α 1990, 

είκ. σ. 69). Δέν εικονίζεται, αντίθετα μέ ο,τι νομιζόταν, στην Πα

ναγία Ρασιώτισσα της Καστοριάς, όπως έδειξε ό Γ. Γούναρης, Οι 

τοιχογραφίες των Αγίων Αποστόλων καί τής Παναγίας Ρασιώ-

τισσας στην Καστοριά, Θεσσαλονίκη 1980, σ. 144. Ή παράσταση 

θέμα αυτό εικονίσθηκε αυτοτελώς είναι, αν δέν άπα-
τώμαι, ή εικόνα των Ιεροσολύμων καί αδημοσίευτη τοι
χογραφία τοΰ βορείου κλίτους τής κρητικής Μονής 
Βαλσαμονέρου - οπού ό άγιος, καθισμένος αριστερά, 
κρατεί μαχαίρι γιά νά βγάλει τό αγκάθι, καί τό λιοντάρι 
είναι καθιστό -, ένώ άπαντα αργότερα σέ ρωσικές εικό
νες τοΰ 16ου αιώνα 1 3 , περιλαμβάνεται ωστόσο σέ τέσ
σερις κύκλους μέ τά διάφορα επεισόδια τής ιστορίας 
τοΰ αγίου Γερασίμου καί τοΰ λιονταριού, πού ανάγο
νται στον 14ο καί 16ο αιώνα. Ό αρχαιότερος, πού σώζε
ται στον Αγιο Νικόλαο τόν 'Ορφανό τής Θεσσαλονί
κης, τοποθετείται στην δεύτερη δεκαετία τοΰ 14ου 
αιώνα 1 4. "Ενας δεύτερος κύκλος κοσμεί τό παρεκκλή
σιο τής σπηλαιώδους «εκκλησίας» (Cärkvata) στό Ίβά-
νοβο τής Βουλγαρίας, πού χρονολογείται στά εξηκοστά 
έτη τοΰ Μου αιώνα 1 5, καί άλλοι δύο τήν τράπεζα τής 
Μεγίστης Λαύρας στό 'Άγιον Ό ρ ο ς , πού διεκόσμησε ό 
Θεοφάνης Μπαθάς στά τριακοστά έτη τοΰ 16ου 
αιώνα 1 6, καί τόν έξωνάρθηκα τής Μονής Φιλανθρω-
πηνών στό Νησί τών 'Ιωαννίνων, πού τοιχογραφήθηκε 
τό 156017. Στους κύκλους αυτούς ό άγιος Γεράσιμος στέ-

αύτή δημοσιεύθηκε εσφαλμένα στό LChrl 6, στ. 392, είκ. 1, ώς ανή

κουσα στην διακόσμηση της τράπεζας της Μεγίστης Λαύρας. 

12. ' Ιωάννου Μόσχου, Λειμωνάριον, PG, 87.3, 2965-2969 (Κεφ. 

107): ΕΪχεν άπό καλάμου σκόλοπα έμπαγέντα αύτφ καί ώς εκ 

τούτου όγκωθήναι αυτού τον πόόα καί πλήρη πύου γενέσθαι... 

Ώς δε εΐδεν αυτόν ό γέρων έν τοιαύτη ανάγκη καθίσας, καί λαβό-

μενος αυτού τοϋ ποδός, καί άνατεμών αυτόν, έξέβαλε τόν κάλα-

μον μετά πολλών υγρών, καί καλώς περικαθαρίσας τό τραύμα, καί 

δήσας τόν πόδα παννίω, άπέλυσεν. 'Επεισόδια μέ λέοντες καί 

άλλα θηρία απαντούν καί σέ άλλες ψυχωφελείς Διηγήσεις της 

πρωτοβυζαντινης περιόδου, δ π ω ς στά κεφάλαια 2 καί 81 τού 

Λειμωνάριου τοΰ 'Ιωάννου Μόσχου (PG, 87.3, 2854, 3052-3053). 

Βλ. καί Tomekovid, Saint Gérasime, σ. 81. 

13. Μ. Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου, Ό άγιος Ιερώνυμος μέ 

τόν λέοντα σέ εικόνες κρητικής τέχνης. Τό θέμα καί οι συμβολι

σμοί του, Ν. Παναγιωτάκης (έκδ.), Άνθη Χαρίτων, Βενετία 1998, 

σ. 195σημ. U.E.Haustein-Bartsch,ε.ά. (ύποσημ.8),σ.259,267-278, 

είκ. 1,5. 

14. Ά . Ξυγγοπούλου, Οι τοιχογραφίες τοϋ Αγίου Νικολάου 'Ορ

φανού Θεσσαλονίκης,'Αθήνα 1964, σ. 20-21, είκ. 119-122,189-190. 

Ά . Τσιτουρίδου, Ό ζωγραφικός διάκοσμος τοϋ Αγίου Νικολάου 

'Ορφανού στη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη 1986, σ. 176-179, πίν. 

70-72. 

15. Bakalova, St. Gerasimus, σ. 105-122, είκ. 3-5, 7-8. Πρβλ. Α. Va-

siliev, Ivanovskite stenopisi, Σόφια 1953, σ. 37, είκ. 57, καί Ε. Bakalova, 

Ivanovskite stenopisi i ideite na isihazma, Izkustvo 9 (1976), o. 16-18. 

16. G Millet, Monuments de VAthos, I. Les peintures, Παρίσι 1927, πίν. 

140.2. 

17. Μ. Γαρίδη - Ά . Παλιούρα, Μοναστήρια Νήσου Ιωαννίνων. 

Ζωγραφική, 'Ιωάννινα 1993, σ. 13, είκ. 221. 
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κεται αριστερά (Ίβάνοβο) ή κάθεται γυρισμένος πλά

για - εϊτε αριστερά ('Άγιος Νικόλαος 'Ορφανός) εϊτε δε

ξιά, όπως στην εικόνα μας (Μεγίστη Λαύρα καί Μονή 

Φιλανθρωπηνών). Στον 'Άγιο Νικόλαο δεν φορεί μαν

δύα καί κρατεί ραβδί. Τό λιοντάρι κάθεται μέ τό σώμα 

όρθιο καί αποστρέφει τό κεφάλι, όπως στην εικόνα πού 

μας απασχολεί, στον 'Άγιο Νικόλαο τόν 'Ορφανό, στη

ρίζεται όμως καί σέ ένα άπό τά μπροστινά πόδια καί ή 

ουρά του είναι όρθια. Στό Ίβάνοβο στέκεται όρθιο, ενώ 

στίς δύο μεταβυζαντινές παραστάσεις είναι καθιστό 

άλλα σκύβει ελαφρά (Μεγίστη Λαύρα) ή έντονα (Μονή 

Φιλανθρωπηνών) καί κοιτάζει τόν άγιο. Μεγαλύτερη 

ομοιότητα παρουσιάζει ή παράσταση μας μέ τήν τοιχο

γραφία τοΰ Αγίου Νικολάου 'Ορφανού όπου, σημειωτέ

ον, αν καί ή σκηνή διαδραματίζεται στό ύπαιθρο, ό 

άγιος κάθεται σέ κάθισμα καί πατεί σέ υποπόδιο, όπως 

καί στην εικόνα μας, ενώ στην Μεγίστη Λαύρα καί στην 

Μονή Φιλανθρωπηνών κάθεται σέ βράχο. 

Ό φυσιογνωμικός τύπος τού αγίου ποικίλλει18. 'Άλ

λοτε παριστάνεται μέ μακριά γένια, όπως στό Staro 

Nagoricino καί τόν 'Άγιο 'Ανδρέα στην Τρέσκα, άλλοτε 

μέ κοντή άλλα κυκλική γενειάδα, όπως στην Mileseva, 

τόν 'Άγιο Νικόλαο 'Ορφανό καί τό Pec. Ή απεικόνιση 

του στην εικόνα τών 'Ιεροσολύμων μέ σχετικώς κοντή 

όξύληκτη γενειάδα διαφέρει άπό τις γνωστές βυζαντι

νές παραστάσεις. 

Στην Δύση τό επεισόδιο μέ τό λιοντάρι αποδόθηκε, λό

γω προφανώς της όμοιότητος τοΰ ονόματος, στον άγιο 

'Ιερώνυμο, καί εικονίσθηκε άπό τόν 14ο αιώνα καί 

έξης19. Ό άγιος εικονίζεται συνήθως αριστερά, μετωπι

κός, σέ ορεινό τοπίο. Ό άγιος 'Ιερώνυμος πού βγάζει 

18. Tomekovié, Saint Gérasime, σ. 279. 
19. G. Ring, St. Jerome Extracting the Thorn from the Lion's Foot, 
ArtB 27 (1945), o. 188-194. LChrl 6, στ. 521 (R. Miehe). Bakalova, St. 
Gerasimus, a. 117-118. 
20. Στους πίνακες τοΰ 'Ιδρύματος Samuel Η. Kress στην Νέα Υόρ
κη καί τοΰ Βρετανικού Μουσείου ό άγιος κάθεται σέ θρόνο, αν 
καί ή σκηνή εκτυλίσσεται σέ ορεινό τοπίο. Βλ. Fern Rusk Shapley, 
Paintings from the Samuel H. Kress Collection. Italian Schools XIII-
XV Century, Λονδίνο 1966, σ. 1-12, είκ. 26, καί D. Buckton (έκδ.), 
Byzantium, Λονδίνο 1994, σ. 215, αριθ. 229 (Β. Φουντουλάκη). Σέ 
εικόνα της Συλλογής Van Marie, τουναντίον, ό ένθρονος άγιος 
προβάλλεται πάνω στό χρυσό βάθος: R. Van Marie, The Develop
ment of the Italian Schools of Painting, XVIII, Χάγη 1936, σ. 551, είκ. 
299. Γιά τό θέμα αυτό βλ. τώρα Μ. Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλί-
δου, ο.π. (ύποσημ. 13), σ. 193-215, πίν. Α'-Δ', οπού δημοσιεύεται 
καί πίνακας της Accademia dei Concordi τοΰ Rovigo, τόν όποιο 
φαίνεται νά αντιγράφει ή εικόνα τοΰ 'Ιδρύματος Kress, σήμερα 

τό αγκάθι άπό τό πόδι τοΰ λιονταριού άπαντα καί σέ 

βενετοκρητικές εικόνες τού 15ου καί 16ου αιώνα 2 0. 

