
Η ΡΕΘΥΜΝΙΑ ΕΙΚΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ

Κατωτέρω δημοσιεύεται (πίναξ Β') φορητή είκών τής Παναγίας 
τοϋ Πάθους 1 ήτις εύρίσχεται άνηρτημένη εντός τοϋ Καθεδρικού ναοϋ 
Ρεθύμνης, υπό τον γυναιχωνίτην, επί τοΰ Β τοίχου παρά την ΒΔ 
γωνίαν. ’Απεικόνισιν, άλλα πολύ σκοτεινήν, παρέσχεν ήδη ό C. Μ. 
Henze, «Mater de perpetuo succursu», Bonnae 1926, πίν. 14, 
είκ. 25 2.

Ή είκών, τιμώμενη καί υπό των Τούρκων3 4, έφερε τό ό'νομα «Ή 
Κυρία των ’Αγγέλων»1 καί εύρίσκετό ποτέ είς τον ομώνυμον ναόν τής 
Ρεθύμνης5. ’Από τής μετατροπής ό'μως τούτου εις Τουρκικόν τέμενος6 
μετεκομίσθη αύτη εις την σημερινήν Μητρόπολιν.

') Ή φωτογραφία έλήφθη τό θέρος τοϋ 1949 παρά τοΰ έν ’Ρεθύμνφ άγι- 
ογράφου καί φωτογράφου κ. Ίωάν. Παπαδοπούλου, είς οδ τό έργαστήριον μετ- 
εκόμισα τήν εικόνα, λαβών τήν άδειαν παρά τοϋ θεοφιλέστατου ’Επισκόπου 
'Ρεθύμνης.

Διά τόν είκονογραφικόν τοϋτον τύπον, οστις λέγεται καί τύπος τοΰ Άνδρέ- 
ου Ρίτζου, βλ. Α. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ, Κατάλογος τών Εικόνων τοΰ Μουσείου 
Μπενάκη, Άθήναι 1936, σσ. 71-73 καί Άν. Όρλάνδου, Βυζαντινά Μνη
μεία τής Καστοριάς, Άθήναι 1939, σσ. 135-136, Πρβλ. καί Γ. Σωτηρίου, 
’Οδηγός Βυζ. Μουσείου ’Αθηνών (1931), σ. 88.

3) Τό βιβλίον δέν ήδυνήθην νά ϊδω ό ίδιος- δέν εΰρον αυτό έν Άθήναις. 
Τάς πληροφορίας ήρύσθην έκ σχετικοΰ σημειώματος, τό όποιον μοί άπέστειλε 
μέσιο τοΰ κ. Μ. Μανούσακσ ό καθηγ. κ. Ά. Ξυγγόπουλος. Ευχαριστώ καί εν
τεύθεν άμφοτέρους.

3) Βλ. Clemens Μ. Henze, Ausfiihrliche Geschichte des Muttergot- 
tesbildes von der immer wall rend en Hilfe, Rom—Hagenau 1939, a. 23, νε- 
ωτέραν, φαίνεται, εκδοσιν τοΰ προμνημονευθέντος έργου. Αί πληροφορίαι έκ 
τοΰ συγγράμματος, όσας παρέχω, περιέχονται είς σημείωμα, τό όποιον είχε τήν 
καλωσύνην νά μοί άποστείλη έκ Παρισίων ή’Ρεθυμνία ζωγράφος κ. Πόπη 
Παυλάκη—Ίωαννίδου, τήν οποίαν ευχαριστώ.

4) Κατά τόν Henze, αότ. σ. 28, «Wec/en der beiden Erzengel zu Hau- 
pten Mariens». "Οτι δ’ ούτως ώνομάζετο ή Ρεθυμνιακή είκών γνωρίζομεν έ| 
επιστολής τοΰ ’Επισκόπου Ρεθύμνης καί Αΰλοποτάμου Διονυσίου (1896— 
1910), δημοσιευθείσης παρά Henze, Mater de perpetuo . . .

