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Δημήτριος ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Δελτίον XAE 20 (1998), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του
Δημητρίου Ι. Πάλλα (1907-1995)• Σελ. 351-364
ΑΘΗΝΑ 1999

Δημήτριος Δ. Τριανταφυλλόπουλος

ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ.
ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ*
"Οσοι καλοί στον τόπο μας ήτανε πάντα μόνοι.
(Γ. Σεφέρης - Κ. Τσάτσος, "Ενας διάλογος γιά την ποίηση,
'Αθήνα 1975, σ. 110)

Γ Ι ιστορία της μονής Γενεσίου της Θεοτόκου 1 στό
χωριό Δραμεσιοί της σημερινής περιοχής Δωδώνης
(Τσαρκοβίστας) 'Ηπείρου είναι ατελώς γνωστή 2 . Οι αρ
χές της πιθανώς ανάγονται στην Τουρκοκρατία (στην
περιοχή υπάρχουν ενδείξεις οίκησης από τήν παλαιο
χριστιανική ήδη εποχή) 3 . Κατά τήν τοπική παράδοση
επρόκειτο γιά γυναικεία μονή πού έχει εκλείψει - σήμε
ρα τό καθολικό της λειτουργεί ως ενοριακός ναός τοΰ
ομώνυμου χωρίου 4 . Πρόκειται γιά μονόχωρο ξυλόστεγο λιθόκτιστο κτίριο μικρών διαστάσεων (9,50x5,70 μ.)
με κτιστό προστώο στή βόρεια πλευρά, περικλεισμένο
σέ κτιστό περίβολο, αρχιτεκτονική μορφή τυπική γιά
τή βορειοδυτική Ε λ λ ά δ α στην περίοδο τής όψιμης
Τουρκοκρατίας 5 . 'Από επιγραφές συνάγεται ότι είναι

έργο τοϋ β' ήμίσεος τοΰ Π ο υ αιώνα, μέ πιθανή μερική
ανακαίνιση τής άνωδομής τό 1755 καί μέ τοιχογραφίες
τοϋ 1718/19 άπό τόν 'Απόστολο Μετσοβίτη 6 .
Στό ναό φυλασσόταν έως πρόσφατα τό «παλλάδιο»
τής πάλαι ποτέ μονής. Πρόκειται γιά δυτικό θρησκευ
τικό έργο μέ μεταγενέστερο πλαίσιο (συνολικές δια
στάσεις 0,70x0,44 μ.), τοποθετημένο σέ ιδιαίτερο προσκυνητάρι κοντά στό τέμπλο καί γνωστό στους ντό
πιους ώς Παναγία (Α)λαποβήτοαΊ.
Σώζεται σέ ικανο
ποιητική σχετικά κατάσταση 8 . Ή «εικόνα» (Ε'ικ. 1), σέ
διάταξη δύο επιπέδων, ξενίζει πολλαπλά: γιά τό θέμα
της, τό αμιγώς δυτικό στυλ της, τήν παρουσία της σέ
καθαρά ορθόδοξο περιβάλλον. Ά ς τή δούμε αναλυτι
κότερα.

* Ευχαριστώ θερμά τίς συναδέλφους κ. Φραγκ. Κεφαλλωνίτου,
Προϊσταμένη τής 8ης Ε.Β.Α. 'Ιωαννίνων, και κ. Χρυσ. Μπαλτογιάννη, Προϊσταμένη του Βυζαντινού Μουσείου 'Αθηνών, και
τόν "Εφορο 'Αρχαιοτήτων κ. Ίω. Τουράτσογλου, Διευθυντή τοΰ
Νομισματικοί Μουσείου Αθηνών, γιά τή βοήθεια τους.
1.ΌΔ. Κωνστάντιος, ΑΔ 28 (1983), Χρονικά, σ. 236 κ.έ., τήν ανα
φέρει καί ώς Κοίμηση τής Θεοτόκου, σύμφωνα και μέ τήν τοπική
παράδοση (πρβλ. Απ. Π. Παπαθεοδώρου, Ή Ιερά Μονή τής Γεν
νήσεως τής Θεοτόκου Δραμεσών [sic] Δωδώνης κτλ., Αθήναι
1969, σ. 23· βλ. καί σ. 27, οπού πρόχειρη μεταγραφή τής κτιτορικής
επιγραφής, ή όποια αναφέρει μόνο τό πρώτο όνομα- πρβλ. ό
ίδιος, ζΐραμεσίπκα, Αθήναι 1970, σ. 21 κ.έ.)- αντίστοιχη περίπτω
ση διπλής ονομασίας πρβλ. στό ναό τοΰ Λαμπόβου τής Βορείου
'Ηπείρου (ύποσημ. 44).
2. Γιά τήν περιοχή Τσαρκοβίστας (σημ. Δωδωνοχώρια): Ι. Λαμπρίδης, Ήπειρωτικαί μελέται, τχ. Γ, Κονρεντιακά καί Τσαρκοβιστιακά, Αθήναι 1888 (καί φωτοτ. ανατ., 'Ιωάννινα 1971). 'Ετυμο
λογία παλαιότερων τοπωνυμίων: P. Soustal, J. Köder, Nikopolis und
Kephallenia [ = TIB 3], Βιέννη 1981, σ. 143 (λ. Dodone).
3. Ε. Χαλκιά, Δ. Κωνστάντιος, ΑΔ 34 (1979), Χρονικά, σ. 260 κ.έ.

Δ. Κωνστάντιος, 'Επιφανειακές καί σκαφικές έρευνες στή ΒΔ.
Ελλάδα, ΉπειρΧρον 26 (1984), σ. 118 κ.έ.
4. Παπαθεοδώρου, Μονή Δραμεσών, ο.π.
5. Δ.Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Ή τέχνη στην τουρκοκρατούμενη
"Ηπειρο, στον συλλογικό τόμο: 'Εκδοτική Αθηνών (έκδ.), 'Ήπει
ρος. 4000 χρόνια ελληνικής ιστορίας καί πολιτισμού, Αθήνα 1997,
σ. 318 (εφεξής: 'Ήπειρος).
6. Παπαθεοδώρου, Μονή Δραμεσών, σ. 26 κ.έ., Ό ϊδιος,Δραμεσίτικα, ο.π. Α. Χατζήνικολάου,/lzl 22 (1967), Χρονικά, σ. 351. Κων
στάντιος, ο.π. Γιά τό πλήρες όνομα τοϋ ζωγράφου, αθησαύριστο
στά γνωστά ειδικά λεξικά, στηρίζομαι σέ προσωπικές σημειώσεις
άπό αυτοψία στό ναό· πρβλ. Δ.Δ. Τριανταφυλλόπουλος, ΑΔ 33
(1978), Χρονικά, σ. 202 κ.έ., όπου καί συμπληρωματικές μαρτυ
ρίες γιά τό ναό έπί τη βάσει τών επιγραφών τών εικόνων, ή παλαιό
τερη άπό τίς όποιες, μέ τόν Χριστό ένθρονο, φέρει χρονολογία
1594, μεταφερμένη προφανώς άπό άλλου.
7. Παπαθεοδώρου, Μονή Δραμεσών, ο. 32 κ.έ. μέ φωτογραφία.
Τριανταφυλλόπουλος, ο.π. καί πίν. 85α (λεπτομ.).
8. Κατά πληροφορίες τής 8ης Ε.Β.Α. συντηρήθηκε στά εργαστή
ρια της τό 1979 καί εκτίθεται στό Βυζαντινό Μουσείο 'Ιωαννίνων.
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Εικονογραφικά
Τό θέμα της οιονεί εικόνας είναι αρκετά σύνθετο. 'Άνω,
στό κέντρο κυριαρχεί ή μορφή της ενθρονης Θεοτόκου
- ό θρόνος υπονοείται - στραμμένης αριστερά, πού
στέφεται άπό δύο ιπτάμενους, συμμετρικά τοποθετη
μένους αγγέλους. Στην αγκάλη της κρατεί τόν Χριστό
ώς γυμνό εύσαρκο νήπιο 9 : στραμμένο επίσης προς τά
αριστερά, τείνει μέ τό δεξί του χέρι δακτύλιο προς τήν
αγία πού βρίσκεται εκεί γονατισμένη καί απλώνει προς
αυτό τό δεξί της χέρι γιά νά τόν λάβει - ή άγια φέρει
είδος στέμματος-κοσμήματος στό μέτωπο, στά πόδια
της βρίσκεται τροχός μαρτυρίου. Συμμετρικά στή δε
ξιά πλευρά άλλη άγια, εστεμμένη μέ όμοιο τρόπο, δέε
ται γονατιστή προς τις θειες μορφές. Πίσω τους δια
γράφεται βραχώδες τοπίο μέ δένδρα.
Στην κάτω πλευρά άλλη σκηνή σέ συμμετρική διάταξη.
Τό κέντρο της καταλαμβάνει πιθανόν εμβληματική
άλλα πολύ κατεστραμμένη, άδιάγνωστη πλέον σύνθε
ση μέσα σέ κύκλο 1 0 . 'Αριστερά παρατάσσεται μία ομά
δα τεσσάρων αγοριών μέ σταχτιά ρούχα πού γονατί
ζουν ευλαβικά, δεξιά κάνει τό Ίδιο ομάδα άπό επτά κο
ρίτσια μέ μαύρα ρούχα - της κάθε ομάδας προηγείται

μία γονατιστή γυναίκα, ευγενής όπως φανερώνουν οι
κεφαλόδεσμοι καί τών δύο. 'Υπεράνω τοΰ κύκλου,
ανάμεσα δηλαδή στά δύο επίπεδα τής εικόνας, υψώνε
ται δισκοπότηρο - άπό πάνω του αιωρείται έ'νσταυρη
οστια.
Ή ταύτιση τού θέματος στό άνω τμήμα είναι ευχερής: ό
μυστικός αρραβώνας τής άγιας Αικατερίνης 1 1 (κατά
τό συναξάριο ή καταγωγή τής ευγενούς κόρης ήταν
άπό τή Σαλαμίνα/Κωνστάντια τής - κατεχόμενης σή
μερα - βόρειας Κύπρου 1 2 ) συνδυάζεται ά φ ' ενός μέ τή
στέψη τής Θεοτόκου 1 3 , ά φ ' έτερου μέ τή σύμμετρη πα
ρουσία κάποιας άλλης άγιας, επίσης ευγενούς καταγω
γής 1 4 . Στό κάτω τμήμα πρόκειται γιά τά δεόμενα μέλη
μιας οικογένειας ή ομάδας: υπόκειται πιθανότατα μία
αφιερωτική (ex-voto) παράσταση 1 5 . Τέλος, τό δισκο
πότηρο μέ τήν οστια καθιστούν προφανή καί τήν ευχα
ριστιακή πλευρά τής όλης σύνθεσης 1 6 .
Άξιοπαρατήρητος είναι ό χαρακτήρας τής κύριας,
άνω παράστασης καί άπό μία άλλη άποψη. Ό λ α τά
πρόσωπα, τοποθετημένα ελεύθερα στον χώρο χωρίς
διαχωριστικά πλαίσια, σέ στάσεις καί κινήσεις πού φα
νερώνουν άμεση επικοινωνία τών άγιων γυναικών μέ
τά δύο θεία πρόσωπα (Θεοτόκο καί Χριστό), δηλώ-