Ή αρχική απροθυμία νά περιληφθεί ό άγιος Γεράσιμος 

στον διάκοσμο τών εκκλησιών οφείλεται Ίσως στην 

πρόσκαιρη προσχώρηση του στον μονοφυσιτισμό. 'Αν

τιθέτως, ή σχετικώς συχνή απεικόνιση του τόν 14ο αιώ

να έχει αποδοθεί στην επίδραση τού Άγιου Ό ρ ο υ ς καί 

τών ήσυχαστών, πού θεωρούσαν ότι συνεχίζουν τήν 

παράδοση τών πατέρων της έρημου τών πρώτων χρι

στιανικών χρόνων, καί συνεδύαζαν τόν ερημικό μέ τόν 

κοινοβιακό τρόπο ζωής, όπως είχε καθιερώσει ό άγιος 

Γεράσιμος στην λαύρα του 2 1 . Ή άποψη αυτή δέν φαί

νεται πολύ πιθανή, δεδομένου ότι ό άγιος δέν εικονί

σθηκε στό 'Άγιον Ό ρ ο ς , μέ μοναδική εξαίρεση τήν 

όψιμη τοιχογραφία μέ τήν ιστορία τού λιονταριού στην 

Μεγίστη Λαύρα. Τό γεγονός ότι, μέ μοναδική εξαίρεση 

τις αρχαιότερες γνωστές παραστάσεις στην Παλαιστί

νη καί τήν γειτονική Κύπρο, όλες οι απεικονίσεις του 

σέ βυζαντινές τοιχογραφίες έχουν σχέση μέ τήν Σερ

βία, δείχνει ότι μόνο έκεΐ έχαιρε ιδιαίτερης τιμής22, θ ά 

πρέπει νά ύπομνησθεΐ σχετικώς ότι ό αρχαιότερος κύ

κλος του βρίσκεται στον 'Άγιο Νικόλαο 'Ορφανό της 

Θεσσαλονίκης, τοΰ όποιου ή τοιχογράφηση έχει απο

δοθεί σέ δωρεά τοΰ κράλη Μιλούτιν23. Ή ύπαρξη τοΰ 

κύκλου αυτού αποτελεί ένα πρόσθετο επιχείρημα γιά 

νά προσγραφεΐ ό διάκοσμος τοΰ Άγιου Νικολάου σέ 

χορηγία τοΰ Σέρβου ηγεμόνα. 

Ή ογκώδης μορφή τοΰ άγιου Γερασίμου μέ τά ευρύ

χωρα ρούχα πού κρύβουν τό σώμα, τήν γωνιώδη πτυ-

χολογία, τις τριγωνικές φωτισμένες επιφάνειες τοΰ χι

τώνα μέ τήν μεταλλική ανταύγεια, τό πρόσωπο πού 

στό Μουσείο Smart τοΰ Σικάγου. Γιά κρητικές εικόνες τοΰ άγιου 
'Ιερωνύμου σέ διαφορετικό εικονογραφικό τύπο βλ. Ν. Χατζηδά
κη, Από τόν Χάνδακα στη Βενετία, Ελληνικές εικόνες στην Ιτα
λία, 15ος-16ος αιώνας, Αθήνα 1993, σ. 120-122. 
21. Tomekovié, Saint Gérasime, σ. 282-284. Bakalova, St. Gerasimus, 
σ. 119-121. Prolovié, έ'.ά. (ύποσημ. 8), σ. 168. 
22. Ό Ξυγγόπουλος, έ'.ά. (ύποσημ. 10), ο. 13, είχε χρονολογήσει τις 
τοιχογραφίες της Μονής Προδρόμου Σερρών μεταξύ τοΰ 1333 
καί τοΰ 1345, άλλοι όμως ερευνητές τις τοποθετούν στά χρόνια 
της Σερβοκρατίας, στό 1358-1364· βλ. Ε.Ν. Κυριακούδη, Ή τέχνη 
στη Μονή Προδρόμου Σερρών κατά τήν περίοδο της Σερβοκρα
τίας στον 14ο αιώνα, 'Επιστημονικό Συμπόσιο Χριστιανική Μα
κεδονία. 'Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών, Σέρρες, 29-30 
Μαΐου 1992, σ. 275,277-278,284-287. 
23. S. Kissas, Les monuments serbes médiévaux à Thessalonique (σερ
βικά μέ γαλλική περίληψη), ZografW (1980), σ. 34-41. Πρβλ. Τσι-
τουρίδου, έ.ά. (ύποσημ. 14), σ. 41-45. 
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πλάθεται μέ πολύ ελεύθερες καί έντονες λευκές πινε

λιές, την σχηματοποίηση των παρειών, ανήκει στην λε

γομένη όγκηρή ή κυβική τεχνοτροπία του τέλους τοΰ 

13ου καί των άρχων τοΰ 14ου αιώνα, κύρια δείγματα 

της οποίας είναι οι τοιχογραφίες τοΰ Πρωτάτου στό 

Άγιον Ό ρ ο ς καί της Περιβλέπτου στην Άχρίδα, καί ή 

οποία έχει συσχετισθεί μέ τήν Θεσσαλονίκη, παρ' όλον 

οτι δείγματα της άπαντοΰν καί στην Βασιλεύουσα2 4. 

Στην τάση αυτή ανήκουν καί οι εικόνες τοΰ Ευαγγελι

σμού καί κυρίως τοΰ εύαγγελιστοΰ Ματθαίου άπό τήν 

Περίβλεπτο της Άχρίδος 2 5. Ή εικόνα μας παρουσιάζει 

πολλές ομοιότητες μέ τόν Ματθαίο, αν καί ό άγιος Γε

ράσιμος δέν έχει τήν έντονη κίνηση τοΰ ευαγγελιστή 

καί αποπνέει διαφορετικό ήθος. Ή εικόνα τοΰ Πα

τριαρχείου 'Ιεροσολύμων πρέπει λοιπόν νά χρονολο

γηθεί γύρω στό 1300, καί προηγείται συνεπώς κατά με

ρικά χρόνια άπό τήν αρχαιότερη μέχρι τώρα γνωστή 

απεικόνιση τοΰ αγίου Γερασίμου πού θεραπεύει τό λιο

ντάρι στον Άγιο Νικόλαο 'Ορφανό της Θεσσαλονίκης, 

ή οποία τοποθετείται στην δεύτερη δεκαετία τοΰ Μου 

αιώνα 2 6. Ό κάμπος σέ τόνο ώχρας πού μιμείται τό συ

νηθισμένο χρυσό βάθος μέ ευτελέστερα μέσα άπαντα 

αρκετά συχνά. Συναντάται καί σέ εξαιρετικής τέχνης 

καί κατά τεκμήριον ακριβές εικόνες, όπως ή 'Οδηγή

τρια τοΰ τέλους τοΰ 12ου αιώνα στην Καστοριά καί ό 

ευαγγελιστής Ματθαίος της Άχρίδος 2 7 . 

Ή εικόνα τοΰ Πατριαρχείου Ιεροσολύμων παραγγέλ

θηκε προφανώς γιά τήν Λαύρα τοΰ Καλαμώνος, όπως 

φαίνεται άπό τήν επιγραφή της. Πιθανότερο είναι νά 

ζωγραφίσθηκε στην Παλαιστίνη άπό δόκιμο καλλιτέ

χνη, ενήμερο τών τάσεων της ζωγραφικής στά μεγάλα 

κέντρα της εποχής, όπως ή Θεσσαλονίκη καί ή Κων

σταντινούπολη. 'Άν καί προηγείται χρονικώς τών τοι-

24. Βλ. σχετικώς, μεταξύ άλλων, W. Grape, Zum Stil der Mosaiken in 
der Kilise Camii in Istanbul, Pantheon XXXII (1974), σ. 3-13· Ο. 
Demus, The Style of the Kariye Djami and its Place in the Develop
ment of Palaeologan Style, στον τόμο P. Underwood (έκδ.), The 
Kariye Djami, 4, Princeton 1975, σ. 145-148· Η. Belting στό συλλογικό 
έργο Η. Belting, C. Mango, D. Mouriki, The Mosaics and Frescoes of St. 
Mary Pammakaristos (Fethiye Camii) at Istanbul, Washington 1978, σ. 
102-107· Th. Gouma-Peterson, The Frescoes of the Parekklesion of St. 
Euthymios in Thessaloniki: Patrons, Workshops and Style, στον τόμο 
The Twilight of Byzantium, Princeton 1991, σ. 115-125· R. Nelson, 
Theodore Hagiopetrites. A Late Byzantine Scribe and Illuminator, Βιέννη 
1991, κυρίως σ. 105-112· E. Constantinides, The Wall Paintings of the 
Panagia Olympiotissa at Elasson in Northern Thessaly, 'Αθήνα 1992, σ. 
282-286. Ή κυρία Κωνσταντινίδου διακρίνει τήν «τεχνοτροπία 
της Άχρίδος», πού αντιπροσωπεύει ή Περίβλεπτος, άπό τήν «τε-

χογραφιών τοΰ Άγιου Νικολάου τοΰ Όρφανοΰ, είναι 

πιθανότερο νά αντιγράφει τό συγκεκριμένο επεισόδιο 

άπό έναν κύκλο τοΰ άγιου Γερασίμου, παρά νά συμβαί

νει τό αντίθετο· συνηγορεί γι' αυτό καί ή απουσία άλ

λων εικόνων τοΰ αγίου Γερασίμου μέ τό λιοντάρι στην 

βυζαντινή ζωγραφική. Ό άγνωστος καλλιτέχνης της 

εξαίρετης εικόνας τοΰ Πατριαρχείου Ιεροσολύμων 

εμπνεύσθηκε μάλλον τό θέμα του άπό σκηνή ενός κύ

κλου τοΰ βίου τοΰ άγιου, πού θά κοσμοΰσε τόν ναό της 

μονής του στην έρημο τοΰ 'Ιορδάνη ή, ενδεχομένως, 

ένα εικονογραφημένο χειρόγραφο τοΰ Λειμωνάριου 

τοΰ 'Ιωάννου Μόσχου2 8. 