5) Ναός Κυρίας τών Αγγέλων έν Ρεθύμνη επί ’Ενετοκρατίας άναφέρεται 
καί ύπό τοΰ Ρεθυμνίου άγιογράφου καί ίερέως Έ μ μ. Τ ζ ά ν ε Μπουνιά- 
λή έν άφιεριόσει προτασσόμενη τής ’Ακολουθίας τοΰ 'Αγίου Γοβδελαά, "τυπω-
θείσης έν Βενετίφ τφ 1661" βλ. καί Ά. Ξυγγοπούλου, ό Άγιος Γοβδελα- 
ΰς τοΰ Έμμ. Τζάνε, «Κρητικά Χρονικά» Α' (1947), σ. 474: ν’Όντες λοιπόν sit 
την δυοτυχη πατρίδα ηγουν είς τό Ρέδεμνος εϊχομεν πα,ι άλλους αδελφούς πάτοι
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62 N. B. Δρανδάκη

Έν τφ πίνακι, τοΰ οποίου αί διαστάσεις είναι 1,217 X 1,006, ή 
Θεοτόκος ζωγραφεΐται εν προτομή, εις φυσικόν μέγεθος' ελαφρώς 
εστραμμένη επ’αριστερά κλίνει την κεφαλήν καί βαστάζει διά τής αρι
στερός τον Ίησοΰν. Πράσινος, βαθύχρους είναι 6 χιτών της, όμοιο' 
χρωμον τό κρήδεμνον και τό μαφόριον βαθέος χρώματος κόκκων 
ροιάς. ’Ολίγα καί άτονα γράφονται επί τών ενδυμάτων τά φώτα. Αί 
σκιαί αποδίδονται διά βαθύτερου, σχεδόν μελανού χρώματος. Τό ωοει
δές πρόσωπον τής Παναγ'ας, στενόν τά κάτω, εμφανίζει ικανήν πλα
στικότητα. Βρσχείαι, λοξαί, παράλληλοι, λεπταί, ώχρόλευκοι γραμμαί 
φωτίζουσι τό ΰπερθεν τής δεξιάς δφρΰος τμήμα τοΰ μετώπου καί άλλα 
μέρη τοΰ προσώπου καί τοΰ σώματος.

Ό Ίησοΰς φέρει λευκόν χειριδωτόν χιτώνα, πλατείαν πτυχωτήν, 
ερυθράν ζώνην, κεραμόχρουν, άνοικτόχρωμον ίμάτιον. Τό δεξιόν του 
σανδάλιον λελυμένον κρέμαται υπό τον πόδα.

Τό παιδίον κρατεί7 δι’ άμφοτέρων τών χειρών τήν δεξιάν τής * *

σάρκα από τους οποίους ένα; δνάματι Φραγγίας άρρώατηαε κατά πολλά .... και
δια τοϋτο ό πατήρ μα; .... ξημερώνοντας ή κι}' τοΰ σεπτεμβρίον μηνός έπήγε
εις τόν σεβάσμιον ναόν τής Κυρίας τών ‘Αγγέλων νά είπή τοΰ εφημερίου να έτοι- 
μάση τα επιτήδια τής ταφής, καί διά νά διαβάζη τό αυναξάριον τοΰ αγίου (Γοβδε- 
λαά) δεν ήϋέληαε νά τοΰ μιλήαη εύ&ύς ...... Προφανώς λοιπόν ό ναός της
Κυρίας τών ’Αγγέλων άνήκεν εις τούς ’Ορθοδόξους.

*0 Β. Ψιλάκης (Ιστορία τής Κρήτης, έν Χανίοις 1909, I” σ. 72) ταυτί
ζει τόν ναόν τής Κυρίας τών ’Αγγέλων πρός τόν καί νϋν έν λειτουργίρ ομώνυ
μον ναόν, τόν κείμενον παρά τήν οδόν Νικηφόρου Φωκά (Μακρύ στενό). Προσ
θέτει μάλιστα ότι καί μετά τήν μετατροπήν του εις Τουρκικόν τέμενος — τοΰ 
Άγκεμπούτ Πασά, κατά τόν ποτέ γραμματέα τοΰ Τουρκικού Έφκαφίου Ρεθύ- 
μνης Τίτον Σακάκην — οί Τούρκοι «επί δυο αιώνας παρέβλεψαν έξ αμέλειας τήν 
εν τφ άνωφλίφ τής έξω μεγάλης δνρας τοΰ προαυλίου τοΰ ναοΰ εγκεχαραγμένην επι' 
γοαφήν «Μαριάμ Κυρία τών ’Αγγέλων», αλλά κατά τήν μεγάλην τοΰ 1866 έπανάστα- 
αιν άπήλειψαν καί τούτην, μαρτύρων έξ ενός καί έτέρωΰεν ακάνδαλον ουσαν».