συγχεόταν μέ τήν ομώνυμη της άπό τή Σιένα (14ος αι.), γιά τήν
9. Στον φωτοστέφανο του έχει προστεθεί πολύ μεταγενέστερα ή
όποια βλ. Katharina von Siena, LChrl, 7, στ. 301 κ.έ. (W. Pleister).
επιγραφή Ο ΩΝ.
12. Βλ. βιβλιογραφία στις ύποσημ. 11 καί 35. Ή λαϊκή φαντασία
10. Είναι ενδεχόμενο νά πρόκειται γιά θυρεό, εάν τά εικονιζόμε
εκλαμβάνει ώς «φυλακή» ή «τάφο της άγιας Αικατερίνης» προ
να πρόσωπα συνδέονται μέ ευγενή οικογένεια- σήμερα πάντως
χριστιανικό καμαροσκεπές κτίσμα στή Σαλαμίνα Κύπρου (Μ.
δέν ξεχωρίζει τίποτε σαφές πέρα άπό ενα κρινάνθεμο (fleur de
Paraskevopoulou, Recherches sur les traditions des fêtes religieuses populis), πού έκφύεται άπό τό κέντρο του κύκλου καί υψώνεται πέρα
laires de Chypre, Αευκωσία 1978, σ. 114 καί πίν. στή σ. 226)- γιά τά
άπό τήν περιφέρεια του.
σχετικά αρχαιολογικά προβλήματα καί τις μεταγενέστερες μετα
11. Γιά τήν εικονογραφία καί τή λατρεία της άγιας στή Δύση βλ.
σκευές τοΰ οικοδομήματος βλ.'Αθ. Παπαγεωργίου, Ή παλαιοχρι
παλαιότερη βιβλιογραφία στό λ. Katharina von Alexandrien, LChrl,
στιανική καί βυζαντινή αρχαιολογία καί τέχνη εν Κνπρω κατά τά
7, στ. 289 κ.ε. (Ρ. Assion) καί νεότερη στό αντίστοιχο λ. του Lexikon
des Mittelalters (εφεξής: Lex. Mittel. ), V, στ. 1068 κ.έ. (J. Dubois). Ώ ς ετη 1965-1966, Λευκωσία 1967 (ανάτυπο), σ. 10 κ.έ., όπου καί ή
βάσιμη θεωρία (Β. Καραγιώργης) γιά τήν ταύτιση κάποιας το
προς τό θέμα του μυστικού άρραβώνος σήμερα γίνεται γενικά
πικής συνώνυμης άγιας μέ τή γνωστότερη Αικατερίνη τής Άλεαποδεκτό πώς οι αρχές του ανάγονται γύρω στό 1200: βλ. Ο.
Demus, Romanesque Mural Painting,Ήέ.α'Υός>νχ\ 1970, σ. 17 (έγχρωμηξανδρείας/Σινα.
φωτογραφία) καί σ. 429 κ.έ. (σχόλιο)- W. Hinkle, The Iconography
13. Βλ. γιά τό θέμα βιβλιογραφία στις ύποσημ. 39 καί 40.
of the Apsidal Fresco at Montmorillon, MiinchJb 23 (1972), σ. 37 κ.έ.14. Κατά κανόνα στή δυτική εικονογραφία τό πάρισο τής αγίας
πρβλ. όμως καί CR. Dodwell, The Pictorial Arts of the West, 800-1200, Αικατερίνης είναι μία άλλη «εστεμμένη άγια»- βλ. βιβλιογραφία
Yale Univ. Press (Pelican History ofArt), 1993, σ. 240 καί πίν. 237, πού στην ύποσημ. 11, καθώς καί τό λ. Drei Jungfrauen, Lex. Mittel., Ill,
αποκλίνει στή θεωρία περί συμβολικής παράστασης της 'Εκκλη
στ. 1381 (M. Zender).
σίας. Τήν εποχή αυτή οι Φράγκοι είχαν εδραιώσει πρό πολλού
15. Γιά τις δυτικές ex-voto παραστάσεις βλ. λ. Votive, Votivbilders,
τήν κυριαρχία τους στην 'Ανατολή καί διατηρούσαν σχέσεις μέ τό
LChrl, 4, στ. 472 κ.έ. (L. Kriss-Rettenbeck), Devotionsbild, Lex.
Σινά (πρβλ. τις λεγόμενες «σταυροφορικές εικόνες»), όπου είχε
Mittel., Ill, στ. 931 κ.έ. (J.M. Plotzek), Ex-voto, J. Turner (έκδ.), The
ήδη παγιωθεί ή λατρεία τής άγιας μέ τήν εκεί μεταφορά τών λει
Dictionary of Art, Grove-Macmillan 1996 (εφεξής: Diet, of Art), 10, σ.
ψάνων της τόν 10ο ή 11ο αιώνα (βλ. συμπληρωματική βιβλιογρ.
701 κ.έ. (Kriss-Rettenbeck), επίσης αυτόθι, λ. Devotional objects and
στην ύποσημ. 35, όπου λόγος καί γιά τή μεταβυζαντινή εικονο
popular images, 8, σ. 835 κ.έ. (N.J. Morgan).
γραφία). Σημειωτέον, τέλος, ότι αρκετά συχνά ή σιναϊτική άγια
16. Γιά τή σχετική εικονογραφία βλ. ύποσημ. 51 καί 55.
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νουν σχέση καί διάλογο μεταξύ τους. Πρόκειται γιά τυ

Χρόνος καί τόπος κατασκευής

πικό δείγμα της σύνθεσης πού ή νεότερη Ιστορία Τέ
χνης χαρακτηρίζει ώς 'Ιερή Συνομιλία (Sacra Conver
sazione) 17 , δηλαδή ένα ακόμη δείγμα εικόνας 'ιδιωτικής
ευλάβειας (Andachtsbild)18.
Τεχνοτροπικά
'Ενδυμασίες, κόμμωση καί χαρακτηριστικά των προ
σώπων ακολουθούν πρότυπα παγιωμένα στή δυτική
εικονογραφία τού όψιμου Μεσαίωνα καί/ή τής Ανα
γέννησης των Βορείων Χωρών 1 9 . Επισημαίνονται λ.χ.
τά ξανθά, πλούσια μέχρι τή μέση μαλλιά τών γυναικεί
ων μορφών, τά ψηλόλιγνα άτεκτονικά σώματα μέ τους
επιμήκεις λαιμούς, ή μαλακή άλλα δύσκαμπτη πτυχολογία, τά εξόφθαλμα μάτια καί τά εύθραυστα, σχεδόν
πορσελάνινα σάν κούκλας πρόσωπα κτλ. Τό πεδίο στό
άνω μέρος τού πίνακα είναι ανάγλυφο, στικτό, διακο
σμημένο μέ συνεχή φυτική έλικα πού σχηματίζει κύ
κλους μέ ποικίλα άνθη, παρέχοντας τήν εντύπωση βα
ρύτιμου, κρουστού υφάσματος.

Τά αποτελέσματα άπό τή διερεύνηση τού ύφους τού
πίνακα ήταν ενδιαφέροντα: ό τόπος κατασκευής του
έπρεπε νά αναζητηθεί στην «περιφέρεια» τού ύστερογοτθικοΰ-πρώιμου αναγεννησιακού ύφους στίς χώρες
«βορείως τών Άλπεων», μάλιστα εκεί όπου ή σύγκρου
ση παλαιού καί νέου διήρκεσε περισσότερο, δηλαδή
στην Κεντροανατολική Ευρώπη 2 0 . Πράγματι, συγκρί
σεις μέ κάποια έργα άπό τή Βοημία (Τσεχία) 2 1 ή τήν
Ουγγαρία 2 2 φανερώνουν ορισμένες συγγένειες μέ τόν
πίνακα μας. Πολυαριθμότερες όμως καί συγγενέστε
ρες περιπτώσεις οδηγούν στην τέχνη τής Πολωνίας, ή
όποια τήν εποχή αυτή συγκροτούσε τή λεγόμενη Πολωνο-Λιθουανική "Ενωση κατέχοντας καί τήν Ουκρα
νία 2 3 . 'Εδώ, τό λεγόμενο «διεθνές» (ή «ωραίο» ή «μαλα
κό») γοτθικό ύφος, σέ ακμή στην Κεντρική Ευρώπη
γύρω στό 140024, παρατείνεται έως τό 1470 περίπου,
γιά νά τό διαδεχθεί ή 'Αναγέννηση 2 5 . "Ετσι άπό εικο
νογραφικής πλευράς ανάλογη λ.χ. Τερή Συνομιλία
απαντάται σέ εικόνα τού β' ήμίσεος τού 15ου αιώνα 2 6