II 

Ή δεύτερη εικόνα, τήν όποια σχηματίζουν τέσσερις κά

θετες σανίδες, έχει ελαφρώς ξακρισθει. Οι σημερινές 

διαστάσεις της είναι 108,2 x 81 χ 3,5 έκ. Στην πρόσθια 

οψη, πού είναι σκαφωτή, εικονίζεται ή Θεοτόκος Άρι-

στεροκρατοΰσα Η ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ, τήν οποία περιβάλ

λουν στό έξεργο καρφωτό πλαίσιο ό Χριστός μεταξύ 

δύο αγγέλων καί οι δώδεκα απόστολοι2 9 (Ε'ικ. 4). Οι πα

ραστάσεις έχουν δυστυχώς έπιζωγραφισθεΐ τόν 19ο 

μάλλον αιώνα, έκτος άπό τό πρόσωπο της Θεομήτορος 

καί τους αποστόλους πού διατηροΰν παλιότερη έπιζω-

γράφηση, τοΰ 17ου ϊσως αιώνα. Πολυάριθμες τρύπες 

άπό καρφιά δείχνουν οτι ή 'Οδηγήτρια θά έφερε άλλοτε 

μεταλλική επένδυση, όπως καί ή κύρια όψη της προη

γούμενης εικόνας. Ή κεντρική παράσταση ανήκει στην 

παραλλαγή της Όδηγητρίας, όπου ή Θεοτόκος καί τό 

Βρέφος στρέφουν ελαφρά ό ένας προς τόν άλλο. Τά πό

δια τοΰ Χριστού διασταυρώνονται καί φαίνεται τό πέλ

μα τοΰ δεξιού ποδιού. Ά ν ή ταραγμένη πτυχολογία τοΰ 

χνοτροπία τοΰ Πρωτάτου», στην οποία εντάσσεται ή είκόνα μας. 
25. V. Djuric, Icônes de Yougoslavie, Βελιγράδι 1962, σ. 24-25,91-92, 
αριθ. 14, πίν. XIX, καί σ. 20-22,86-87, αριθ. 7, πίν. IX. 
26. Ξυγγόπουλος, ε.ά. (ύποσημ. 14), σ. 21, είκ. 121. Τσιτουρίδου, 
ε.ά. (ύποσημ. 14), σ. 176-177, πίν. 70. 
27. Βλ. προχείρως Βοκοτοπούλου, Βυζαντινές εικόνες, σ. 203, ε'ικ. 
53, καί σ. 209, ε'ικ. 78. 
28. Τήν υπόθεση αύτη διατυπώνει ή Bakalova, St. Gerasimus, σ. 
111,118. 
29. "Εγχρωμη φωτογραφία βλ. στον Ά. Καριώτογλου, ε.ά. (ύπο
σημ. 3), σ. 114. Εργασίες συντηρήσεως της όψεως αυτής μνημο
νεύονται στό ΑΔ 32 (1977), Χρονικά, Β' 1, σ. 13 (Μ. Άχειμάστου-
Ποταμιάνου), όπου αναφέρεται οτι ή είκόνα βρισκόταν στην Μο
νή τού Αγίου Ευθυμίου στά Ιεροσόλυμα. 
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Είκ. 4. Ή Θεοτόκος 'Οδηγήτρια. 
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WÊ^UÊMÊm 

5. Ή Σταύρωση. 
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Είκ. 6. Σταύρωση. Λεπτομέρεια της Θεοτόκου. 

κάτω τμήματος τοΰ χιτώνος του επαναλαμβάνει αυτήν 

τοΰ υποκειμένου στρώματος, ή αρχική παράσταση θά 

μπορούσε νά χρονολογηθεί στον όψιμο 12ο ή στον 13ο 

αιώνα. Ό άνοικτοπράσινος κάμπος καλύπτει τόν αρχι

κό, πού είναι χρυσός. Ή Παναγία φορεί καλύπτρα κά

τω άπό τό μαφόριο καί στέφεται άπό χαμηλό φράγκικο 

στέμμα. Στην χρυσή παρυφή τοΰ κόκκινου μαφορίου 

της Παναγίας είναι γραμμένες οι ακόλουθες επιγραφές: 

Χαίρε δτι υπάρχεις βασιλέως καθέορα. Χαίρε... Χαίρε 

δτι βαστάζεις τόν βαστάζοντα πάντα. Χαίρε... Χαίρε 

σκυνή τοΰ Θεοϋ Λόγου. (Χαϊ)ρε ή κλείς της παρθενίας. 

(Χαϊ)ρε αστέρος άδυτου Μήτηρ. Τό χρυσό βάθος έχει 

διατηρηθεί στό πλαίσιο. 'Επάνω ό ένθρονος Χριστός 

30. Πρβλ. Βοκοτοπούλου, Βυζαντινές εικόνες, σ. 221, είκ. 140 
(έγχρωμη φωτογραφία της εικόνας) καί 139 (λεπτομέρεια της κε
φαλής της Θεοτόκου). "Εγχρωμη φωτογραφία βλ. καί σε άνάριθμο 

Είκ. 7. Σταύρωση. Λεπτομέρεια τοΰ Χρίστου. 

ευλογεί μέ τά δύο χέρια. 'Αριστερά καί δεξιά δύο άγγε

λοι σεβίζουν. Στά πλάγια οι απόστολοι, σέ προτομή, 

κρατούν κλειστά βιβλία ή ειλητάρια. 'Αριστερά εικονί

ζονται οι απόστολοι Πέτρος, Ματθαίος, Μάρκος, 'Αν

δρέας, 'Ιάκωβος καί Φίλιππος, δεξιά οι Παύλος, 'Ιωάν

νης, Λουκάς, Σίμων, Βαρθολομαίος καί ένας αγένειος 

πού είναι προφανώς ό Θωμάς. 

Στην πίσω όψη είναι ζωγραφισμένη ή Σταύρωση3 0 

(Ε'ικ. 5). Ή προετοιμασία είναι εδώ απλωμένη σέ ύφα

σμα. Τόν 'Εσταυρωμένο πλαισιώνουν μόνον ή Θεοτό

κος καί ό 'Ιωάννης, ένώ επάνω πετούν τέσσερις άγγε

λοι. Τό σώμα τοΰ Κυρίου, μέ στενή μέση καί πολύ φαρ

δύ στήθος, σχηματίζει έντονη καμπύλη. Φορεί λευκό 

πίνακα τοΰ βιβλίου τοΰ Ά. Καριώτογλου, ε.ά. (ύποσημ. 3), μέ χρο
νολόγηση στον 18ο αιώνα (!!). 
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Είκ. 8. Σταύρωση. Λεπτομέρεια τοϋ αγίου 'Ιωάννου τοϋ 
Θεολόγου. 

περίζωμα, δεμένο χαμηλά με κόμπο, με δύο κόκκινες 

κάθετες ταινίες καί με μίμηση αραβικής επιγραφής 

στην παρυφή. Οι πτυχές είναι καστανές, τό ϊδιο καί τό 

περίγραμμα. Άφθονο αίμα τρέχει άπό τήν πλευρά, τά 

χέρια καί τά πόδια, καί στάζει άπό τους πήχεις. 

Ή Θεοτόκος φορεί γαλαζοπράσινο χιτώνα καί φακιόλι, 

καί μελιτζανί-καστανό μαφόριο μέ χρυσή παρυφή καί 

περίτεχνα άστρα3 1. Ό 'Ιωάννης, πού φορεί βαθυκάστα-

νο χιτώνα καί κόκκινο ιμάτιο, σκύβει αφύσικα τό κεφάλι 

προς τόν 'Εσταυρωμένο. Τό αριστερό του χέρι είναι τυ

λιγμένο στό ιμάτιο ένώ τό δεξί, άπό όπου κρέμεται άπό-

πτυγμα τοϋ χιτώνα, είναι υψωμένο στό μάγουλο. 

31. Βοκοτοπούλου, Βυζαντινές εικόνες, είκ. 139. 
32. Διακρίνονται καλά στίς έγχρωμες φωτογραφίες πού αναφέ
ρονται στην ύποσημ. 30. 
33. Ψαλμ. 23:7-10. 

Οί άγγελοι (Ε'ικ. 9) έχουν καστανά φτερά μέ χρυσοκον-

τυλιές. Τά ενδύματα τους είναι κόκκινα καί πρασινωπά. 

Τήν παράσταση κλείνει χαμηλό κόκκινο τείχος μέ άψι-

δώματα στό κάτω μέρος, καί κιλλίβαντες πού στηρίζουν 

τις επάλξεις οπού υψώνονται πύργοι. 'Ανάμεσα στά άψι-

δώματα είναι ζωγραφισμένα λευκά φυτικά κοσμήματα. 

Τό σάρκωμα εΐναι καστανό. Οί όγκοι πλάθονται μέ μι

κρές παράλληλες λευκές γραμμές. Τά φώτα είναι αρ

κετά άκομψα, π.χ. στην στομαχική χώρα τοϋ Ίησοΰ, 

όπου σχηματίζουν είδος ψαροκόκκαλου, καί γύρω στά 

σχηματοποιημένα γόνατα. Ή πτυχολογία είναι άκαμ

πτη. Στον 'Ιωάννη χοντρές κόκκινες σκούρες γραμμές 

σχηματίζουν άγκιστρα καί διχάλες, ένώ πλατιές λευκές 

επιφάνειες τονίζουν τους όγκους. Οί φωτοστέφανοι 

είναι χρυσοί μέ κόκκινη παρυφή. 'Επάνω στον πράσινο 

κάμπο ξεχωρίζουν μέ κόκκινα γράμματα οι επιγραφές 

Η CTAYPQCIC, Μ(ΗΤ)ΗΡ Θ(ΕΟ)Υ καί IQ(ANNHC)32, 

ένώ επάνω στον σταυρό οί επιγραφές Ο BCATAE, IC 

καί XC ( Ό Βασιλεύς της Δόξης3 3, 'Ιησούς Χριστός) 

είναι γραμμένες μέ χρυσό. 

Ή διατήρηση της εικόνας εΐναι μέτρια. Τό ξύλο είναι 

σαρακοφαγωμένο, 'ιδίως κάτω. 

Ή απεικόνιση μόνο τών τριών κυρίων προσώπων της 

Σταυρώσεως, άν καί υπάρχει χώρος τουλάχιστον γιά 

τόν Έκατόνταρχο καί τις συνοδούς της Παναγίας, 

αποτελεί τόν κανόνα στίς άμφίγραπτες εικόνες. "Οπως 

συμβαίνει συνήθως άπό τόν 10ο αιώνα καί μετά, ό 

'Εσταυρωμένος εικονίζεται νεκρός, μέ τά μάτια κλει

στά, τό κεφάλι γερμένο στον δεξιό ώμο, τά χέρια χαλα

ρά, τό σώμα καμπυλωμένο, ντυμένος περίζωμα. Ή 

φθορά της ζωγραφικής επιφάνειας κάτω άπό τόν 

σταυρό δέν επιτρέπει νά διαπιστώσομε άν εικονιζόταν 

έδώ, όπως συνήθως, τό κρανίο τοϋ 'Αδάμ. Ή μαλακή 

καμπύλη πού σχηματίζει τό σώμα τοϋ Θεανθρώπου 

θυμίζει Σταυρώσεις τοϋ 13ου καί τών πρώτων δεκαε

τιών τοϋ 14ου αιώνα καί δέν έχει τήν υπερβολή μακε

δόνικων έργων τοϋ όψιμου Μου αιώνα, όπως λ.χ. οί 

τοιχογραφίες τοϋ Αγίου Αθανασίου τοϋ Μουζάκη 

στην Καστοριά καί τοϋ Mali Grad στην Πρέσπα 3 4 . Τό 

δεμένο μέ κόμπο κρουστό περίζωμα μέ τις ευθύγραμ

μες πτυχές καί τήν γωνιώδη απόληξη κάτω αριστερά 

έ'χει τήν μορφή πού συνηθίζεται κατά τήν παλαιολό-

γειο περίοδο 3 5. Τόσο ή Παναγία οσο καί ό 'Ιωάννης 

34. V. Djurié, Mali Grad - Saint-Athanase à Kastoria - Borje, Zograf6 
(1975), σ. 46-47 είκ. 37,40. 
35. Βλ. προχείρως Βοκοτοπούλου, Βυζαντινές εικόνες, είκ. 68,82, 
83,108,130. 
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Είκ. 9. Σταύρωση. Ό επάνω αριστερά άγγελος. 