*0 G. Gerola, Monumenti Veneti nell’ isola di Creta, II, Venezia 
1908, σ. 114 (βλ. καί είκ. 92 καί 93 αυτόθι), βασιζόμενος είς παράδοσιν, δέχε
ται δτι τό τέμενος τού Άγκεμπούτ, ό νΰν ναός δηλαδή τής Κυρίας τών Αγγέλων, 
ήτο άλλοτε ή Εκκλησία τής Αγίας Μαρίας τής Μαγδαληνής τού καθολικού μο
ναχικού τάγματος τών Δομηνικανών. Άλλ’ οϋδείς λόγος αναγκάζει νά δεχθώ- 
μεν ώς πιθανωτέραν τήν γνώμην τού ’Ιταλού αρχαιοδίφου. Ό κ. Χριστόφ. 2. 
Σταυρουλάκις (Παναγία Παλαιοκαστρινή, έν έφημ. «Βήμα» τής Ρέθύ- 
μνης, 17 - 21 ’Απριλίου 1946, άρ. φύλ. 430 - 434) ύπεστήριξεν δτι ή Ρεθυμνιακή 
Παναγία τού Πάθους άνήκεν είς τόν κρημνισθέντα υπό τών Ενετών διά στρα
τηγικούς λόγους κατά τάς παραμονάς τής άλώσεως τοΰ Ρέθυμνου ύπό τών 
Τούρκων ναόν Παναγίας τής Παλαιοκαστρινής. Τά προσαχθέντα δμως υπέρ τής 
γνώμης του έπιχειρήματα ουδόλως πείθουν.

") Βλ. Ψ ι λ ά κ ι ν, έ. ά.
?) Ερμηνείαν τής χειρονομίας καί τής δλης στάσεως τού 'Ιησού βλ. παρά
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Παρθένου, ύψουμένην προ τοΰ στήθους της, και στρεφει οπισω την 
κεφαλήν προς τον ζωγραφοΰμενον ανω αρχάγγελον Γαβριήλ, οστις φε- 
ρει ρόδινον ιμάτιον μέ ωχρά φώτα κα'ι κρατεί μεταξύ τών χειρών του, 
κεκαλυμμένων διά τής άκρας τοΰ επιβληματος, σταυρόν μετά τριών 
κεραιών * 8 και δυο μικρούς ήλους. Ύπο τής μέσης κεραίας συγκροτεί
ται άνηρτημένος ακάνθινος στέφανος9. ’Αριστεροί τής κεφαλής τής 
Θεοτόκου είκονίζεται ό αρχάγγελος Μιχαήλ, φερων πράσινον ένδυμα 
καί κρατών τό «δξους μεστόν σκεύος» 10, εξ ου προβάλλει ή λόγχη καί 
ό κάλαμος μέ τον σπόγγον.

'Υπό τον Γαβριήλ άναγινώσκεται, γεγραμμένον εις πέντε σειράς 
διά γραμμάτων έρυθροΰ χρώματος, ερμηνευτικόν τής παραστάσεως τε
τράστιχον ίαμβεΐον11, σχεδόν πάντοτε άκολουθοΰν τάς εικόνας τοΰ 
προκειμένου τόπου :

«'Ο τό χαΐρε πριν rfj Πανάγνφ μηνύ | σας 
τά σύμβολα νυν τον Πάϋ·ους προ | δεικνύει'
Χριστός δε ϋ·νητην σάρκα ενδε \ δυμένος 
πότμον δεδοικώς δει | λια, ταντα βλέπων».