17. Γιά τήν ιστορία ώς καί γιά τήν απόδοση του ορού στά ελληνι
τούσα μεταξύ τών άγιων Αικατερίνης καί Βαρβάρας: πίν. 91 (πρό
κά βλ. πρόχειρα Η. Read κ.ά., Λεξικό εικαστικών τεχνών, 'Αθήνα
τού 1500)· οφθαλμοί, μαλλιά κτλ.: πίν. 121 κ.έ., 135,159,160,175
1986, σ. 301- Πανεπιστήμιο της 'Οξφόρδης (έκδ.), Λεξικό τέχνης
(ολα άπό τό 1500 κ.έ.).
καί καλλιτεχνών, Α, 'Αθήνα 1997, σ. 206· περαιτέρω βιβλιο
22. Πρβλ. λ.χ. γιά όμοια πτυχολογία G. Istvan,>l Regi Magyar Festöγραφία: λ. Sacra Conversazione, LChrl 4, στ. 4 κ.έ. (Redaktion), Lex.
müveszet, Gjenthon 1932, πίν. 14 (περ. 1430), 50 καί 51 (1474/77)· γιά
Mittel., VII, στ. 1245 (G. Jaszai), Diet, ofArt, 27, σ. 494 κ.έ. (Ν. Gauk- τό κόσμημα πεδίου, ο.π., πίν. 37 κ.έ. (1470 κ.έ.), D. Radocsay,
Roger). Γιά μεταβυζαντινά παραδείγματα βλ. ύποσημ. 47.
Tafelbilder des ungarischen Mittelalters (ουγγρικά μέ γερμ. περίλη
18. "Εννοια, χρήση στό Βυζάντιο καί τή Δύση: Andachtsbild, Lex.
ψη), Βουδαπέστη 1955, πίν. 37 κ.έ. (μετά τά μέσα τού 15ου αι.)·
Mittel, Ι, στ. 582 κ. έ. (Α. Reinle), Diet, of Art, 2, σ. 2 κ.έ. (N.J. Mor
Sacra Conversazione μέ τά αυτά μέ τή δική μας πρόσωπα παρά Ra
gan), D.I. Pallas, Die Passion und Bestattung Christi in Byzanz, Μόναχο docsay, ο.π., πίν. 41 (περ. 1450), πίν. 146 (τοΰ 1491)· παρόμοια, μα
1965, σ. 101 καί σποραδικά, Η. Belting, Bild und sein Publikum im ζί μέ άλλες άγιες, στον πίν. 151 (τού 1490), καί μέ διαφορετικές ά
Mittelalter, Βερολίνο 1981, σ. 22 κ.έ., 69 κ.έ., 140 κ.έ., 301 κ.έ., ό γιες στον πίν. 147 (1485)· χαρακτηριστικά προσώπου, ο.π., πίν. 82
ϊδιος, Bild und Kult κτλ., Μόναχο 19932, σ. 457 κ.έ., 496 κ.έ. καί σπο (περ. 1480), 207 καί 213 (1500-1510). Βλ. επίσης έγχρωμες απεικο
ραδικά. Νεότερες απόψεις καί βιβλιογραφία βλ. στον Η. van Os,
νίσεις πολλών άπό τά ανωτέρω έργα στον D. Radocsay, Gotische
The Art of Devotion in the Late Middle Ages in Europe, 1300-1500 (ΚαTafelmalerei in Ungarn, Βουδαπέστη 1963, σποραδικά.
τάλογος έκθεσης στό Amsterdam, 26.11.1994-26.2.1995), Λονδίνο23. Γιά τά ιστορικά της Πολωνίας στον Μεσαίωνα καί τους πρώι
Amsterdam 1994, καί αναλυτικότερα στον Κ. Schade, Andachtsbild. μους νεότερους χρόνους βλ. συνοπτικά στό λ. Poland, Dictionary of
Die Geschichte eines kunsthistorischen Begriffs, Βαϊμάρη 1996. Γιά τήthe Middle Ages, 10, στ. 716 κ.έ. μέ βιβλιογραφία (P. W. Knoll), καί
μεταβυζαντινή εποχή βλ. ύποσημ. 48.
πρόχειρα τόν σχετικό χάρτη στην Έγκυκλ. Πάπνρος-Λαρονς19. Γενικά γιά τή ζωγραφική τού όψιμου Μεσαίωνα βλ. R. Recht,
Μπριτάνικα, 50, σ. 155.
Α. Châtelet, Ausklang des Mittelalters 1380-1500, Μόναχο 1989- J. 24. Βλ. βιβλιογραφία στην ύποσημ. 19.
Biatostocki, Spätmittelalterund beginnende Neuzeit, Βερολίνο 19902· λ. 25. Βλ. ύποσημ. 19- επίσης J. Bialostocki, The Art of the Renaissance
Gothic, Diet, ofArt, 13, σ. 155 κ.έ. (P. Binski).
in Eastern Europe: Hungary, Bohemia, Poland, 'Οξφόρδη 1976, συχνά20. Γιά τήν τέχνη στις χώρες αυτές στά τέλη τού Μεσαίωνα καί
J. Gadomski, Die gotische Tafelmalerei in Kleinpolen 1420-1470, Βαρ
στις αρχές τής 'Αναγέννησης πρβλ. τήν εκτεταμένη βιβλιογραφία
σοβία 1981 (πολωνικά μέ γερμανική περίληψη) (εφεξής: Ga
στίς μελέτες της προηγούμενης ύποσημ.
domski, Gotische Tafelmalerei)· λ. Poland, Diet, of Art, 25, σ. 101 κ.έ.
21. Βλ. λ.χ. J. Pesina, Tafelmalerei der Spätgotik und der Renaissance in (Β. Steinborn).
Böhmen 1450-1550, Πράγα 1958: κόσμημα πεδίου (πίν. 51 καί 52:
26. M. Maliiki, La peinture polonaise au XVe siècle (πολωνικά μέ γαλ
έτους I486· πίν. 183 καί 184: μετά τό 1510)· Παναγία Βρεφοκραλική περίληψη), Βαρσοβία 1938, πίν. 90 (εφεξής: Malioki, La
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και σε παρόμοια τοΰ 16ου αιώνα 2 7 · τη θεματική τοΰ κά
τω μέρους τη συναντάμε σε ανάλογη μορφή σε εικόνα
της 'Ανάστασης τοΰ 1495, αφιέρωμα ευγενούς 2 8 , καί
σχεδόν πανομοιότυπη μέ τή δική μας σέ άλλη τοΰ 16ου
αιώνα μέ θέμα τόν Θρόνο της Χάριτος (Gnadenstuhl) 29 ·
τήν κορώνα της Θεοτόκου βλέπει κανείς σέ αρκετά
ανάλογα παραδείγματα τοΰ τέλους τοΰ 15ου καί των
άρχων τοΰ 16ου αιώνα 3 0 . Πανομοιότυπη τεχνοτροπικά
αντίληψη γιά τά πρόσωπα (στρογγυλά μέ σαρκώδη χεί
λη, διογκωμένους οφθαλμούς, μακριά ξανθά μαλλιά
κτλ.) διαπνέει πλήθος έργων μετά τά μέσα τοΰ 15ου
αιώνα κ.έ. 31 . Τό χαρακτηριστικό ανάγλυφο καί στικτό
φυτικό κόσμημα τοΰ πεδίου είναι σχεδόν τυπικό γνώ
ρισμα γιά τά προϊόντα των πολωνικών εργαστηρίων
γύρω στό 150032. Τέλος, τά περισσότερα άπό τά μνημο
νευθέντα έργα μοιράζονται μέ τό δικό μας ανάλογη
πτυχολογία 3 3 .
Συμπερασματικά, ή «εικόνα» των Δραμεσιών, έργο μέ

peinture polonaise). ' Ε δ ώ ή αγία Αικατερίνη συνοδεύεται ά π ό τήν
αγία Βαρβάρα, ό π ω ς στίς μεταβυζαντινές εικόνες (βλ. παραδεί
γματα στη βιβλιογραφία της ύποσημ. 35).
27. M. Maliàki, Malarstwo Polskie. Gotyk - Renesans - Wczesny Manieryzm, Βαρσοβία 1961, πίν. 164. Έ δ ώ οι δύο άγιες είναι οι Perpe
tua καί Félicitas.
28. Κ.Wroblewska, Painting in Warmia and Mazury (πολωνικά μέ
αγγλ. περίληψη), Pojezierze-Olstyn 1978, πίν. 3-5.
29. Malioki, ο.π., πίν. 143. Γιά τό θέμα τοΰ Θρόνου της Χάριτος, συ
χνή συμβολική παράσταση της άγιας Τριάδος σέ συνδυασμό μέ
τό Π ά θ ο ς τοΰ Χρίστου ά π ό τόν Ό ψ ι μ ο Μεσαίωνα στή Δύση, βλ.
παραδείγματα υστεροβυζαντινά καί μεταβυζαντινά, μάλιστα σέ
σχέση μέ τόν ανάλογο π ί ν α κ α τοΰ Θεοτοκόπουλου στό Prado
(1577) καί τίς πιθανές πηγές του ά π ό άλλα έ'ργα δυτικής ζωγρα
φικής: Δ.Δ. Τριανταφυλλόπουλος, «Ελληνικότητα» καί «βυζαντινότητα» στό έργο τοΰ Θεοτοκόπουλου, στό El Greco of Crete.
Proceedings of the International Symposium κτλ. (^Ηράκλειο 1990),
Η ρ ά κ λ ε ι ο 1995, σ. 451 κ.έ. Π ά ν τ ω ς δέν συμμερίζομαι τίς απόψεις
γιά τό μικρό άλτάριο μέ τήν παράσταση μιας τυπικής δυτικής
Engelspietà, εκτελεσμένης σέ μεταβυζαντινό ύφος, πού αποδό
θηκε μέ αρκετά μετέωρη επιχειρηματολογία στον Θεοτοκόπου
λο· βλ. Ν. Χ α τ ζ η δ ά κ η , Εικόνες της Συλλογής Βελιμέζη, επιστημο
νικός Κατάλογος, Α θ ή ν α 1997, αριθ. 17 (σ. 184 κ.έ.), ά π ό οπού
άλλωστε παραλείπονται οι π α ρ α π ά ν ω επισημάνσεις μου.
30. Maliöki, ο.π. (ύποσημ. 27), σποραδικά. Maliéki, Peinture polonaise, σποραδικά. Ό ϊδιος, La peinture d'autels et de retables en Polognie κτλ., Παρίσι 1937, σποραδικά. T. Dobrzenieòki, J. Ruszczycowna, Z. Niesiolowska-Rothertowa, Sztuka sakralna w Polske, 2: Malarstwo, Βαρσοβία 1958, πίν. 37-39,43,55,57,89,95,127,128 (εφε
ξής: Sztuka sakralna). Gadomski, Gotische Tafelmalerei, σποραδικά.
31. Βλ. λ.χ. Maliòki, Peinture polonaise, πίν. 53,61,62,64,65. Ό Ίδιος,
La peinture d'autels, πίν. XXXIII.b, LX.a. Ό ϊδιος, ο.π. (ύποσημ. 27),
πίν. 147, 156, 173. Dobrzenieòki κ.ά., Sztuka sakralna, πίν. 38, 40,

σύνθετο περιεχόμενο (Andachtsbild μέ αναθηματικό καί
ευχαριστιακό χαρακτήρα) είναι πιθανότατα προϊόν πο
λωνικών εργαστηρίων γύρω στό 1500.
Στό κάτω μέρος τοΰ μεταγενέστερου, βαμμένου κόκ
κινου άπλοΰ ξύλινου πλαισίου της (Είκ. 1) ή εικόνα φέ
ρει τήν ακόλουθη επιγραφή 3 4 : ΤΟ MAPTYP ΙΟΝ ΤΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, 1698. Κερδίζεται έτσι τό terminus
ante γιά τήν εγκατάσταση της εικόνας στό ορθόδοξο
περιβάλλον, κατανοούνται οι διεργασίες της μετάπλα
σης καί γίνεται αντιληπτή ή προσπάθεια νά έξορθοδοξισθεΐ.
Εικονογραφικές αντιστοιχίες
Τό θέμα τοΰ μυστικού αρραβώνα της άγιας Αικατερί
νης είχε ήδη εισαχθεί στην πρώιμη μεταβυζαντινή κρη
τική εικονογραφία άπό τή δυτική εικονογραφική πα
ράδοση (Είκ. 2) 3 5 . Δύο αιώνες αργότερα ή σύνθεση δέν