υψώνουν τό δεξί χέρι στό πρόσωπο. Ή χειρονομία 

αυτή, πού άπαντα καί σε αρχαία επιτύμβια3 6, χρησιμο

ποιείται συχνά στό Βυζάντιο γιά την δήλωση λύπης σέ 

σκηνές όπως ή Σταύρωση, ή "Εγερση τοΰ Λαζάρου, ή 

'Ανάληψη, άλλα καί ή 'Υπαπαντή καί τό Δεΐπνον εις 

'Εμμαούς3 7. Ή παραλλαγή, στην οποία ή Θεοτόκος 

σκύβει τό κεφάλι, σπανιώτερη άπό εκείνη όπου ατενί

ζει τόν 'Εσταυρωμένο, μαρτυρεΐται πολύ ενωρίς, π.χ. 

σέ εικόνα της Μονής Σινά τήν οποία ό Weitzmann το

ποθετεί στον 7ο ή 8ο αιώνα 3 8. Ό 'Ιωάννης έχει τετρά

γωνους ώμους καί σκύβει έντονα τό κεφάλι σέ μερικές 

36. Ό π ω ς στην επιτύμβια στήλη τοΰ Θρασέα καί της Εύανδρίας 
στό Βερολίνο (Η. Diepolder, Die attischen Grabreliefs des 5. und 4. 
Jahrhunderts v. Chr., Βερολίνο 1931, σ. 48, πίν. 44. 
37. Βλ. Η. Maguire, The Depiction of Sorrow in Middle Byzantine Art, 
DOP 31 (1977), σ. 140-151. 
38. Κ. Weitzmann, The Monastery of Saint Catherine at Mount Sinai. 
The Icons, I, Princeton 1976, σ. 57-58, αριθ. B.32, πίν. XXIII, 
LXXXIV. Ή κλίση της κεφαλής είναι στά πρώιμα παραδείγματα 
μικρότερη. 
39. Ό π ω ς σέ τοιχογραφία της Μονής Βατοπεδίου (G. Millet, 
Monuments de l'Athos, I. Les peintures, Παρίσι 1927, πίν. 83.2) καί σέ 
εικόνες τής Άχρίδος, τής Μονής Σινά (Βοκοτοπούλου, Βυζαντι
νές εικόνες, είκ. 68, 83) καί τής Μητροπόλεως Πάφου (Παπαγε-
ωργίου, Εικόνες Κύπρου, σ. 73, είκ. 52). 
40. Venezia e Bisanzio, Βενετία 1975, αριθ. 112. Μ. Χατζηδάκης - Δ. 
Σοφιανός, ε.ά. (ύποσημ. 11). 
41. Βλ. π.χ. τό ψηφιδωτό δίπτυχο τής Φλωρεντίας (D. Talbot Rice, 
The Art of Byzantium, Λονδίνο 1959, πίν. XXXVII) καί εικόνες τής 
Πινακοθήκης Τρετιακώφ (Gosudarstvennaja Tretjakovskaja Gale-
reja. Katalog Sobranija, Ι, Μόσχα 1995, σ. 159-160, αριθ. 71) καί τής 

παραστάσεις τοΰ 14ου καί 15ου αιώνα 3 9, τό σώμα του 

όμως είναι όρθιο, ενώ κάμπτεται σέ όψιμες παραστά

σεις, π.χ. στην σταυροθήκη τοΰ Βησσαρίωνος καί σέ 

τοιχογραφίες τοΰ εργαστηρίου τής Καστοριάς, όπως 

τοΰ παλαιοΰ καθολικοΰ τοΰ Μεγάλου Μετεώρου4 0. Τό 

σώμα του είναι ιδιαίτερα ογκώδες, όπως συμβαίνει συ

χνά στην παλαιολόγειο περίοδο4 1, έν αντιθέσει μέ πα

λαιότερες παραστάσεις, οπού ή μορφή του είναι ιδιαί

τερα ραδινή 4 2. 

Στά γυμνά μέρη τό μαλακό πλάσιμο μέ πολύ λίγες λευ

κές ψιμμυθιές (Είκ. 6-8) θυμίζει εικόνες τής δεύτερης 

πεντηκονταετίας τοΰ Μου καί τών άρχων τοΰ 15ου 

αιώνα, όπως τήν Θεοτόκο Ψυχοσώστρια άπό τήν Άχρί-

δα, σήμερα στό Βελιγράδι, τήν Παναγία τοΰ Δόν καί 

τήν Μεγάλη Δέηση τοΰ καθεδρικού ναοΰ τοΰ Ευαγγε

λισμού στην Μόσχα4 3. Ή πτυχολογία μέ τίς δύσκαμ

πτες τονισμένες πτυχές καί τίς πλατιές φωτισμένες επι

φάνειες είναι χαρακτηριστική τοΰ 14ου αιώνα καί επι

βιώνει καί τίς πρώτες δεκαετίες τοΰ 15ου, π.χ. στην Πα

ντάνασσα τοΰ Μυστρά. Ό πράσινος κάμπος είναι μάλ

λον σπάνιος* μαρτυρεΐται κατά τήν παλαιολόγειο πε

ρίοδο σέ ευάριθμα παραδείγματα, συγκεντρωμένα κυ

ρίως στην Κύπρο 4 4 καί τήν Μακεδονία4 5. Στίς μισές πε

ρίπου περιπτώσεις πρόκειται γιά παραστάσεις τής 

Σταυρώσεως, πού μέ μία εξαίρεση είναι ζωγραφισμέ

νες στην πίσω οψη άμφιγράπτων εικόνων οπού, όπως 

καί στην ε'ικόνα μας, τό βάθος τής κυρίας όψεως δέν 

είναι πράσινο4 6. Τά στοιχεία αυτά συνηγορούν γιά α

πόδοση τής ε'ικόνας τών "Ιεροσολύμων σέ εργαστήριο 

Μονής Βατοπεδίου (Θησαυροίτοϋ 'Αγίου "Ορους, Θεσσαλονίκη 
1997, αριθ. 2.30). 
42. Βλ. λ.χ. Γ. καί Μ. Σωτηρίου, Εικόνες τής Μονής Σινά, 'Αθήναι 
1956-1958, είκ. 40,64,77,89,205. 
43. Κ. Weitzmann κ.ά., Les icônes, Παρίσι 1982, σ. 186, 269. V. 
Lazarev, Theophanes der Grieche und seine Schule, Βιέννη-Μόναχο 
1968, πίν. U-X 
44. Βλ. λ.χ. Παπαγεωργίου, Εικόνες Κύπρου, είκ. 49, 52. Sopho-
cleous, Icons, αριθ. 24,30,31. 
45. Πρβλ. Οι Θησαυροί τοϋ 'Αγίου "Ορους, Θεσσαλονίκη 1997, 
αριθ. 2.14, 2.31 (τό χρώμα δέν αποδόθηκε σωστά στην φωτογρα
φία). Chilandar, είκ. 95. Holy Image, Holy Space, '.Αθήνα 1988, αριθ. 38B. 
46. "Ενα παράδειγμα βρίσκεται στό Άγιον Όρος (Chilandar, ε.ά.), 
τρία στην Κύπρο (Παπαγεωργίου, Εικόνες Κύπρου, σ. 73, είκ. 52· 
Sophocleous, Icons, αριθ. 24,31) καί ένα, κρητικό τοϋ 15ου αιώνα, 
στην Ζάκυνθο (Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Εικόνες τής Ζα
κύνθου, Αθήνα 1997, σ. 52-54, αριθ. 3Β). Πρβλ. καί τήν εικόνα 
άπό τόν Καλοπαναγιώτη, μέ τήν Αποκαθήλωση στην πίσω οψη 
τής Παναγίας Αθανασιώτισσας (Παπαγεωργίου, Εικόνες Κύ
πρου, ο. 73, είκ. 49). 
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τού τέλους του Μου ή των πρώτων δεκαετιών του 15ου 

αιώνα στην γειτονική Κύπρο 4 7 . 

III 

Οι γνωστές σήμερα βυζαντινές καί μεταβυζαντινές 

άμφίγραπτες εικόνες πλησιάζουν τίς 14048. Φαίνεται 

οτι σέ ορισμένες περιοχές ήταν πολύ συνηθισμένες, ενώ 

σέ άλλες ήταν περίπου άγνωστες. Δέν είναι ασφαλώς 

τυχαίο δτι στην περιοχή της Σωζοπόλεως έχουν σωθεί 

πέντε άμφίγραπτες εικόνες49, στην Ρόδο επτά, στην 

Άχρίδα εννέα, στην Κύπρο δεκαέξι, στην Βέροια δεκα

επτά, στό 'Άγιον Ό ρ ο ς δεκαεννέα καί στην Καστοριά 

είκοσι μία, ένώ στην Μονή τοΰ Σινά μόνο μία καί στην 

Πάτμο καμία. 'Ογδόντα περίπου κοσμούνται στην κύ

ρια οψη μέ παράσταση της Θεοτόκου, ένώ είκοσι μόνο 

έχουν παράσταση τού Χριστού. Ή κύρια οψη μέ τήν 

Παναγία ύφίστατο τίς μεγαλύτερες φθορές καί ήταν 

πολλές φορές ασημωμένη, καί γι' αυτό ή ζωγραφική της 

έχει ανανεωθεί σέ αρκετές περιπτώσεις, όπως καί στίς 

δύο εικόνες τών Ιεροσολύμων5 0. 