Υπέρ τούς ’Αρχαγγέλους καί εκατέρωθεν τοΰ φωτοστεφάνου τής 
Θεοτόκου εντός δυο ερυθρών δίσκων 12 * * 1 * * αί βραχυγραφίαι Μ(ήτ)ΗΡ 
Θ(εο)Υ εν μέσφ χρυσών διακοσμήσεων.

Ή κατάστασις τής είκόνος γεγραμμένης^έπί λεπτοΰ στρώματος γύ
ψου, είναι καλή18. Ένιαχοΰ, μάλιστα παρά τα σημεία συναρμογής

Ο. Wulff —Μ. Alpatoff, Denkmaler der Ikonenmalerei, Hellerau 
b. Dresden 1925, σ. 223.

8) Διά τόν σταυρόν αυτόν, εικόνων αποδιδόμενων εΐς τον Ρίτζον, ό S. 
Bettini, Da pittura di leone Cretese—Veneziana e i madonneri, Pa
dova 193!, σ. 23, σημειοί δτι είναι «d’ una formaZcosi'singolare».

e) Ό στέφανος ελλείπει έκ τών εικόνων ίΡώμης, Φλωρεντίας, Μουσείων 
Μπενάκη καί Λοβέρδου (όπ1 άρ. 169), περί ών βλ. κατωτέρω. Υπάρχει όμως 
είς τοιχογραφίαν (1495—6) τής Κουμπελίδικης Καστοριάς' βλ. Ό ρ λ ά ν δ ο υ, 
Βυζαντινά Μνημεία τής Καστοριάς, είκ. 94.

10) ’Ιωάν. ΙΘ', 29.
“) Τό επίγραμμα φαίνεται συντεθέν είδικώς διά τήν παράστασιν ταύτην- 

Έν αΰτφ γίνεται μνεία μόνον τοϋ Γαβριήλ. Ίσως δέ παρίστατο εις 'τάς εικό
νας Παναγίας τοΰ Πάθους άρχικώς μόνον ό Γαβριήλ (βλ. Ξυγγοπούλου,
Κατάλογος, σσ. 72, 73). Καί είς τήν τοιχογραφίαν τής Κουμπελίδικης Καστο
ριάς μόνος αυτός ζωγραφεΐται (Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Βυζ. Μνημεία τής Καστοριάς
σ. 135 είκ. 94).

1S) Οί δίσκοι δέν ύπάρχουσιν είς τήν εικόνα τής Φλωρεντίας.
,9) Ή έν τφ κάτω δεξιφ τμήματι τής φωτογραφίας (Πίν. Β') φαινομένη

φθορά οφείλεται απλώς είς τήν στιλπνότητα τοϋ βερνικιού τής είκόνος,
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64 N. B. Δρανδάκη

των σανίδων, ή έζωγραφημένη επιφάνεια, ύποστάσα φθοράν εχει έπι- 
σκευαστθή (ίδίρ εις to τμήμα τοΰ χρυσού βάθους).

Κατά την παράδοσιν, «δπον και νά την πάνε αντη την εικόνα ξα- 
ναγυρίζει ατό Ρέΰεμνος. Είναι ή κερά ταη χώρας»

Τό χρώμα τών όφρΰων και τών οφθαλμών τής Θεοτόκου είναι βα- 
θύφαιον. Ελαφρότεροι αποχρώσεις άποδίδουσι τάς περί τούς οφθαλ
μούς σκιερότητας. Αί εν τή δεξιρ παρειά τής Παρθένου καί τοΰ Παι
διού ψιμύθια! διακόπτονται περί το μέσον υπό ερυθρωπού χρώματος. 
Ούτως ό γενικός τόνος, άποβαίνων ίδίςι παρά τή Θεοτόκφ μελιχρούς, 
προσδίδει γλυκύτητα καί θερμότητα εις τό βλέμμα, τό όποιον είναι 
ήδη ζωηρόν και έκ τής εντόνου άποδόσεως τής λευκότητος τού οφθαλ
μού. 'Η βαρότης πάλιν αλλά καί ή κανονικότης τού τόξου τών όφρύων, 
τό ημίφως τού προσώπου καί τό συνεσφιγμένον στόμα, έκφράζουσι 
γαλήνην άμα καί θλΐψιν. Ή θλίψις όμως τής Παρθένου φαίνεται συ
νέπεια τής ταραχής τού Παιδιού, τού οποίου τό στόμα εξωτερικεύει 
πτόησιν καί παράπονον. Την έκφρασιν τού φόβου επιτείνει καί ή όλη 
στάσις τού σώματος τού Χριστού. Τά ένδύματά του, άντιθέτως προς 
την ϊσχυράν σχημαιοποίησιν τών εύθυγράμμων τό πλεϊστον πτυχώ
σεων τού μαφορίου, εμφανίζουν πτύχωσιν φυσικωτέραν καί άνάγλυ- 
πτον. ’Αντίθεο ιν ωσαύτως προς την βαθύτονον καί σκοτεινήν στολήν 
τής Θεομήιορος αποτελεί ό άνοικτόχρωμος καί φωτεινότερος έν τφ συ- 
νόλιρ του ιματισμός τού Ιησού. Έν τφ προσώπφ του ή άντίθεσις με
ταξύ φωτός καί σκιάς είναι ζωηρότερα ή παρά τή Θεοτόκφ.