43,55,60,74,76,86,87,97,113,123,126,132,134. Gadomski, Goti
sche Tafelmalerei, πίν. 77,184,310, κ.ά.
32. Μερικά παραδείγματα: Malioki, ο.π. (ύποσημ. 27), πίν. 154. Ό
ίδιος, Peinture polonaise, συχνάκις, ιδ. πίν. 11-14. Gadomski, Gotische
Tafelmalerei, σποραδικά. Dobrzenieöki κ.ά., Sztuka sakralna, συχνάκις.
33. 'Ενδεικτικά βλ. Maliéki, Peinture polonaise, πίν. 60, 90, καί σπο
ραδικά στά υ π ό λ ο ι π α έργα τής προηγούμενης ύποσημ.
34. 'Αποκαλύφθηκε κατά τίς εργασίες συντήρησης (1979), βλ.
ύποσημ. 8· δυσδιάκριτη στην έδώ φωτογραφία.
35. Γιά τή δυτική εικονογραφία βλ. βιβλιογραφία στην ύποσημ.
11. Γιά τή βυζαντινή καί μεταβυζαντινή βλ. D.D. Triantaphyllopulos, Die nachbyzantinische Wandmalerei aufKerkyra und den anderen
Ionischen Inseln, Ι, Μ ό ν α χ ο 1985 (εφεξής: Triantaphyllopulos, Wand
malerei), σ. I l l κ.έ., καί συμπληρωματικά, ιδιαίτερα σέ σχέση μέ
τόν μυστικό α ρ ρ α β ώ ν α , Μ. Π α π α δ ά κ η , Μία εικόνα τοΰ ζωγρά
φου Γεωργίου Κλόντζα μέ θέμα τή μνηστεία τής άγιας Αικατερί
νης, ΉπειρΧρον
26 (1984), σ. 147 κ.έ. (πρβλ. έδώ, Εικ. 3)· Θ. Ά ρ χοντόπουλος, Ό εικονογραφικός κύκλος τής άγιας Αικατερίνης
κτλ., A d 41 (1986), Μελέτες, σ. 85 κ.έ.· λ. Catherine of Alexandreia,
ODB, 1, σ. 392 κ.έ. (Α. Kazhdan, Ν. P. Sev<5enko). Μερικά νεότερα
παραδείγματα, π έ ρ α ν τών σιναϊτικών χαλκογραφιών (βλ. γι' α υ 
τές ύποσημ. 66 καί 67): κερκυραϊκή εικόνα (τέλους 15ου-άρχών
16ου αι.): Π.Λ. Βοκοτόπουλος, Εικόνες τής Κέρκυρας,
Αθήνα
1990, αριθ. 15· κρητοϊταλικές εικόνες στή Ραβέννα, αρχές 16ου
αι.: Ν. Χ α τ ζ η δ ά κ η , Από τόν Χάνδακα στή Βενετία κτλ., Κατάλο
γος έκθεσης στό Μουσείο Correr τής Βενετίας, Α θ ή ν α 1993, αριθ.
26 καί αριθ. 29 (έδώ Είκ. 2)· εικόνα 16ου αι. σέ ιδιωτική συλλογή
στή Ρώμη: Χρυσ. Μπαλτογιάννη, Εικόνες, Μήτηρ Θεοϋ, Α θ ή ν α
1994, αριθ. 17· ύ φ α σ μ α πύλης στό Σινά, έτους 1770: 'Εκδοτική
Α θ η ν ώ ν (έκδ.), Σινά. Οι θησαυροί
τής Μονής Αγίας
Αίκατερίνης,Άθήνα
1990, σ. 255 (εφεξής:Σίνα)· χρυσοκέντητος επιτά
φιος στην ϊδια μονή, έτους 1806: ο.π., σ. 246 κ.έ. Τό θέμα τής μνηστείας υπονοείται καί σέ έργα σιναϊτικής εικονογραφίας μέ τή
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£ί'κ. 2. Ραβέννα, Museo Nazionale. Εικόνα 'Ιερής Συνομιλίας μέ τή μνηστεία

V

i

της αγίας

Αικατερίνης.

πρέπει νά ξένισε υπερβολικά τους κατοίκους των Δραμεσιών, δεδομένης άλλωστε της λατρείας της αγίας
στην "Ηπειρο (Ε'ικ. 3) καί των σχέσεων με τό Σινά 3 6 . Ή
μορφή της επίσης εστεμμένης αγίας στη δεξιά, πάριση
πλευρά, επίσης δέν θά προκαλούσε ιδιαίτερες δυσκο
λίες ταύτισης: όπως στη Δύση 3 7 , έτσι καί στην 'Ανατολή
ή - κατά τήν παράδοση καί τήν εικονογραφία - βα-

Τό δυτικό μοτίβο της στεφομένης άπό τους αγγέλους
Θεοτόκου (Regina angelorum) 39 γνωρίζουμε ότι δέν ά
φησε ανεπηρέαστη τή μεταβυζαντινή ζωγραφική (Είκ.
4) 4 0 . Καί έδώ εΐναι ενδιαφέρων ό μηχανισμός μετα-

Θεοτόκο-Βάτο, τόν Μωυσή καί τήν αγία Αικατερίνη δίχως άμεση
συνάφεια προς τόν Νήπιο Χριστό, κατά τόν Chr. Walter, A Little
Known Typological Representation of the Monastery of Sinai, ΔΧΑΕ
YZ1 (1993-94), σ. 359 κ.έ. καί είκ. 1, όπου καί ή παλαιότερη βιβλιο
γραφία. Τό θέμα δέν είναι άγνωστο στην 'Ερμηνεία: βλ. Διονυσίου
τοϋ εκ Φουρνα, Ερμηνεία της ζωγραφικής τέχνης, έκδ. Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, έν Πετρουπόλει 1909 (Αθήνα 19762), ο.
186. Είναι προφανές οτι τούτο μεταφυτεύθηκε στους 'Ορθοδό
ξους καί δέν χρειάζεται νά τό προσγράφουμε πάντοτε σέ Καθο
λικούς πελάτες. Στην πρόσθετη ελληνική επιγραφή ώςμαρτΰρίον
νοείται ό τροχός τοϋ μαρτυρίου της άγιας, θέμα οικείο άπό τή βυ
ζαντινή ακόμη περίοδο.
36. Γιά τή λατρεία της αγίας Αικατερίνης στην "Ηπειρο είναι χα
ρακτηριστική ή αδιάκοπη μέχρι σήμερα λειτουργία μετοχίου της
μονής Σινά έπ' ονόματι της στά 'Ιωάννινα άπό τόν 17ο αιώνα
(πρβλ. Π. Άραβαντινός, Χρονογραφία τής Ηπείρου, Β', Αθήναι

1856, σ. 244, πού ανάγει ωστόσο τήν ϊδρυσή του στά τέλη του 18ου
αίώνα, καί αναλυτικότερα Γ. Οικονόμου, Τό μετόχων τής 'Αγίας
Αικατερίνης Ιωαννίνων, Γιάννινα 1954). Αξιοσημείωτη καί ή
ύπαρξη ομώνυμης μονής στά Σχορέτσανα (σημ. Καταρράκτη)
Τζουμέρκων, όπου σώζονται καί σχετικά μέ τήν εικονογραφία
τής αγίας έργα (Δ.Δ. Τριανταφυλλόπουλος, ΑΔ 32 (1977), Χρονι
κά, σ. 172 καί πίν. 109α).
37. Βλ. ύποσημ. 14.
38. Παραδείγματα: Ν. Χατζηδάκη, ο.π. (ύποσημ. 35), αριθ. 29Μπαλτογιάννη, ο.π. (ύποσημ. 35), αριθ. 76.
39. Γιά τό θέμα στή Δύση βλ. F. Radermacher, Die Regina angelorum
in der Kunst des frühen Mittelalters, Düsseldorf 1972· λ. Maria, Ma
rienbild, LChrl, 3, στ. 181 κ.έ. (W. Braunfels)· Schiller, IChrK, 4/2,
Gütersloch 1980, Maria, συχνάκις.
40. Γιά τήν εικόνα αυτή στή Βενετία βλ. Ν. Χατζηδάκη, ο.π. (ύπο
σημ. 35), αριθ. 10. Βλ. γιά άλλα παραδείγματα G. Galavaris,
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σιλόπαις Αικατερίνη συνδυάζεται όχι σπάνια μέ άλλες
μάρτυρες ευγενούς καταγωγής, όπως ή αγία Βαρβάρα,
ή αγία Δουκία κ.ά. 3 8 .
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Ehi. 3. Άρτα.

Εικόνα μνηστείας

της αγίας Αικατερίνης,

έργο Γεωργίου

Majestas Mariae in Late Greek and Russian Icons, στό M. van Rijn
(έπιμ.), Icons and East Christian Works, Amsterdam 1980, σ. 7 κ.έ., ιδι
αίτερα 14 κ.έ.· Παπαδάκη, ο.π. (ύποσημ. 35), σ. 154- 'Υπουργείο
Πολιτισμού καί Ιερά Μητρόπολις Κερκύρας, Παξών καί Διαποντίων Νήσων (έκδ.), Ό περίπλους των εικόνων. Κέρκυρα, Κατά-

Κλόντζα.

λόγος έκθεσης, Κέρκυρα 1994 (εφεξής: Περίπλους εικόνων),
'Αθήνα 1994, αριθ. 27, 29 καί 39, όπου καί ή παλαιότερη βιβλιο
γραφία· Υπουργείο Πολιτισμού-ΤΑΠ (έκδ.), Βυζαντινό Μου
σείο. Τά νέα αποκτήματα (1986-1996), Κατάλογος έκθεσης, Αθή
να 1997, αριθ. 34 κ.ά.
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φοράς στά καθ' ημάς, άφοΰ ό εικονογραφικός τύπος
της Βασίλισσας των αγγέλων δεν άνηκε στό οικείο βυ
ζαντινό θεματολόγιο της θεομητορικής εικονογραφίας 4 1 .
"Εχοντας όμως κατά νου οτι βρισκόμαστε στην "Ηπει
ρο, σε άμεση γειτνίαση με τη (σημερινή) Βόρειο "Ηπει
ρ ο 4 2 καί τά 'Ιόνια 4 3 , ας θυμηθούμε οτι ή «εικόνα» στους
Δραμεσιούς λατρεύεται άπό τους ντόπιους ώς Πανα
γία (Α)λαποβήτρα
ή Λαμποβήθρα, δηλαδή Παναγία
Λαμποβίτισσα. Πρόκειται γιά τόν εικονογραφικό τύπο
πού αναπτύσσεται κατεξοχήν στην περιοχή αυτή της
βορειοδυτικής Ε λ λ ά δ α ς 4 4 κατά τή μεταβυζαντινή επο
χή (Ε'ικ. 5) 4 5 . 'Ασφαλώς δεν ήταν, όπως είπαμε, ή μονα-