'Άγιοι είναι ζωγραφισμένοι στην μία ή καί στίς δύο 

όψεις πενήντα περίπου άμφιγράπτων εικόνων. Σέ εί

κοσι δύο περιπτώσεις οι άγιοι είναι ζωγραφισμένοι 

47. Σημειωτέον οτι ταινίες στό περίζωμα, ανάλογες μέ της εικόνας 
μας, συναντώνται σέ κυπριακές Σταυρώσεις. Βλ. π.χ. Παπαγεωρ-
γίου, Εικόνες Κύπρου, είκ. 38,63β· Sophocleous, Icons, αριθ. 24. 
48. Μεταξύ αυτών υπάρχουν πολλές, όπου ή ζωγραφική τών δύο 
όψεων δέν είναι σύγχρονη. Σέ αυτές τίς περιπτώσεις πρέπει νά 
ερευνηθεί αν ή νεώτερη ζωγραφική έκάλυψε αρχαιότερο στρώμα 
πού είχε φθαρεί, όπως πιθανώτατα συμβαίνει στίς δύο εικόνες 
τών 'Ιεροσολύμων (πρβλ. κατωτέρω, καί ύποσημ. 50). Άλλοτε 
πάλι είναι πιθανό νά ζωγραφίσθηκε μία νέα παράσταση στην 
όπισθία πλευρά μιας εικόνας πού γιά οποιονδήποτε λόγο είχε 
παύσει νά χρησιμοποιείται. Στην περίπτωση αυτή φαίνεται νά 
ανήκει λ.χ. ή εικόνα της Βέροιας μέ τήν Παναγία 'Οδηγήτρια καί 
στίς δύο όψεις (Holy Image, Holy Space, 'Αθήνα 1988, αριθ. 16, μέ 
τήν προγενέστερη βιβλιογραφία). 
49. "Εχουν όλες μεταφερθεί στην Σόφια καί παρουσιάζονται ώς 
βουλγαρικές εικόνες. Βλ. Ε. Bakalova, Sur la peinture bulgare de la 
seconde moitié du XlVe siècle (1331-1393), L'école de la Morava et son 
temps, Βελιγράδι 1972, σ. 72-73, είκ. 20-21. Κ. Paskaieva, Die bulga
rische Ikone, Σόφια 1981, πίν. 3-5,27-30. 
50. Πρβλ. τίς παρατηρήσεις της Ά. Τούρτα, Συλλογή εικόνων Δη
μοτικής Πινακοθήκης Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1992, σ. 13, 
καί της Ε. Bakalova, ε.ά., σ. 72. Τό ίδιο παρατηρείται π.χ. στίς εικό
νες τού Μουσείου Μπενάκη, της Μονής Δωριών καί της Νισύρου 
(βλ. Παράρτημα Α, αριθ. 9,17, καί Παράρτημα Δ, αριθ. 16). 
51. Βλ. Παράρτημα Δ. 
52. Ό π ω ς στην περίπτωση της Παναγίας Δημοσιάνας στην Κέρ
κυρα, στην πίσω οψη της όποιας εικονίζεται ό τοπικός άγιος 

στην πίσω πλευρά, ένώ τήν κύρια οψη κοσμεί απεικό

νιση της Παναγίας, δπως στην πρώτη άπό τίς εικόνες 

μας 5 1. Δέν είναι γνωστή ή αρχική θέση πολλών εικό

νων, καί γι' αυτό δέν είναι πάντα εύκολο νά ερμηνευθεί 

ή επιλογή τών εικονιζόμενων αγίων, ή οποία έξηρτάτο 

ασφαλώς άπό τίς προτιμήσεις τού άναθέτου καί άπό 

τόν άγιο πού έτιμάτο σέ ορισμένο ναό ή μονή - όπως 

στην περίπτωση τού αγίου Γερασίμου τού Ίορδανί-

του - , ή άπό τόν πολιούχο άγιο 5 2 . 

Ό συνδυασμός της Θεοτόκου Βρεφοκρατούσης στην 

κύρια οψη μέ τήν Σταύρωση στην οπίσθια, όπως στην 

δεύτερη άπό τίς εικόνες πού εξετάσαμε, είναι ό συνη

θέστερος5 3. Ή απεικόνιση της Σταυρώσεως έχει απο

δοθεί στην χρησιμοποίηση τών άμφιγράπτων αυτών 

εικόνων κατά τίς ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομά

δος. Ό Δημήτριος Πάλλας εΐχε καταγράψει δεκαέξι 

παραδείγματα πρίν άπό τριάντα χρόνια 5 4. Τά γνωστά 

σήμερα παραδείγματα φθάνουν τά τριάντα οκτώ, αν 

συνυπολογίσει δέ κανείς τους συνδυασμούς της Βρε

φοκρατούσης Θεοτόκου μέ τά παρεμφερή θέματα τοΰ 

Έλκομένου, της Άποκαθηλώσεως καί της 'Άκρας Τα-

πεινώσεως πλησιάζουν τά πενήντα 5 5. Σέ έξι μόνον ει

κόνες ή Σταύρωση συνδυάζεται μέ παράσταση τού 

Χριστού5 6 καί σέ τέσσερις μέ άγιο 5 7 . Οί περισσότερες 

Αρσένιος. Βλ. Παράρτημα Δ, αριθ. 12. 
53. Pallas, Passion, σ. 91-97,308-323,326-328. Ό Πάλλας θεωρεί ώς 
αρχέτυπο της ομάδος καί ολόκληρης της κατηγορίας τών άμφι-
προσώπων εικόνων τήν αποδιδομένη στον απόστολο Λουκά 
είκόνα της Θεοτόκου της Μονής τών 'Οδηγών, καί εκφράζει τήν 
υπόνοια οτι στην πίσω οψη της ζωγραφίσθηκε στό τελευταίο τέ
ταρτο τοΰ 10ου αιώνα αντίγραφο μιας εικόνας της Σταυρώσεως, 
ή οποία άπεδίδετο στον Νικόδημο καί μετεφέρθη τό 975 άπό τήν 
Βηρυτό στην Κωνσταντινούπολη (ε.ά., σ. 92-95). Πρβλ. Α. Grabar, 
Sur les sources des peintres byzantins des XHIe et XlVe siècles, ε.ά. 
(ύποσημ. 1), σ. 370 (= Ό ίδιος, L'art de la fin de l'Antiquité et du 
Moyen Age, Παρίσι 1968, II, σ. 872). 
54. Pallas, Passion, σ. 91,308-323. 
55. Βλ. Παράρτημα Α. Γιά τόν συνδυασμό Θεοτόκου-'Άκρας Τα-
πεινώσεως πρβλ. Pallas, Passion, σ. 197-199,326. Ό Πάλλας υποθέ
τει οτι ήταν βυζαντινός καί ένας άμφιπρόσωπος πίναξ μέ τήν 
Θεοτόκο καί τήν Άκρα Ταπείνωση (Pitié), πού βρισκόταν τό 
1403/1405 στό ανάκτορο τού δουκός τού Berry στην Bruges (Pal
las, Passion, σ. 197, 322). Είναι αξιοσημείωτο δτι τέσσερα άπό τά 
εξι γνωστά παραδείγματα τοΰ συνδυασμού αυτού βρίσκονται 
στην Καστοριά. 
56. Βλ. Παράρτημα Β. Βλ. γιά τήν ομάδα αυτή, Pallas, Passion, σ. 
89-91, οπού διατυπώνεται ή υπόθεση οτι οί εικόνες της προέρχο
νται άπό ναούς τοΰ Παντοκράτορος ή ακολουθούν αρχέτυπο 
πού έτιματο σέ ναό τού Παντοκράτορος. 
57. Βλ. Παράρτημα Γ. 

303 



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 

α π ό τίς π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς της Β ρ ε φ ο κ ρ α τ ο ύ σ η ς Θ ε ο τ ό κ ο υ 

στην κύρια ο ψ η ά μ φ ι π ρ ο σ ώ π ω ν εικόνων, στην πίσω 

ο ψ η τ ω ν ο π ο ί ω ν εικονίζεται ή Σ τ α ύ ρ ω σ η , α ν ή κ ο υ ν , 

ό π ω ς καί ή εικόνα μας, στον τ ύ π ο της Ό δ η γ η τ ρ ί α ς , δη

λ α δ ή της Ά ρ ι σ τ ε ρ ο κ ρ α τ ο ύ σ η ς σε επίσημη μετωπική 

στάση. Α υ τ ό είναι φυσικό, ά φ ο ΰ α ρ χ έ τ υ π ο τους ή τ α ν 

τό π α λ λ ά δ ι ο ν της Βασιλευούσης, ή περίφημη εικόνα 

της Θ ε ο τ ό κ ο υ Ό δ η γ η τ ρ ί α ς , στην π ίσω ο ψ η της ο π ο ί α ς 

ήταν ζωγραφισμένη ή Σ τ α ύ ρ ω σ η 5 8 . 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α 5 9 

Α.ΑΜΦΙΓΡΑΠΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΩΣΕΩΣ 

"Η ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΘΕΜΑΤΟΣ 

1. Άγιον Ό ρ ο ς , Μονή Αγίου Παύλου: Θεοτόκος 'Οδηγή

τρια / Σταύρωση. Οι θησαυροί τον Αγίου "Ορους, Θεσσαλο

νίκη 1997, αριθ. 2.30. Μ. Βασιλάκη κ.ά., 'Ιερά Μονή Άγιου 

Παύλου. Εικόνες, Αγιον Ό ρ ο ς 1998, σ. 20-21, 32-36, είκ. 11-

12 (Ε.Τσιγαρίδας). 

2. Αγιον Ό ρ ο ς , Μονή Μεγίστης Λαύρας: Θεοτόκος Ό δ η -

γήτρια / Σταύρωση. Αδημοσίευτη6 0. 

3. Αγιον Ό ρ ο ς , Μονή Φιλόθεου: Θεοτόκος Γλυκοφιλούσα / 

Σταύρωση. Ε. Τσιγαρίδας, Ή χρονολόγηση των τοιχογρα

φιών τοϋ Αγίου Άλυπίου Καστοριάς, Εύφρόσυνον. Αφιέρω

μα στον Μανόλη Χατζηδάκη, 2, Αθήνα 1993, σ. 654, πίν. 355. 

Ιερά Μονή Φιλόθεου, Αγιον Ό ρ ο ς 1990, είκ. σ. 28,42. 

4. Αγιον Ό ρ ο ς , Μονή Χελανδαρίου: Θεοτόκος «Κοσινί-

τσα» / Σταύρωση. S. Petkovic, The Icons of Monastery Chilandar, 

Monastery Chilandar 1997, σ. 28,98,118. 