Ήπείρου, πού τιμάται έπ' ονόματι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
καί - κατ' άλλες πηγές - του Γενεσίου της (πρβλ. ύποσημ. 1). Γιά
τό βορειοηπειρωτικό μνημείο βλ. Ήπειρος, σ. 196, μέ βιβλιογρα
φία (Π.Λ. Βοκοτόπουλος)· γιά τήν κυμαινόμενη ονομασία του
πρβλ. καί Π. Άραβαντινός, Περιγραφή της Ηπείρου, Γ, 'Ιωάννι
να 1984, σ. 156 ύποσημ. 1" Soustal, Köder, ό.π. (ύποσημ. 2), σ. 190
κ.έ., λ. Labova (2). Μέσω επαφών ή προσφύγων τό όνομα Λάμπο
βο ή Παναγία Λαμποβήτρα κ.τ.ο. βρίσκεται διαδεδομένο τόσο
στή (σημερινή) "Ηπειρο όσο καί στά 'Ιόνια. Γιά τήν πρώτη πρβλ.
Φ.Γ. Οικονόμου, Ή Εκκλησία της Ηπείρου κτλ., 'Αθήναι 1982, σ.
138 (γιά τήν πανήγυρη της 8ης Σεπτεμβρίου [= Γενέσιον Θεοτό
κου] πού αποκαλείται Λάμποβο, μεταφορά του αναλόγου άπό τή
Βόρειο "Ηπειρο στην περιοχή Παραμυθιάς Θεσπρωτίας), Δ.Δ.
Τριανταφυλλόπουλος, ΑΔ 32 (1977), Χρονικά, σ. 169 (ναΐσκος
στό Γραμμένο Ιωαννίνων)· ό Ίδιος, Ή μεσαιωνική Φωτική καί ή
θέση της στην Παλαιά "Ηπειρο, Actes du Xe Congrès Internat, d'arΕίκ. 4. Βενετία, Museo Correr. Εικόνα στεφομένης,
ενθροchéologie
chrétienne {Θεσσαλονίκη 1980), II, Βατικανό-Θεσσαλονίνης
Βρεφοκρατούσας.
κη 1984, σ. 580 (ναΐσκος στή Φωτική Παραμυθιάς)· Soustal, Köder, ο.π., σ. 271 κ.έ., λ. Toskese (ναΐσκος στό Τόσκεσι (σημ. Άχλαδέα) Ιωαννίνων) κ.ά. Ώ ς προς τά 'Ιόνια τονίζεται ιδιαίτερα ή πε
ρίπτωση της Κέρκυρας, κύριου τόπου καταφυγής τών Βορειο
ηπειρωτών, όπου απαντάται επίσης συχνά· πρβλ. Σ. Στούπης, Οι
«Ξένοι» εν Κέρκυρα, Κέρκυρα I9602, σ. 45, πού καταγράφει εν
41. Ό λόγος έδώ γιά την αυτόνομη παράσταση της στεφομένης
νέα
έν ολω ναούς στό νησί, ένώ ό Δ.Χ. Καπαδίοχος, Ναοί καί μο
Θεοτόκου καί οχι στά πλαίσια άλλων σκηνών (λ.χ. Κοίμησης/ Με
ναστήρια Κερκύρας-Παξών καί'Οθωνών στά μέσα τοϋ IH' αιώ
τάστασης, Ακάθιστου "Υμνου, Ρίζας Ίεσσαί κ.ά.).
να, Αθήνα 1994, Ευρετήριο, σ. 442 (λ. Θεοτόκος Λαμποβίτισσα),
42. Σχέσεις 'Ηπείρου - Βορείου 'Ηπείρου στη μεταβυζαντινή επο
τά
ανεβάζει σέ ένδεκα, μέ δύο επιπλέον στους Παξούς.
χή: Ήπειρος, σ. 240-355, συχνάκις.
45. Γιά τήν εικόνα τοϋ Έμμ. Τζάνε στή Συλλογή Λοβέρδου πρβλ.
43. Σχέσεις 'Ηπείρου - 'Ιονίων στή μεταβυζαντινή εποχή: Ήπει
ρος, συχνάκις· Triantaphyllopulos, Wandmalerei, Ι, συχνάκις, 'ιδιαί Α. Ξυγγόπουλος, Σχεδίασμα της θρησκευτικής ζωγραφικής μετά
τήν "Αλωσιν, Αθήναι 1957, σ. 237 καί πίν. 58.2· Ν. Β. Δρανδάκης,
τερα σ. 323 κ.έ.· ό ϊδιος, "Ηπειρος καί Επτάνησα: Διακίνηση
Ό 'Εμμανουήλ Τζάνε Μπουνιαλής κτλ., Αθήναι 1962, σ. 108 κ.έ.·
'ιδεών στό χώρο της εκκλησιαστικής τέχνης, στό: Δήμος Ίωανò Βοκοτόπουλος, Εικόνες Κέρκυρας, σ. 108,115, μνημονεύει ότι ή
νιτών (έκδ.), Συνέδριο Ιστορίας: Ήπειρος. Κοινωνία - Οικονο
εικόνα προέρχεται άπό τήν Κέρκυρα καί πώς ή χρονολογία 1684
μία, 15ος-20ός αιώνας (^Ιωάννινα 1985), Γιάννινα 1986, σ. 319 κ.έ.·
πρέπει νά είναι μεταγενέστερη- πρβλ. καί τά στοιχεία πού δίνει ό
όϊδιος, Βενετοκρατούμενη καί τουρκοκρατούμενη Ελλάδα: Πο
λιτιστικές παραλληλίες καί αντιθέσεις, Festschrift für Klaus Wessel, Γ. Πιέρης, Ό 'Εμμανουήλ Τζάνες καί ό εικονογραφικός τύπος
της Θεοτόκου Λαμποβίτισσας, ΣΤ' Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο
Μόναχο 1988, σ. 343 κ.έ.· ό Ίδιος, 'Ορθόδοξη 'Ανατολή καί Λατινι
(Ζάκυνθος 1997), Ζάκυνθος 1997, Περιλήψεις ανακοινώσεων
κή Δύση: "Ενα καίριο πρόβλημα μέσα άπό τήν εκκλησιαστική τέ
(πολυγρ.), σ. 71 κ.έ. Ό Ν. Stamatopoulos, Old Corfu, Κέρκυρα
χνη της Επτανήσου, Πρακτικά Ε Διεθνούς Πανιονίον Συνε
19782, σ. 260, μνημονεύει πέντε εικόνες Λαμποβίτισσας στην Κέρ
δρίου {^Αργοστόλι- Ληξούρι 1986), 3, 'Αργοστόλι 1991, σ. 163 κ.έ.
κυρα. 'Υπό τό αυτό όνομα είναι γνωστές καί άλλες εικόνες- βλ.
44. Ή ονομασία, ώς γνωστόν, προέρχεται άπό τόν πρώιμο μεσολ.χ. Δ.Δ. Τριανταφυλλόπουλος, ΑΔ 30 (1975), Χρονικά, σ. 233
βυζαντινό ναό της Θεοτόκου στό 'Άνω Λάμποβο της Βορείου
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δική μεταβυζαντινή παραλλαγή γιά τή Βασίλισσα των
αγγέλων 4 6 , ήταν όμως ή ιστορικά καί οπτικά οίκειότερη γιά τή συγκεκριμένη περιοχή: εδώ έδρασε ή αρχή
«τά όμοια διά των ομοίων» (similia similibus).
'Αξιοσημείωτο είναι επίσης οτι ή έννοια της Ι ε ρ ή ς Συ
νομιλίας δέν άφησε ανεπηρέαστη τήν πρώιμη μεταβυ
ζαντινή εικονογραφία 4 7 . Μάλιστα πρέπει νά δεχθούμε
οτι μέσω τέτοιων παραστάσεων έχει συνεισαχθεΐ μία
απόχρωση εύσεβισμοΰ (Pietismus), συνυφασμένη μέ
τόν χαρακτήρα τών Andachtsbilder 48 .
Τό κάτω μέρος της είκόνας-πίνακα, μέ τήν προοπτική
τοποθέτηση τών προσευχομένων προσώπων, δημιουρ
γεί μεγαλύτερες αντιστάσεις ένταξης. Ροΰχα, στάση καί
τοποθέτηση στον χώρο δέν συμβαδίζουν μέ τά καθι
ερωμένα στην ορθόδοξη εικονογραφία, πέρα από τήν
- άδιάγνωστη σήμερα - σχέση τους μέ τό κατεστραμ
μένο αντικείμενο ανάμεσα στά δύο ήμιχόρια. Έ ν πάση
περιπτώσει ή πλησιέστερη, κατά τή γνώμη μου, συγγέ
νεια θά ήταν μέ τίς σπανιότατες βυζαντινές - κυρίως σέ
έργα της περιφέρειας κάτω ά π ό δυτική επίδραση, όπως
στην Κύπρο (Είκ. 6 ) 4 9 - παραστάσεις της ΘεοτόκουΣκέπης ή τίς κάπως συχνότερες μεταβυζαντινές κρητι
κές παραστάσεις του Ίδιου τύπου 5 0 . Ωστόσο, ή απου
σία εδώ τοϋ χαρακτηριστικού απλωμένου μανδύα της
Θεοτόκου, πού καλύπτει προστατευτικά τους πιστούς,
καί ή σπανιότητα τοΰ τύπου στή μεταβυζαντινή ζω
γραφική μετατρέπει τήν εικασία σέ υπόθεση εργασίας
εύλογη μέν, άναπόδεικτη δέ. Κατά συνέπεια ό ακριβής
μηχανισμός πρόσληψης δέν είναι έδώ ορατός.

κ.έ., γιά εικόνα τοϋ έτους 1688 στό Λέλοβο (σημ. Θεσπρωτικό)
Πρέβεζας, μεταφερμένη κατά τήν τοπική παράδοση άπό τό Άνω
Λάμποβο, μέ παραστάσεις Γενεσίου, Ε'ισοδίων καί Κοιμήσεως
της Θεοτόκου. Συγγενέστερη προς τοΰ Έμμ. Τζάνε είναι ή εικόνα
στη Γενεύη, βλ. M. Lazovid, S. Frigerio-Zeniou, Les icônes du Musée
d'Art et d'Histoire à Genève, Γενεύη 1985, αριθ. 15 (χρονολογείται
στά τέλη τού 17ου-άρχές τοϋ 18ου αι.). Παρεμφερή τέλος τύπο μέ
τό πρότυπο τοϋ Έμμ. Τζάνε εισάγει ό Κωνσταντίνος Τζάνες· βλ.
Π. Λαζαρίδης, ΑΔ 30 (1975), Χρονικά, σ. 9 καί πίν. 10β· Π. Βοκοτόπουλος, Εικόνες Κέρκυρας, αριθ. 86 (μέ παραδείγματα).
46. Παραδείγματα στην ύποσημ. 40. Στή Λαμποβίτισσα τοΰ Έμμ.
Τζάνε (βλ. Είκ. 5 καί ύποσημ. 45), έχοντας υπόψη τή γραμμή εξέ
λιξης τοΰ τύπου, ή στέψη της Θεοτόκου άπό τους αγγέλους δέν δη
λώνεται άμεσα. Δέν γνωρίζω έάν ό τύπος αυτός έχει εικονογραφική
εξάρτηση άπό τυχόν παλαιότερη εικόνα Παναγίας Λαμποβίτισσας
άπό τό 'Άνω Λάμποβο της Βορείου Ηπείρου (πρβλ. ύποσημ. 44).
47. Ό τ ι τό θέμα της Ίερης Συνομιλίας εισήχθη μέσω λατινοκρατούμενων περιοχών, πιθανόν της Κρήτης, γίνεται σαφές άπό τίς
μαρτυρίες γιά ύπαρξη τέτοιων ιταλικών έργων έκεΐ- πρβλ. N.M.
Παναγιωτάκης, Ή κρητική περίοδος της ζωής τον Δομήνικου
Θεοτοκόπουλου, 'Αθήνα 1986, σ. 103, όπου μνημονεύεται τέτοιος

Είκ. 5. Συλλογή Λοβέροου, Βυζαντινό Μουσείο
'Αθηνών.
Εικόνα Παναγίας Λαμποβίτισσας, έργο Εμμανουήλ
Τζάνε.

πίνακας στό νησί, αποδιδόμενος στον Giovanni Bellini. Έδώ πρέ
πει νά υπογραμμισθεί ό ιδιαίτερος ρόλος της Βενετίας ώς προς
τήν ανάπτυξη τοϋ θέματος στή δυτική ζωγραφική· πρβλ. C. Schmidt,
La «sacra conversazione» nella pittura veneta, στό M. Lucco (επιμ.),
La pittura nel Veneto. Il Quattrocento, II, Μιλάνο 1990, σ. 703 κ.έ.
48. Βιβλιογραφία γενική γιά τίς εικόνες ιδιωτικής ευλάβειας βλ.
στην ύποσημ. 18. Γιά τή μεταβυζαντινή τέχνη βλ. Ι.Κ. Ρηγόπουλος,
Ό αγιογράφος Θεόδωρος Πουλάκης καί ή φλαμανδική αγιο
γραφία, 'Αθήναι 1979, σ. 128 κ.έ., 485 κ.έ.· Triantaphyllopulos, Wand
malerei, συχνάκις (II, σ. 12, λ. Andachtsbild). Γιά τόν Πιετισμό καί τίς
σχέσεις του μέ τά Andachtsbilder ώς καί τόν ρόλο του στή μεταβυζα
ντινή τέχνη βλ. Triantaphyllopulos, Wandmalerei, Π, σ. 64 λ. Pietismus- ό
ϊδιος, Κιβωτός, Κερκόπορτα ή κατ5 άμφω; κτλ., Παλίμψηστον, 14/15
(1994-1995), σ. 174 κ.έ.· ό 'ίδιος, «Πελιδνός ό παράφρων τύραννος».
'Αρχαιολογικά στον Παπαδιαμάντη, 'Αθήνα 1996, σ. 38 κ.έ.
49. Βλ. Άθ. Παπαγεωργίου, Εικόνες της Κύπρου, Λευκωσία 1991,
σ. 46 κ.έ., είκ. 31· Α. Weyl Carr, Art in the Court of the Lusignan Kings,
στό Ν. Coureas, J. Riley-Smith (έκδ.), Ή Κύπρος καί οι Σταυροφο
ρίες. Cyprus and the Crusades, Λευκωσία 1995, σ. 239 κ.έ., σποραδικά.
50. Νεότερη βιβλιογραφία, όπου εξετάζονται οι σχέσεις μέ τόν τύπο
της βυζαντινής Βλαχερνίτισσας, της ρωσικής Pokrov καί της δυτικής
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Ή αφομοίωση τοϋ τελευταίου μοτίβου, εκείνου της ευ
χαριστιακής κύλικος καί της οστιας 5 1 , θά πρέπει νά μην
τελεσφόρησε άπό την πλευρά των χρηστών στον ηπει
ρώτικο ναό γιά δύο λόγους. Πρώτον, δεν μπορούσε νά
ανακαλέσει στη μνήμη παράλληλες ή αντίστοιχες πα
ραστάσεις άπό τή βυζαντινή 5 2 ή τή μεταβυζαντινή 5 3
ευχαριστιακή εικονογραφία. Δεύτερον, ή έριδα γύρω
άπό

τό

θεολογικό

πρόβλημα

της

Μετουσιώσεως

(Transsubstantiatio) ήταν μέν έντονη κατά τόν 16ο καί
κυρίως τόν 17ο αιώνα μεταξύ 'Ορθοδόξων καί Δυ
τικών 5 4 καί γνωρίζουμε οτι εκφράσθηκε έμμεσα στή
μεταβυζαντινή εικονογραφία, όμως δέν φαίνεται νά
απεικονίσθηκε ποτέ ή οστια (άζυμα) 5 5 , σύμβολο της
έριδας Λατίνων καί 'Ορθοδόξων ήδη άπό τις παραμο
νές τοϋ οριστικού Σχίσματος τού 105456. Πρέπει λοι
πόν νά υποθέσει κανείς δύο τινά: ή οτι οι μοναχές τών
Δραμεσιών καί οι έκεΐ κάτοικοι δέν άντελαμβάνοντο
τήν έννοια της οστιας, πράγμα μάλλον απίθανο, ή τό
γεγονός οτι αυτή δέν άπαλείφθηκε, ύποσημαίνει κά
ποια άλλη σχέση μεταξύ εκείνου, ό όποιος έφερε τήν
εικόνα έδώ, καί τού παλαιού της περιβάλλοντος, της
Πολωνίας.
Οι ιστορικές συντεταγμένες
Είκ. 6. Κύπρος, Λευκωσία. Εικόνα ενθρονης,
Βρεφοκρατονσας
με σκηνές τοϋ βίου της καί
Καρμηλίτες
μοναχούς.

εστεμμένης
οεόμενονς

'Ανάμεσα στό 1500 περίπου (περίοδο κατασκευής) καί
στό 1698 (χρονολογία πρόσθετης επιγραφής) ή ε'ικόναπίνακας παρέμεινε ασφαλώς γιά κάποιο διάστημα στην

Mater Misericordiae (ή τελευταία έπεΐχε θέση Andachtsbild): Chr.
53. Λόγου χάρη τώρα αναδύονται καί θέματα επηρεασμένα άπό
Belting-Ihm, Sub matris tutela. Untersuchungen zur Vorgeschichte der
τή δυτική εικονογραφία, όπως: Θεία Λειτουργία μέ 'Αγία Τριάδα,
Schutzmantelmadonna, Χαϊδελβε'ργη 1976· λ. Schutzmantelschaft, Schil Θεία Μετάληψη, 'Άρτος Ζωής.
ler, IChrK, 4, στ. 128 κ.έ. (J. Seibert)· L. Kretzenbacher, Schutz- und Bitt- 54. Πρβλ. Ν. Τζιράκης, Ή περί Μετονσιώσεως (Transsubstantiatio)
gebärder der Gottesmutter, Μόναχο 1981 • Η. Belting, Bild und seinευχαριστιακή ερις κτλ., Αθήναι 1978· νεότερη βιβλιογραφία στον
Publikum im Mittelalter, Βερολίνο 1981, σ. 43,51 · ό ϊδιος, Bild und Kult G. Podskalsky, Griechische Theologie in der Zeit der Türkenherrschaft
κτλ., Μόναχο 19932, σ. 398 κ.έ.· Schiller, IChrK, ο.π., σ. 195 κ.έ.· Μ.
(1453-1821) κτλ., Μόναχο 1988, συχνάκις (Register, s.v. Trans
Gebarowicz, Mater Misericordiae Pokrow. Mater Misericordiae in the Art
substantiatio καί 'ιδιαίτερα Exkurs Ι, σ. 392 κ.έ.), καί γιά τή με
and Legend of East-Central Europe (πολωνικά μέ αγγλ. περίληψη), ταβυζαντινή εικονογραφία Δ. Δ. Τριανταφυλλόπουλος (βλ. επό
Wroclaw 1986· λ. Schutzmantel, Lex. Mittel., 7, στ. 1597 κ.έ. (G.M. Lerch μενη ύποσημ.).
ner)· λ. Maria, RbK6, στ. 48 κ.έ. (G. Μ. Lerchner). Παράδειγμα μετα
55. Τό πρόβλημα τής οστιας σχετίζεται κυρίως μέ αλληγορική πα
βυζαντινό, προϊόν της Κρητικής Σχολής, προσφέρει ή Ν. Χατζηδά
ράσταση τής Θείας Μετάληψης, πού ή γένεση της αποδίδεται
κη, Εικόνες Κρητικής Σχολής, 15ος-16ος αιώνας, Κατάλογος εκθέ
στον Μιχαήλ Δαμασκηνό· πρβλ. Βοκοτόπουλος, Εικόνες Κέρκυ
σεως, Μουσείο Μπενάκη, 'Αθήνα 1983, αριθ. 41, όπου καί μνεία
ρας, αριθ. 39, καί γιά μία διαφορετική προσέγγιση Δ. Δ. Τριαάλλων δειγμάτων.
νταφυλλόπουλος, Θρησκευτικός ανταγωνισμός στό πεδίο τής εκ
κλησιαστικής τέχνης. Δ. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Θρησκευτικοί
51. Βιβλιογραφική τεκμηρίωση: λ. Eucharistie, LChrl, 1, στ. 687 κ.έ.
(Redaktion)· Lex. Mittel., 4, στ. 68 κ.έ. (Α. Häussling)· λ. Messe, Mes ανταγωνισμοί στό πεδίο τής θρησκευτικής τέχνης. Ή περίπτωση
τών 'Ιονίων Νήσων (13ος-18ος αι.), στό: ΙΒΕ/ΕΙΕ (έκδ.), Βαλκά
seopfer, LChrl, 3, στ. 250 κ.έ. (Redaktion)· λ. Messdarstellungen,
νια καί Ανατολική Μεσόγειος (12ος-17οςαιώνες), Πρακτικά τοϋ
Messe, Lex. Mittel., 6, στ. 554 κ.έ. (Α. Häussling).
Διεθνούς Συμποσίου (Αθήνα 1994), Αθήνα 1991, σ. 230 κ.έ.
52. Όπως: Μυστικός Δείπνος, Κοινωνία 'Αποστόλων, Θεία (Ου
ράνια) Λειτουργία, 'Ιεράρχες Θείας Λειτουργίας, Μελισμός, Ό 
56. Πρόχειρα στον H.-G. Beck, Kirche und theologische Literatur im
ραμα Πέτρου 'Αλεξανδρείας.
byzantinischen Reich, Μόναχο 1959, σ. 318 κ.έ.
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57

Πολωνία πρίν «εγκλιματισθεί» στην "Ηπειρο. Ποιο
ήταν εκεί τό κλίμα γιά τους 'Ορθοδόξους τόν 16ο καί
17ο αιώνα;
Μαρτυρίες γιά παροικίες Ελλήνων αναφέρονται ήδη
τόν 16ο αιώνα, μέ κύρια κέντρα τή Λε(οντ)όπολη (Lvow,
58
Lemberg) καί τό Pozen . Οι περισσότεροι πάροικοι
προέρχονταν άπό τή Μακεδονία καί λιγότεροι άπό την
"Ηπειρο, μέ κύρια απασχόληση τό εμπόριο (γούνες
59
κ.ά.) . Ζούσαν σε έ'να περιβάλλον πολιτιστικά καί
θρησκευτικά αμφίρροπο: ή 'Ορθοδοξία είναι ακόμη
ακμαία κατά τόν 16ο αιώνα άλλα συναντά τήν εχθρό
τητα των Ρωμαιοκαθολικών πού διεκδικούν τά πρω
τεία, ενώ τόν ίδιο αιώνα εμφανίζεται ό νέος αντίπαλος,
60
οι Λουθηρανοί .
"Ετσι ή περιοχή έπέπρωτο νά διαδραματίσει τήν εποχή
αυτή σημαντικό ρόλο γιά τό Οικουμενικό Πατριαρ
χείο. Οι ομολογιακές διαμάχες, στίς όποιες είχαν λάβει
ενεργό μέρος εκκλησιαστικά αναστήματα, όπως ό Με
λέτιος Πηγάς, μετέπειτα Πατριάρχης 'Αλεξανδρείας
(1590-1601), καί κυρίως τά μέτρα εναντίον τών 'Ορθο
δόξων καί τών Προτεσταντών, πού έλαβε ό Καθολικός
βασιλιάς Σιγισμούνδος Γ' (1587), απαίτησαν τήν επιτό
που παρουσία (1588-1589) τού πατριάρχη Κωνσταντι-