5. Αθήναι, Βυζαντινό Μουσείο, αριθ. T. 139: Θεοτόκος Γλυ

κοφιλούσα / Σταύρωση. Χρ. Μπαλτογιάννη, Εικόνες. Μήτηρ 

Θεοϋ, Αθήνα 1994, σ. 160, αριθ. 38, πίν. 71-72. Της ίδιας, Συ

νομιλία με τό Θείον, Αθήνα 1998, σ. 119-122, αριθ. 19. 

6. Αθήναι, Βυζαντινό Μουσείο, αριθ. Τ. 157: Θεοτόκος 

58. Pallas, Passion, ο. 92-95. Γιά την 'Οδηγήτρια βλ. μεταξύ άλλων 
R.L. Wolff, Footnote to an Incident of the Latin Occupation of Con
stantinople. The Church and the Icon of the Hodegetria, Traditio 6 
(1948), σ. 319-328. A. Grabar, L'Hodigitria et l'Eleousa, ZLU 10 
(1974), o. 3-14. I. Tognazzi Zervou, L'iconografia e la «Vita» delle 
miracolose icone della Theotokos Brefokratoussa: Blachernitissa e 
Odighitria, Boll, della Badia Greca di Grotta)errata, n.s., XL.2 (1986), 
σ. 219-220, 228-229, 233-262. Η. Belting, Bild und Kult, Μόναχο 
1990, σ. 87-91. M. Tatic-Djurié, L'icône de l'Odigitria et son culte au 
XVIe siècle, Byzantine East, Latin West. Art-Historical Studies in Honor 

'Οδηγήτρια «Παμμακάριστος» / Σταύρωση. Μ. Σωτηρίου, 

Αμφιπρόσωπος είκώντοϋ Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών έκ 

τής 'Ηπείρου, ΔΧΑΕ Α (1959), σ. 135-143, πίν. 54. Χρ. Μπαλ

τογιάννη, Συνομιλία με τό Θείον, σ. 31-37, αριθ. 1. Αχειμάστου-

Ποταμιάνου, Εικόνες Βυζαντινού Μουσείου, σ. 2-17, αριθ. 1. 

7. Αθήναι, Βυζαντινό Μουσείο, αριθ. Τ. 169: Θεοτόκος 

'Οδηγήτρια / Σταύρωση. Βοκοτοπούλου, Βυζαντινές εικόνες, 

αριθ. 82. Χρ. Μπαλτογιάννη, ε.ά., σ. 76-82, αριθ. 10. Αχειμά-

στου-Ποταμιάνου, Εικόνες Βυζαντινού Μουσείου, σ. 44-49, 

αριθ. 10. 

8. Αθήναι, Βυζαντινό Μουσείο, αριθ. Τ. 1027: Θεοτόκος 

Γλυκοφιλούσα «Έλεοϋσα» / Σταύρωση. Ν. Χατζηδάκη, Συμ

βολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στή μελέτη 13 

εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών, ΔΧΑΕ ΙΓ (1985-

1986), σ. 215, είκ. 9-10. Ν. Chatzidakis, A Fourteenth-Century 

Icon of the Virgin Eleousa in the Byzantine Museum of Athens, 

Byzantine East, Latin West. Art-Historical Studies in Honor of Kurt 

Weitzmann, Princeton 1995, σ. 495-498. 

9. Αθήναι, Μουσείο Μπενάκη: Θεοτόκος 'Οδηγήτρια / 

Σταύρωση. Α. Ξυγγοπούλου, Μουσεϊον Μπενάκη. Κατάλο

γος των εικόνων, έν Αθήναις 1936, σ. 92, αριθ. 67. 

10. Αχρίδα: Θεοτόκος 'Οδηγήτρια / Σταύρωση. V. Djuric, Icô-

nesde Yougoslavie, Βελιγράδι 1961,σ. 19-20,85, αριθ. 4, πίν. IV-V. 

11. Αλλοτε στην ελληνική εκκλησία τής Βενετίας: Θεοτό

κος «Κρυπτή» / Σταύρωση. M. Chatzidakis, Icônes de Saint-

Georges des Grecs et de la Collection de l'Institut, Βενετία 1962, σ. 12. 

12. Διδυμότειχον, Σωτήρ: Θεοτόκος 'Οδηγήτρια ή «Δυμο-

τυχήτησα» / Σταύρωση. Αδημοσίευτη. 

13. Ζάκυνθος, Α ν ω Γερακαρίον, Παναγία Λαγκαδιώτισσα: 

Θεοτόκος 'Οδηγήτρια / Σταύρωση. Μ. Άχειμάστου-Ποταμιά-

νου, Εικόνες τής Ζακύνθου, Αθήνα 1997, σ. 50-55, αριθ. 3. 

14. Θεσσαλονίκη, Αχειροποίητος (άπό τήν Ραιδεστό): Θε

οτόκος 'Οδηγήτρια / Σταύρωση. Κατάλογος 'Εκθέσεως Πε

ράσματα στό χρόνο, Θεσσαλονίκη 1993, αριθ. 2. 

15. 'Ιεροσόλυμα, Αγιος Κωνσταντίνος: Θεοτόκος 'Οδηγή

τρια / Σταύρωση. Βοκοτοπούλου, Βυζαντινές εικόνες, σ. 221, 

είκ. 140. Ανωτέρω, σ. 297 κ.έ. 

of Kurt Weitzmann, Princeton 1995, σ. 557-564, με τήν παλαιότερη 
βιβλιογραφία στην σημ. 1. 
59. Στά Παραρτήματα παρατίθεται μόνο ή βασική βιβλιογραφία. 
60. Διαστ. 124 x 93,5 έκ. Οί δύο όψεις αποχωρίσθηκαν δυστυχώς 
κατά τήν συντήρηση. Ή εικόνα είναι παλαιολόγεια, άλλα ή 'Οδη
γήτρια έπιζωγραφίσθηκε τόν 19ο αιώνα καί ο'ι στηθαΐοι απόστο
λοι αριστερά καί δεξιά, στό εξέχον πλαίσιο, τόν 18ο, μέ εξαίρεση 
τόν απόστολο Φίλιππο κάτω δεξιά. Ευχαριστώ τόν Γέροντα Νι
κόδημο Λαυριώτη πού διευκόλυνε τήν ερευνά μου. 
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ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ 

16. Καστοριά, Μουσείο: Θεοτόκος «Έλεοϋσα» / Σταύρω

ση, από τόν Άγιο Άλύπιο. 'Αδημοσίευτη61. 

17. Κρήτη, Μονή Δωριών: Θεοτόκος 'Οδηγήτρια / Σταύρω

ση. Εικόνες της κρητικής τέχνης, Ήράκλειον 1993, αριθ. 156. 

18. Κύπρος, Γεροσκήπου,Άγία Παρασκευή: Παναγία «Ίε-

ροκηπιώτισσα» / Σταύρωση. Παπαγεωργίου, Εικόνες Κύπρου, 

σ. 97, είκ. 63α, β. 

19. Κύπρος, Καλλιάνα, Άγια Άννα: Θεοτόκος 'Οδηγήτρια 

«Καλλιονίτισσα» / Σταύρωση. Παπαγεωργίου, Εικόνες Κύ

πρου, σ. 59, είκ. 38. 

20. Κύπρος, Κορφή, Παναγία Χρυσοκορφιώτισσα: Θεοτό

κος Βρεφοκρατοΰσα / Σταύρωση. Sophocleous, Icons, σ. 92, 

αριθ. 31. 

21. Κύπρος, Λευκωσία, Άγιος Λουκάς: Θεοτόκος 'Οδηγή

τρια / Σταύρωση. Μουσείο Μπενάκη, Εικόνες Κύπρου, αριθ. 17. 

22. Κύπρος, Λευκωσία, Άγιος Λουκάς: Θεοτόκος 'Οδηγή

τρια / Σταύρωση. Μουσείο Μπενάκη, Εικόνες Κύπρου, αριθ. 26. 

23. Κύπρος, Μονάγρι, Παναγία Άμασγοΰ: Θεοτόκος 'Οδη

γήτρια / Σταύρωση. D. Talbot Rice, The Icons of Cyprus, Λον

δίνο 1937, σ. 215, αριθ. 34, και σ. 257-258, αριθ. 119. 

24. Κύπρος, Πελέντρι, Παναγία Καθολική: Θεοτόκος Βρε

φοκρατοΰσα / Σταύρωση. Sophocleous, Icons, σ. 88, αριθ. 24. 

25. Κύπρος, Σιά, Παναγία: Θεοτόκος / Σταύρωση: Ά. Πα

παγεωργίου, Ή αυτοκέφαλος εκκλησία της Κύπρου, Λευκω

σία 1995, σ. 133. 

26. Άλλοτε στην Μονή των 'Οδηγών στην Κωνσταντινού

πολη: Θεοτόκος 'Οδηγήτρια / Σταύρωση. Pallas, Passion, ο. 

321-322 αριθ. 1*, 324. 

27. Μετέωρα, Μονή Μεταμορφώσεως: Θεοτόκος 'Οδηγή

τρια / Σταύρωση. Αδημοσίευτη. 

28. Νάξος, Θεοσκέπαστη. Θεοτόκος Άριστεροκρατοϋσα / 

Σταύρωση. N.B. Δρανδάκης, ΑΔ 19 (1964), Χρονικά, Β' 3, σ. 

423,πίν.501β-503. 

29. Νέα Ποτίδαια, Άγιος Γεώργιος (άπό τόν Πλάτανο της 

'Ανατολικής Θράκης): Παναγία Άριστεροκρατοϋσα / Σταύ

ρωση6 2. Τήν οψη μέ τήν Θεοτόκο δημοσίευσε, πριν καθαρι

σθεί ή εικόνα και φανεί ότι είναι άμφιπρόσωπη, ή Λ. Καΐτση, 

Φορητές εικόνες στή Νέα Ποτίδαια Χαλκιδικής, Πρακτικά 

του Πρώτου Πανελληνίου Συμποσίου Ιστορίας καίΑρχαιο-

λογίας της Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη 1987, σ. 258-262, είκ. 1. 

30. Νέα Ρόδα Χαλκιδικής: Θεοτόκος / Σταύρωση. Αδημο

σίευτη. 

31. Νέος Μαρμαράς Χαλκιδικής, Ταξιάρχαι (άπό τόν Πύρ-

61. Κατά πληροφορία τοϋ κ. Γ. Κακαβά, τόν όποιο ευχαριστώ. Ή 
Παναγία χρονολογείται μόνο στό 1828, άλλα είναι πολύ πιθανό 
νά έκάλυψε παλαιότερη παράσταση. 
62. Τήν σχετική πληροφορία, καθώς και γιά τις εικόνες τοϋ Νέου 
Μαρμαρά καί της Ξάνθης (Παράρτημα Δ, αριθ. 17), οφείλω στον 

γο της Προκοννήσου): Θεοτόκος Αριστεροκρατοϋσα / Σταύ

ρωση. Αδημοσίευτη. 