νουπόλεως 'Ιερεμία Β' τού Τρανού. Παρά ταύτα, δέν
απετράπη ή σύγκληση της Συνόδου στό Brest-Litofsk
(1595), πού κατέληξε σε διωγμούς κατά τών Προτε
σταντών καί τών 'Ορθοδόξων καί σε βίαιη υπαγωγή
τών τελευταίων στη Ρώμη (Ουνίτες). Τήν κατάσταση
δέν έσωσε ή εκεί άφιξη τού περιώνυμου Κυρίλλου
Λουκάρεως (1601), πού προσπάθησε νά αναχαιτίσει
τήν προσηλυτιστική μανία τών Ίησουιτών οι αντιστά
σεις τών 'Ορθοδόξων της Πολωνίας είχαν ήδη εξασθε
νήσει, αφού μετά τή δεύτερη σύνοδο τού Brest-Litofsk
(1596) οι αδελφότητες τους διαλύθηκαν καί οι ναοί
61
τους κατασχέθηκαν . "Ετσι δρουν τώρα εδώ καί "Ελ
ληνες φιλενωτικοί, όπως ό διαβόητος Κερκυραίος Πέ
62
τρος Άρκούδιος (τέλη 16ου-άρχές 17ου αιώνα) . Με
τά τό 1620 οι ορθόδοξες κοινότητες της Πολωνίας πα
ρακμάζουν, όμως δέν παύουν νά απασχολούν τό Πα
τριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, πού γιά νά τους ενι
σχύσει στέλνει κατά καιρούς επιφανείς προσωπικότη
τες, όπως οι Κεφαλλωνίτες ιερομόναχοι αδελφοί Λειχούδες (1683-1685)63. Παρά ταύτα, ή παρουσία έμπο
ρων άπό τόν υπόδουλο Ελληνισμό, ελληνόφωνων ή
βλαχόφωνων, εξακολουθεί νά εΐναι έντονη, μάλιστα μέ
αυξημένους αριθμούς κατά τόν 18ο αιώνα, οπότε ση-

57. Γιά τίς έν γένει σχέσεις Βυζαντίου καί Πολωνίας βλ. Ί . Μέγεντορφ, Βυζάντιο καί Ρωσία κτλ., 'Αθήνα 1988, σ. 95 κ.έ. καί σπο
ραδικά - λ. Poland, ODB, 3, σ. 1691 (S. C. Franklin)· γιά τήν επίδραση
της βυζαντινής τέχνης στην Πολωνία βλ. ενδεικτικά Α. Grabar,
L'art du moyen âge en Europe Orientale, Παρίσι 1968 (: L'art dans le
monde), σ. 159 κ.έ., M. Garidis, La peinture murale dans le monde
orthodoxe après la chute de Byzance, Α θ ή ν α 1989, σ. 29 κ.έ.· T. Trajdos,
Byzantine Polychromy in Poland during the Reign of Wladyslaw II
Jagiello (1386-1434) (πόλων, μέ αγγλ. περίληψη), ZLU 23 (1987), σ.
1 κ.έ.· Α. Rózycka Bryzek, Orthodox Monasteries in South Eastern
Poland and their Art, στό: E.I.E./I.B.E. (έκδ.), Τάσεις τον ορθόδο
ξου μοναχισμού, 9ος-20ός αιώνας. Πρακτικά Διεθνούς
Συμποσί
ου (Θεσσαλονίκη
28.8. -2.10.1994), Α θ ή ν α 1996, σ. 125 κ.έ., κ.ά.

61. Ι. Ν. Καρμίρης, Τά δογματικά
καί συμβολικά
μνημεία
της
'Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, Α', Α θ ή ν α ι 1952, σ. 369 κ.έ.,
Β', 'Αθήναι 1953, συχνάκις. Ο. Halecki, From Florence to Brest (14391596) [Sacrum Poloniae Millenium, V], Ρώμη 1958, σ. 148 κ.έ., 153,
199 κ.έ., 223 κ.έ., 287 κ.έ. Sir St. Runciman, The Great Church in
Captivity, Cambridge Univ. Press 1968, σ. 242 κ.έ., 262 κ.έ., 334, 361,
λ. Πολωνίας 'Ορθόδοξη 'Εκκλησία, ΘΗΕ, 10, στ. 541 κ.έ. (Β. Σταυ
ρίδης). Ο. Kresten, Das Patriarchat von Konstantinopel im ausgehenden
16. Jahrhundert, Βιέννη 1970, σποραδικά. ΙΕΕ, Γ, Α θ ή ν α ι 1974, σ.
100,112 κ.έ., 129,173. Βακαλόπουλος, ο.π., Β', σ. 188 κ.έ., 190 κ.έ.,
383,443 κ.έ., 447 κ.έ., Γ (Θεσσαλονίκη 1968), σ. 190 κ.έ. G. Hering,
Orthodoxie und Protestantismus, Akten des XVI. Intern. Byzantinistenkongr. (Wien 1981), 1/2 (JOB 31 (1981), σ. 825 κ.έ., 849 κ.έ. Ό
'ίδιος, Οικουμενικό
Πατριαρχείο
καί ευρωπαϊκή πολιτική
16201638, Α θ ή ν α 1992, συχνάκις. D. Wendebourg, Reformation und
Orthodoxie κτλ., Göttingen 1986, συχνάκις. Podskalsky, ο.π. (ύπο
σημ. 54), σ. 58,133 κ.έ., 157 κ.έ., 229 κ.έ., 347 κ.έ. Ά π ό ορθόδοξη
σκοπιά, σέ σχέση κυρίως μέ τή Ρωσία, σημειώνεται 'ιδιαίτερα ή
εκτενής επισκόπηση τοϋ Γ. Φλορόφσκυ, Σταθμοί της
ρωσικής
Θεολογίας, Α', μτφρ. Ε. Β. Γιούλτση, Θεσσαλονίκη 1986, σ. 61-135.
Στό πλαίσιο αυτό πρέπει νά τοποθετηθεί καί ή έδώ εκδοτική δρα
στηριότητα μορφών ό π ω ς ό πολύς Αρσένιος 'Ελάσσονος· βλ. Α.
Κουμαριανοϋ, Λ. Δρούλια, E. Layton, Τό ελληνικό βιβλίο (14761830), Α θ ή ν α 1986, σ. 290 κ.έ.· Φ. Α. Δημητρακόπουλος, Αρσένιος
Ελάσσονος (1550-1626), Α θ ή ν α 1984, σποραδικά.

58. Βλ. ΙΕΕ, Ι Α , Α θ ή ν α ι 1975, σ. 180, 237· Α. Κ. Βακαλόπουλος,
Ιστορία τοϋ Νεωτέρου Ελληνισμού,
Β', Θεσσαλονίκη 1976 2 , σ.
477, Δ', Θεσσαλονίκη 1973, σ. 214, 498, 507, 586 κ.έ.· Ο. Gratziou,
Die dekorierten Handschriften des Schreibers Matthaios von Myra (15967624), Α θ ή ν α 1982, σ. 32 κ.έ., κ.ά.
59. Ά π ό τήν "Ηπειρο ήδη στό β' ήμισυ του 16ου αί. έχει επεκτείνει
μέχρι τήν Πολωνία τίς επιχειρηματικές του δραστηριότητες ό
γνωστός 'Ιωάννης Σιμωτάς- βλ. "Ηπειρος, σ. 262. Μαρτυρία τών
νομισματικών «θησαυρών»: Α. Mikolajczyk, Late 16th and 17th Po
lish Coins in Greece, AAA XVIII (1985), σ. 196 κ.έ. (εύρημα ά π ό τίς
Σέρρες). Στό Νομισματικό Μουσείο Α θ η ν ώ ν τρεις, τουλάχιστον,
ακόμη ανέκδοτοι «θησαυροί» περιέχουν νομίσματα πολωνικά
τοϋ 16ου αιώνα καί έξης ά π ό τήν "Ηπειρο καί τή Ρούμελη.
60. Βλ. τήν π α ρ α π ο μ π ή στην ύποσημ. 23 καί τίς μελέτες της επό
μενης ύποσημ.

62. Δ. Α. Ζακυθηνός, Μεταβυζαντινά
1978, σ. 440 κ.έ.
63. Ντ. Π α π α σ τ ρ ά τ ο υ , Ό Σιναΐτης

Αθήναι

καί Νέα Ελληνικά,
Χατζηκυριάκης

εκ

χώρας
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μειώνεται και μεγαλύτερη παρουσία 'Ηπειρωτών 6 4 .
Στό πολυθαλές αυτό, πολιτιστικά καί θρησκευτικά, πε
ριβάλλον τά καλλιτεχνικά προϊόντα πού προορίζονται
γιά εξυπηρέτηση του ορθόδοξου εκκλησιαστικού χώ
ρου επόμενο είναι νά παρουσιάζουν ανάλογη διακύ
μανση ανάμεσα στην πατροπαράδοτη (βυζαντινή) έκ
φραση καί τη νεωτερική (δυτική). Στην πραγματικότη
τα τό υλικό παραμένει αδιερεύνητο κατά μέγιστο βαθ
μό καί μόνο έμμεσα, κυρίως μέσω της παραγωγής χει
ρογράφων, βιβλίων και χαλκογραφιών, μπορούμε προς
τό παρόν κάτι νά ανιχνεύσουμε 6 5 . "Ισως λοιπόν δέν
είναι απλή σύμπτωση, οτι χαλκογραφία ευρείας διάδο
σης μέ θέμα τόν βίο της αγίας Αικατερίνης καί τό επει
σόδιο τού μυστικού αρραβώνα της τυπώθηκε γιά λογα
ριασμό της μονής Σινά άπό τόν Χατζηκυριάκη στή Λεόπολη (1698/99)66. 'Αλλά καί πολλά άλλα χαρακτικά μέ
θέμα τό Σινά, σέ μεγάλες γιά τήν εποχή ποσότητες
(«τραβήγματα»), τυπώθηκαν άπό τόν ϊδιο στην αυτή
πόλη, ώστε νά μπορεί νά 'ισχυρισθεί κανείς οτι ή σχετι
κή εικονογραφία, μέ τίς οφθαλμοφανείς επιδράσεις
άπό τά δυτικά χαρακτικά 6 7 , δέν έξένιζε τους εκεί
'Ορθοδόξους.
Ή ανάλυση έδειξε οτι αυτό καθαυτό τό θέμα της εικό
νας μας δέν ήταν ξένο ούτε στην "Ηπειρο ούτε στους
κύκλους τών 'Ορθοδόξων της Πολωνίας. Τό ερώτημα