32. Ραφήνα, 'Ενοριακός ναός (άπό τήν Τρίγλεια): Θεοτόκος 

'Οδηγήτρια «Ή Πάντων Βασίλισσα» / Σταύρωση. Μ. Άχειμά-

στου-Ποταμιάνου, ΑΔ 46 (1991), Χρονικά, Β' 1, σ. 8-9, πίν. 9-10. 

33. Ρόδος, Λάρδος, Ταξιάρχης Μιχαήλ: Θεοτόκος Αριστε

ροκρατοϋσα / Σταύρωση. Αδημοσίευτη. Κατά πληροφορία 

της κυρίας Αγγ. Κατσιώτη. 

34. Ρόδος, Λίνδος, Παναγία: Θεοτόκος 'Οδηγήτρια / Σταύ

ρωση. Pallas, Passion, σ. 317 αριθ. 32, 326. Μ. Αχείμαστου, 

Αμφιπρόσωπες εικόνες της Ρόδου. Ή εικόνα της 'Οδηγήτριας 

καί τοϋ άγιου Νικολάου, ΑΔ 21 (1966), Μελέτες, σ. 62-63. 

35. Σόφια, 'Εκκλησιαστικό Μουσείο, αριθ. 3277 (άπό τήν 

Σωζόπολη): Θεοτόκος 'Οδηγήτρια «Παντοβασίλισσα» / Σταύ

ρωση. Ε. Bakalova, Sur la peinture bulgare de la seconde moitié 

du XlVe siècle (1331-1393), L'école de la Morava et son temps, Βε

λιγράδι 1972, σ. 72-73, είκ. 21. Κ. Paskaieva, Die bulgarische 

Ikone, Σόφια 1981, σ. 116, πίν. 28. 

36. Σόφια, 'Εκκλησιαστικό Μουσείο, αριθ. 3276 (άπό τήν 

Σωζόπολη): Θεοτόκος 'Οδηγήτρια / Σταύρωση. Bakalova, 

έ'.ά.,σ. 72. 

37. Σόφια, 'Εκκλησιαστικό Μουσείο, αριθ. 3374α (άπό τήν 

περιοχή τοϋ Πύργου): Θεοτόκος 'Οδηγήτρια «Κεχαριτωμέ-

νη» / Σταύρωση. Paskaleva, ε.ά., σ. 118-121, πίν. 29-30. 

38. Σόφια, 'Εκκλησιαστικό Μουσείο, αριθ. 3272 (άπό τήν 

Σωζόπολη): Θεοτόκος 'Οδηγήτρια «Φανερωμένη» / Σταύρω

ση. Κ. Weitzmann κ.ά., Frühe Ikonen, Βιέννη - Μόναχο 1965, 

είκ. σ. 122-124. 

39. Κύπρος, Πελέντρι, Τίμιος Σταυρός: Θεοτόκος Βρεφο

κρατοΰσα /Έλκόμενος. Μουσείο Μπενάκη, Εικόνες Κύπρου, 

αριθ. 9. 

40. Καστοριά, Μουσείο: Θεοτόκος Άριστεροκρατοϋσα 

«Παντάνασσα» / Αποκαθήλωση. Γ. Κακαβάς, Βυζαντινό 

Μουσείο Καστοριάς, Αθήνα 1996, σ. 10, αριθ. 12. 

41. Κύπρος, Καλοπαναγιώτης, Αγία Μαρίνα: Παναγία 

Κυκκώτισσα «Αθανασιώτισσα» / Αποκαθήλωση. Μουσείο 

Μπενάκη, Εικόνες Κύπρου, αριθ. 30. 

42. Μελένικον: Θεοτόκος 'Οδηγήτρια / Αποκαθήλωση καί 

'Επιτάφιος Θρήνος σέ δύο ζώνες. Ανακοίνωση της κυρίας 

Κωνσταντίνος Paskaleva σέ συμπόσιο στην Γεννάδειο Βιβλιο

θήκη στις 20 Φεβρουαρίου 1998. Στην μέχρι τώρα έκτενέστε-

παλαιό μαθητή μου κ. 'Ιωακείμ Παπάγγελο, τόν όποιο καί ευχα
ριστώ θερμά. 
63. Ευχαριστώ τους κ.κ. Ν. Νικονάνο καί Εύθ. Τσιγαρίδα γιά τις 
πληροφορίες πού μοϋ έδωσαν γιά τήν εικόνα αύτη. 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ρη διαπραγμάτευση της εικόνας άπό την S. Dufrenne, Une 

icone bilaterale à Melnik, en Bulgarie, Byzantion XXXVIII (1968), 

σ. 17-27, πίν. I-V, δέν αναφέρεται ότι είναι άμφίγραπτη καί 

εξετάζεται μόνο ή οψη μέ την Θεοτόκο, ή οποία θεωρείται με

ταλλική, μέ μόνο τά πρόσωπα ζωγραφισμένα. 

43. Άλλοτε στην Μονή Προδρόμου Σερρών: Έξίτηλος 

μορφή, πιθανώς Θεοτόκος / Άποκαθήλωση. P. Miljkovic-

Pepek, Une icône bilatérale au monastère Saint-Jean-Prodrome 

dans les environs de Serrés, CahArch XVI (1966), σ. 177-183. 

44. Θεσσαλονίκη, Δημοτική Πινακοθήκη: Θεοτόκος 'Οδηγή

τρια / Άκρα Ταπείνωση. Ά. Τούρτα, Συλλογή εικόνων Δημο

τικής Πινακοθήκης Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1992, αριθ. 1. 

45. Καστοριά, Μουσείο: Θεοτόκος Όδηγήτρια / Άκρα Τα

πείνωση. From Byzantium to El Greco, 'Αθήνα 1987, σ. 150, αριθ. 

8 (Μ. Chatzidakis). 

46. Καστοριά, Μουσείο: Θεοτόκος Όδηγήτρια / Άκρα Τα

πείνωση (άπό τήν Αγία Παρασκευή). Ε. Τσιγαρίδας, Φορη

τές εικόνες τοΰ 15ου αι. τοΰ Βυζαντινού Μουσείου της Κα

στοριάς, Βυζαντινή Μακεδονία 324-1453 μ.Χ., Θεσσαλονίκη 

1995,σ.347,είκ.2. 

47. Καστοριά, Μουσείο: Θεοτόκος Όδηγήτρια «Ή Παρα

μυθία» / Άκρα Ταπείνωση (άπό τόν Άγιο Νικόλαο της ενο

ρίας Άγιου Λουκά). Γ. Κακαβάς, Βυζαντινό Μουσείο Κα

στοριάς, Αθήνα 1996, σ. 12, αριθ. 29. 

48. Καστοριά, Φανερωμένη: Θεοτόκος Όδηγήτρια / Άκρα 

Ταπείνωση. Αδημοσίευτη. 

Β.ΑΜΦΙΓΡΑΠΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΩΣΕΩΣ 

1. Άγιον Ό ρ ο ς , Μονή Παντοκράτορος: Χριστός Παντο

κράτωρ / Σταύρωση. Εικόνες μονής Παντοκράτορος, Άγιον 

Ό ρ ο ς 1998, σ. 46-48,88, είκ. 19,40 (Τ. Παπαμαστοράκης) 6 3. 

2. Αχρίδα: Χριστός Παντοκράτωρ «Ψυχοσώστης» / Σταύ

ρωση. V. Djuric, Icônes de Yougoslavie, Βελιγράδι 1961, σ. 24-25, 

93, αριθ. 15, πίν. ΧΧΠ-ΧΧΙΠ. 

3. Άχρίδα: Χριστός Παντοκράτωρ / Σταύρωση. P. Miljkovic-

Pepek, Deux icônes d'Ohrid peu étudiées, Byzantine East, Latin 

West. Art-Historical Studies in Honor of Kurt Weitzmann, Princeton 

1995, σ. 526-527, είκ. 3-7. 

4. Βέροια, Άγιος Γεώργιος άρχοντος Γραμματικού: Χρι

στός Παντοκράτωρ / Σταύρωση. Παπαζώτου, Εικόνες Βέ

ροιας, σ. 45, πίν. 10-11. 

5. Θεσσαλονίκη, Μονή Βλατάδων: Χριστός καί άγιοι / 

Σταύρωση. Α. Τούρτα, Αμφιπρόσωπη εικόνα στή Μονή Βλα

τάδων, Κληρονομιά 9 (1977), σ. 133-153. 

6. Ρόδος, Καστέλλο: Χριστός Παντοκράτωρ / Σταύρωση. 

Βυζαντινή καί μεταβυζαντινή τέχνη, Αθήνα 1986, αριθ. 81. 

Γ.ΑΜΦΙΓΡΑΠΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΩΣΕΩΣ 

1. Αθήναι, Βυζαντινό Μουσείο: Άγιος Νικόλαος / Σταύρω

ση (άπό τήν Βέροια). "Εκθεση γιά τά εκατό χρόνια της ΧΑ Ε, 

Αθήνα 1984, αριθ. 11. Παπαζώτου, Εικόνες Βέροιας, σ. 73-74, 

πίν. 124-125. 

2. Αθήναι, Βυζαντινό Μουσείο (άπό τήν Βέροια): Άγια 'Ιε

ρουσαλήμ καί τέκνα της / Σταύρωση. Παπαζώτου, Εικόνες 

Βέροιας, σ. 58-59, πίν. 64. Χρ. Μπαλτογιάννη,Συνομίλίάμέ τό 

Θείον, Αθήνα 1998, σ. 103-105, αριθ. 15. Άχειμάστου-Ποτα-

μιάνου, Εικόνες Βυζαντινού Μουσείου, σ. 64-67, αριθ. 16. 

3. Κύπρος, Κοράκου, Άγιος Λουκάς: Άγιος Γεώργιος / 

Σταύρωση. D. Talbot Rice, The Icons of Cyprus, Λονδίνο 1937, 

σ. 239,253-254, αριθ. 81,110. 

4. Κύπρος, Πάφος, Βυζαντινό Μουσείο: Αγία Μαρίνα / Σταύ

ρωση. Παπαγεωργίου, Εικόνες Κύπρου, σ. 8-9,73, είκ. 2,53. 