Βούρλα κτλ., 'Αθήνα 1981, σ. 15 κ.έ.
64. Βλ. ύποσημ. 58. "Ετσι εξηγείται καί ή παρουσία συντεχνιών καί
Φιλικών π ρ ό της 'Επαναστάσεως- πρβλ. "Ηπειρος, σ. 270,310.
65. Δέν μοϋ είναι προσιτές τυχόν εκδόσεις γιά μεταβυζαντινά τοιχογραφικά σύνολα σέ ναούς ' Ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν ελάχιστα στοιχεία πα
ρέχει ή Α. Rózycka Bryzek, ο.π. (ύποσημ. 57), σποραδικά. Εικονο
γράφηση χειρογράφων: Gratziou, ό.π. (ύποσημ. 58), σ. 32 κ.έ. Μ.D. Zoumbouli, Luc de Buzau et les centres de copie de manuscrits grecs
en Moldovalachie (XVIe-XVIIe siècles), Α θ ή ν α 1995, σ. 24 καί σπορα
δικά. Εικόνες: Museen der Stadt Recklinghausen (έκδ.), Ikonen aus
Polen, Κατάλογος εκθέσεως, 1966, Recklinghausen 1966. R. Biskupski, Ikony w zbiorach polskich, Βαρσοβία 1991. R. Biskupski, M.
Brniak, Ikony ze zbiorow Muzeum Historycznego w Sanoku, Βαρσοβία
1991. J. Tomalska, Ikony wzbiorachprywatnych i musealnych, Bialystok
1991, κ.ά. Γιά τή μικροτεχνία αρκούμαι σέ μία μαρτυρία του 18ου
αι. (Χ. Κουτελάκης, Έλληνες αργυροχρυσοχόοι
και
ξυλόγλυπτες,
Αθήνα 1996, σ. 63).
66. Παπαστράτου, ο.π. (ύποσημ. 63), αριθ. 6.
67. Ό . π . , σποραδικά στό κείμενο καί τους πίνακες. Γιά τή Λε(οντ)όπολη Ιδιαίτερα καί τό πολιτιστικά καί καλλιτεχνικά συγκρητιστικό περιβάλλον της βλ. καί J. Biaiostocki, At the Cross
roads of Classicism and Byzantinism: Leopolitan Architectural Achievment, ca. AD 1600, στό: Oceanos. Essays presented to Ihor Sevöenko on
his Sixtieth Birthday, Harvard University Press (Harvard Ukrainian
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κατά πόσον ό «μεταφορέας» του άνηκε ή όχι σέ κύκλο
Ουνιτών συγκροτεί Ίσως μία γοητευτική υπόθεση άλ
λα δέν μπορεί νά απαντηθεί μέ τά διαθέσιμα στοιχεία,
αφού δέν γνωρίζουμε τίποτε γιά ανάλογα κινήματα
στην "Ηπειρο 6 8 . 'Εκείνο πού μοιάζει αναμφισβήτητο
είναι οτι οι ντόπιοι ενέταξαν τήν «εικόνα» μάλλον ομα
λά στή λατρεία τους: τό αποδεικνύουν ή επιγραφή τού
1698 στό πλαίσιο της, ή προσωνυμία Παναγία
Λαμποβήτρα καί ή αντίθεση τους σέ προσπάθειες απομά
κρυνσης τού παλλαδίου τους 6 9 . "Ενα όμως τελευταίο
ερώτημα αξίζει νά διερευνηθεί: σέ ποιο βαθμό καρπο
φόρησε αυτό τό μεταφυτευμένο έργο στό νέο του περι
βάλλον;
Ή περίπτωση νά συναντήσουμε καθαρώς δυτικά έργα
σέ ναούς 'Ορθοδόξων κατά τή μεταβυζαντινή εποχή
δέν εΐναι εντελώς ασυνήθης 7 0 . Υπάρχει όμως ουσια
στική διαφορά ώς προς τό πού τίς συναντάμε. Στή Βε
νετία λ.χ. ή σέ λατινοκρατούμενες χώρες (Κρήτη, Αι
γαίο, 'Ιόνιο, τμήματα Πελοποννήσου, Κύπρο), όπου ò
συγκρητισμός είχε ρίζες έως τους βυζαντινούς χρό
νους, κάτι τέτοιο είναι αναμενόμενο - καί ακριβώς τό
μέγιστο ποσοστό τέτοιων έργων είναι γνωστό άπό
εκεί 71 . 'Αντιθέτως, ελάχιστες περιπτώσεις αφορούν σέ
τουρκοκρατούμενα μέρη: δέν έχουν επισημανθεί άλλα
παρόμοια έργα, οσο γνωρίζω, στή Ρούμελη ("Ηπειρο,
Αιτωλοακαρνανία, Ανατολική Στερεά Ε λ λ ά δ α ) ή τή

Studies Ί, 1983), Cambridge Mass. 1984, σ. 51 κ.έ.
68. Γιά τό θέμα τών ξένων προσηλυτιστικών προσπαθειών στην
"Ηπειρο πρβλ. "Ηπειρος, σ. 315 κ.έ., 357. Γνωρίζουμε αντιθέτως
αρκετά προσηλυτιστικά κινήματα άλλου, ιδιαίτερα στην Κρήτη,
τά Ε π τ ά ν η σ α καί τό Αιγαίο, αποτέλεσμα της μακράς συμβίωσης
μέ Λατίνους (πρβλ. ύποσημ. 43 καί 61).
69. Πρβλ. Π α π α θ ε ο δ ώ ρ ο υ , Μονή Αραμεσών, ο. 33.
70. Βλ. λ.χ. στον Ά γ ι ο Γεώργιο τών Ε λ λ ή ν ω ν στή Βενετία (Μ.
Chatzidakis, Icônes de Saint-Georges des Grecs κτλ., Βενετία 1962,
αριθ. 178-181, 271-276· πρβλ. καί Έ . Μπρούσκαρη, Ή εκκλησία
τοϋ Αγίου Γεωργίου στή Βενετία, Α θ ή ν α ι 1995, σ. 74 κ.έ.), στή
Λευκάδα (D. I. Pallas, BCH 80 (1956), σ. 292, D. Triantaphyllopulos,
λ. Kerkyra und die Ionischen Inseln, RbK, IV, στ. 55), στην Κίμωλο
(Ύπ. Πολιτισμοΰ-Βυζαντινό Μουσείο Α θ η ν ώ ν (έκδ.), Βυζαντι
νή καί Μεταβυζαντινή
Τέχνη (Κατάλογος έκθεσης, Α θ ή ν α 19851986), Α θ ή ν α 1985, αριθ. 97 (Μ.Άχειμάστου-Ποταμιάνου),πέτασμα βωμοΰ στή μονή Σινά (Σινά, αριθ. 73), στην Τήνο (Η. Μ.
Kutelakis, Icona italiana della Madonna «meastà»[sic] in una chiesa
orthodossa dell'isola di Tenos, ΔΕΓΕ 10 (1996), σ. 42 κ.έ.), στην Κύ
προ (Παπαγεωργίου, Εικόνες Κύπρου, ο. 135 κ.έ.), κ.ά. Πρβλ. καί
τίς μαρτυρίες γιά ύ π α ρ ξ η πολλών παρόμοιων θρησκευτικών πι
νάκων στην Κρήτη π ρ ό τοϋ 1669 (π.χ. Παναγιωτάκης, ο.π. (ύπο
σημ. 47), σ. 102 κ.έ., κ.ά.).
71. Βλ. προηγούμενη ύποσημ. ('Ιόνια, Αιγαίο, Κρήτη, Κύπρος).

ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Θεσσαλία, πού νά εισήχθησαν στους χρόνους της
Τουρκοκρατίας καί νά λατρεύθηκαν άπό τους 'Ορθο
δόξους. Οΰτε επίσης μοϋ είναι γνωστά, τουλάχιστον
άπό την "Ηπειρο, έργα πού νά αντέγραψαν εικονογρα
φικά καί τεχνοτροπικά την εικόνα στους Δραμεσιούς.
Ό «ορίζοντας υποδοχής» λοιπόν ήταν σαφώς διαφο
ρετικός στίς δύο περιπτώσεις - ένας πρό πολλού κοι
νός τόπος 72 . Ή προσπάθεια νά ενταχθεί ο δυτικός θρη
σκευτικός πίνακας ώς ορθόδοξη λατρευτική εικόνα73
στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα τής τουρκοκρατούμε
νης ορθόδοξης Ηπείρου είχε τά οριά της καί τελικά

πρέπει νά αποτέλεσε μεμονωμένο φαινόμενο, έκτος
έάν άλλα επιφυλάσσει τό argumentum ex silentio. Συνι
στούσε έναν άκαρπο ενοφθαλμισμό χωρίς οργανική
συνέχεια, δίχως δηλαδή κάποια ενδεχομένως σκοπού
μενη αναγέννηση δυτικού τύπου, όπως στά παρακεί
μενα 'Ιόνια Νησιά74. Τό πρόσλημμα αποδείχθηκε ανε
νεργό: ή παράδοση εδώ, παρά τίς συχνές προσμίξεις
άντορθόδοξων στοιχείων75, είχε βαθιές ρίζες πού κρά
τησαν έως καί τόν 19ο αιώνα76.
Τον αγίου Δημητρίου '97
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

72. Πρβλ. βιβλιογραφία στην ύποσημ. 43.
74. Βλ. Τριανταφυλλόπουλος, ο.π. (ύποσημ. 43)· ό ϊδιος, «Πρόο
73. Γιά τή διάκριση ανάμεσα στά δύο εϊδη (λατρευτική εικόνα δος» καί «συντήρηση» ατό πεόίο τής εκκλησιαστικής καί θρη
θρησκευτικός πίνακας) βλ. Triantaphyllopulos, Wandmalerei, συ- σκευτικής ζωγραφικής κτλ.,'Αθήνα 1993.
χνάκις, καί μελέτες τοΰ ίδίου πού αναφέρονται στην ύποσημ. 4375. Βλ. Τριανταφυλλόπουλος, "Ηπειρος, σ. 322 κ.έ., σποραδικά,
Belting, Kult und Bild, σποραδικά- Η. Belting, Chr. Kruse, Die Erfin 328 κ.έ.
dung des Gemäldes. Das erste Jahrhundert der niederländischen Malerei,76.Ό.π.,σ.332.
Μόναχο 1994, σποραδικά.
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FROM RELIGIOUS PANEL TO THE CULT ICON.
A CASE FROM EPIRUS
Χ η the ex-monastery of the Nativity of the Virgin at Dramesioi, near Ioannina, an entirely western religious panel of
Polish origin (ca 1500 A.D.) has been preserved, now in The
Byzantine Museum of Ioannina. Its subject is a typical Sacra
Conversazione with the secret betrothal of St. Catherine of
Alexandria, decorated in the lower part with an ex-voto
representation of a (family?) group and a Communion
chalice with the Host (Fig. 1).
The panel must have arrived at Dramesioi before 1698 A.D.
(inscription on the additional frame); hereafter it has been
venerated as an icon of the Virgin ofLambovo, a type widely
spread in Epirus (Northern and Southern) and in Corfu
(Fig· 5).
The way in which this icon has been transformed is
interesting. On the one hand, the secret betrothal, an
originally western theme, had already been introduced by
that time into the post-Byzantine painting (Figs 2 and 3);
furthermore, St. Catherine herself was venerated in Epirus
as elsewhere in the Orthodox world, especially because of
the homonymous dependancy of the Sinai Monastery in
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Ioannina. The crowned Virgin on the other hand, also a
typical western subject, was identified with one of similar
pre-existent post-Byzantine variations (Figs 4 and 6), that
of the Virgin of Lambovo. What remained unaltered, i.e.
non-assimilated, it was obviously the Chalice with the Host,
perhaps because it recalled the strong doctrinal contro
versies over the Sacrament of the Holy Communion (Transsubstantiatio).
To establish the place where the gradual assimilation took
place, one has to take in consideration the role played by
the Epirot merchants from the late 16th century onwards in
Poland, a region playing a substantial part in the constant,
acute theological controversies between Eastern and West
ern Churches.
Be that as it may, the transformation of this western panel
into an Orthodox icon remained an isolated phenomenon
for Epirus, where, contrary to the adjacent Ionian Islands
under Venice, the religious painting remained attached to
Orthodox tradition.