Δ.ΑΜΦΙΓΡΑΠΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ 

1. Άγιον Ό ρ ο ς , Μονή Άγιου Παύλου: Θεοτόκος 'Οδηγή

τρια «Ύπερευλογημένη» / Σύναξη τών Αρχαγγέλων. Μ. Βα

σιλάκη κ.ά.,'/ερά Μονή Αγίου Παύλου. Είκόνες,'Άγιον Ό ρ ο ς 

1998, σ. 19-20,22-26, είκ. 3,6,7 (Ε.Τσιγαρίδας). 

2. Άγιον Ό ρ ο ς , Μονή Χελανδαρίου: Θεοτόκος Τριχεροΰ-

σα / Άγιος Νικόλαος. Chilandar, σ. 112-116, είκ. 93. S. Petkovic, 

The Icons of Monastery Chilandar, Monastery Chilandar 1997, σ. 

27,79-81. 

3. Άγιον Ό ρ ο ς , Μονή Χελανδαρίου: Θεοτόκος Άριστερο-

κρατοΰσα / Άγιος Σάββας. Chilandar, σ. 112, είκ. 90. Petkovic, 

ε.ά.,σ.30,99. 

4. Άγιον Ό ρ ο ς , Μονή Χελανδαρίου: Θεοτόκος «Άβρα-

μιώτισσα» / Προφήτης Ηλίας. Chilandar, σ. 110-112, είκ. 92. 

5. Αθήναι, Βυζαντινό Μουσείο, αριθ. Τ. 1031: Θεοτόκος 

Βρεφοκρατούσα / Τρεις Ίεράρχαι. "Εκθεση γιά τά εκατό χρό

νια της ΧΑΕ, Αθήνα 1984, αριθ. 7. ΑΔ 44 (1989), Χρονικά, Β' 

1, σ. 8, πίν. 8β (Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου). Άχειμάστου-

Ποταμιάνου, Εικόνες Βυζαντινού Μουσείου, σ. 40-43, αριθ. 9. 

6. Αθήναι, Βυζαντινό Μουσείο (άπό τήν Βέροια): Θεοτό

κος 'Οδηγήτρια / Δύο στρατιωτικοί άγιοι. "Εκθεση γιά τά εκα

τό χρόνια της ΧΑΕ, Αθήνα 1984, αριθ. 6. Παπαζώτου, Εικό

νες Βέροιας, σ. 43,65, πίν. 4,82. 

7. Βέροια, Άγιος Νικόλαος ενορίας Δεξιάς: Θεοτόκος με

ταξύ τών αρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ / Άγιος Δημή

τριος. Παπαζώτου, Εικόνες Βέροιας, σ. 44,48,66, πίν. 9,22,89. 

8. Θεσσαλονίκη, Άγιος Νικόλαος 'Ορφανός: Θεοτόκος 'Οδη

γήτρια / Άγια Βαρβάρα. Ά. Ξυγγόπουλος, Είκών της Θεοτό

κου 'Οδηγήτριας, ΕΕΒΣ Γ (1926), σ. 135-143, είκ. 1,5. Κ. Weitz-
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ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ 

mann H.a., Les icônes, Παρίσι 1982, σ. 142,183 (M. Chatzidakis). 

9. 'Ιεροσόλυμα, Άγιος Κωνσταντίνος: Θεοτόκος Μυρελαι-

ώτισσα / Άγιος Γεράσιμος ό Ίορδανίτης. Βοκοτοπούλου, Βυ

ζαντινές εικόνες, σ. 215, είκ. 102. Ανωτέρω, σ. 291 κ.έ. 

10. Καστοριά, Μουσείο: Θεοτόκος δεομένη / Αγία Παρα

σκευή. 'Αδημοσίευτη64. 

11. Καστοριά, Μουσείο: Θεοτόκος Όδηγήτρια / Άγιος Αθα

νάσιος. 'Αδημοσίευτη. 

12. Κέρκυρα, Ύ. Θ. Σπηλαιώτισσα: Παναγία Δημοσιάνα / 

Άγιος Αρσένιος. Βοκοτοποΰλου, Εικόνες της Κερκύρας, σ. 

4-6, αριθ. 3. 

13. Κύπρος, Πάφος, Βυζαντινό Μουσείο: Θεοτόκος «ή Πα

ραμυθία των θλιβομένων και αδικούμενων» / Προφήτης 'Η

λίας. Sophocleous, Icons, σ. 91-92, αριθ. 30. Α. Παπαγεωργίου, 

Ιερά Μητρόπολις Πάφου. 'Ιστορία και Τέχνη, Λευκωσία 

1996, είκ. 101-101 Α. 

14. Κύπρος, Πάφος, Βυζαντινό Μουσείο: Θεοτόκος Γλυ

κοφιλούσα / Αρχάγγελος Μιχαήλ. Αδημοσίευτη. 

15. Κύπρος, Πάφος, Θεοσκέπαστη: Θεοτόκος Δεξιοκρα-

τοΰσα / Άγιος ('Ιάκωβος ό Πέρσης κατά τόν Σοφοκλέους). 

Αθ. Παπαγεωργίου, Ή άμφιπρόσωπη εικόνα της εκκλησίας 

της Παναγίας Θεοσκέπαστης στην Πάφο, Εύφρόσυνον. 

'Αφιέρωμα στον Μανόλη Χατζηδάκη, 2, Αθήνα 1992, σ. 484-

489. Sophocleous, Icons, σ. 81-82, αριθ. 12. 

16. Νίσυρος, Σπηλιανή: Θεοτόκος Δεξιοκρατοϋσα / Άγιος 

Νικόλαος. Αδημοσίευτη6 5. 

17. Ξάνθη, Μητροπολιτικός ναός Αγίου 'Ιωάννου Προδρό

μου: Θεοτόκος Βρεφοκρατοϋσα / Άγιος 'Ιωάννης ό Πρόδρο

μος. Αδημοσίευτη. 

18. Ρόδος, Καστέλλο: Θεοτόκος Όδηγήτρια / Άγιος Νικό

λαος. Μ. Αχείμαστου, Αμφιπρόσωπες εικόνες της Ρόδου. Ή 

εικόνα της Όδηγητρίας και του άγιου Νικολάου, ΑΔ 21 

(1966), Μελέτες, σ. 62-83. 

19. Ρόδος, Καστέλλο: Θεοτόκος Όδηγήτρια / Άγιος 

Λουκάς. Βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη, Αθήνα 1986, 

αριθ. 82. 

20. Ρόδος, Καστέλλο: Θεοτόκος Όδηγήτρια «Ή Χρησοπο-

λήτισα» / Άγιος Συμεών ό Στυλίτης. Αδημοσίευτη. 

21. Σινά: Θεοτόκος Όδηγήτρια / Άγιος Σέργιος και Βάκ

χος. Γ. και Μ. Σωτηρίου, Εικόνες της Μονής Σινά, Αθήναι 

1956-1958, σ. 170-171, είκ. 185-186. 

22. Cajnice Βοσνίας, Κοίμηση: Θεοτόκος Δεξιοκρατοϋσα 

«Περίβλεπτος» / Άγιος 'Ιωάννης ό Πρόδρομος. S. Rakid, Icons 

of Bosnia-Herzegovina (16th-19th Century), Βελιγράδι 1998, σ. 11-

17,357-358, είκ. IV. 

64. Ευχαριστώ τόν κ. Γ. Κακαβά, πού με ενημέρωσε γιά τήν εικό
να αυτή, καθώς και γιά τήν επομένη. 

65. Ευχαριστώ τόν "Εφορο Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Δωδεκα
νήσου κ. 'Ηλία Κόλλια, πού μοΰ υπέδειξε τήν εικόνα. 
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P.L. Vocotopoulos 

TWO PALAEOLOGAN ICONS IN JERUSALEM 

A wo bilateral icons survive in the Patriarchate of Jeru
salem. The main side of the first icon portrays the Virgin 
holding Christ on her right arm. It was encased in silver in 
the 19th century and the faces were repainted during the 
same period (Fig. 1). The reverse side shows St. Gerasimos, 
a famous ascetic of the 5th century who founded a mona
stery in Palestine near the Jordan River (Fig. 2). St. Gera
simos was rarely depicted before the 14th century, probably 
because he had adhered to monophysitism for a while. His 
depiction in wall paintings of the 14th century has been 
attributed to the influence of the hesychasts (Bakalova) and 
of Mount Athos (Tomekovic). However, these explanations 
are unlikely, as no Byzantine representations of St. Gerasi
mos survive on Mount Athos. All the 13th- and 14th-century 
monuments where he is portrayed had some relationship 
with Serbia, where it seems that he was particularly vene
rated. The oldest surviving cycle of St. Gerasimos' life is in 
St. Nicholas Orphanos of Thessaloniki, and this is one more 
reason for attributing these wall paintings to the patronage 
of the Serb king Milutin, as Kissas and Tsitouridou have 
maintained. 

The Jerusalem icon is the only known Byzantine portrayal of 
St. Gerasimos on a portable icon. The icon does not show 
him standing up and holding a scroll, as he is portrayed in 
wall paintings, but rather we see him caring for a lion that 
has a thorn in its paw, following the Pratum Spirituale of 
John Moschos. According to its inscription, this icon was 
commissioned for the Palestinian monastery of Kalamon. It 
is an exceptional example of the Palaeologan 'heavy style' 

and dates to around 1300. It was probably painted in Pale
stine by an artist who was acquainted with trends in painting 
in Thessaloniki and Constantinople. Although it predates 
the oldest surviving cycle of the story of St. Gerasimos and 
the lion, about 1310-1320, which is in St. Nicholas Orphanos 
in Thessaloniki, it most probably copied the episode with the 
lion from a lost fresco cycle of the saint's life, or possibly, as 
Bakalova believes, from an illustrated manuscript of the 
Pratum Spirituale, rather than the other way around. 
The second icon portrays the Virgin Hodegetria on the first 
side (Fig. 4) and the Crucifixion on the reverse side (Fig. 5). 
The Theotokos is framed by Christ between two angels and 
by the apostles. As is often the case, the painting on the first 
side wore away and was repainted. On the basis of stylistic 
considerations, the Crucifixion is attributed to a Cypriot 
workshop operating at the end of the 14th century or in the 
early decades of the 15th century. 

About 140 Greek bilateral icons are known today. The most 
common combination is the Virgin with child, usually the 
Hodegetria type, on one side, with the Crucifixion, which is 
generally limited to the three main figures, on the other. A 
catalogue of icons which combine the Virgin with the Cruci
fixion or with other similar subjects, such as the Road to 
Calvary, the Deposition from the Cross, and the Man of 
Sorrows, is provided in Appendix A. Saints are portrayed 
on one or both sides of about 50 bilateral icons. The 
instances where a saint is combined with the Virgin on the 
first side, as in the first of the Jerusalem icons, are listed in 
Appendix D. 
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