Τήν εικόνα χαρακτηρίζει ακρίβεια σχεδίου καί έπιμελεστάτη έκτέ- 
λεσις' θά ήδύνατό τις μόνον νά σημειώση άσυμμετρίαν τινά τού άνω 
χείλους καί τού στόματος. Έν τή απεικονίσει τών προσώπων κατά
δηλος γίνεται ή έπίτευξις πλαστικότητος. Τών αγγέλων αί μορφαί μη- 
νύουσι κλασσικήν τέχνην καί χάριν. Τήν αυστηρότητα τέλος καί τήν 
μεγαλοπρέπειαν τής συνθέσεως δεν δύναταί τις, νομίζω, νά αρνηθή.

'Ο εικονογραφικός τύπος, εις τον οποίον ανήκει ή περιγραφεΐσα 
είκών, θεωρηθείς άλλοτε ως συνθετική δημιουργία τοΰ Κρητός άγιο- 
γράφου Άνδρέου Ρίτζου, αποτελεί διασκευήν τής είκονογραφικής συν
θέσεως τοΰ ’Ιησού Άναπεσόντος, ως παρατηρεί ό Ξυγγόπουλος ι5:«Τήν 
παρά τον Άναπεσόντα είκονιζομένην Θεοτόκον άντικατέστησεν ή Θεο
τόκος βρεφοκρατούσα, εις τον συνήθη τύπον τής 'Οδηγητρίας, οί δέ * **)

‘ή Ώς άφηγείτο ή γηραιά καθαρίστρια τοΰ Ναοϋ. Καί ό S. Bettini, 
ε. ά. σ. 21, ύποσ. 3, γράφει διά τήν εικόνα τοΰ Ρέθυμνου : «e chiamata Κε
νά IΚυρία τών * Αγγέλων]». Καί αί δύο δμιος προσωνυμίαι έχουν σήμερον παρά 
Τφ λαφ λησμονηθή.

**) Ά. Ξυγγοπούλου, Κατάλογος, σ. 7?·
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δυο ’Αρχάγγελοι Μιχαήλ καί Γαβριήλ, οί όποιοι σχεδόν πάντοτε εύ- 
ρίσκονται εις τάς δυο άνω γωνίας τής είκόνος τής Θεοτόκου βρεφο- 
κρατοΰσης, παρεστάθησαν κρατούντες τά σύμβολα τοΰ Πάθους».

Εις μεταβυζαντινός φορητάς εικόνας τοΰ περί ου ό λόγος τύπου ή 
Θεομήτωρ φέρει συχνότατα τό έπίθετον «Ή Άμόλυντος». Άποκαλεΐ- 
ται δμως καί «Κυρία τών ’Αγγέλων» καί «Φοβερά Προστασία».

Ή Ρεθυμνιακή είκών είναι αχρονολόγητος καί ανυπόγραφος. Δεν 
γνωρίζω εάν ό Henze χρονολογή αυτήν '6:

Ό Κ. ’Άμαντος17, μνημονεύει πολλάς εικόνας Παναγίας τής’Α- 
μολύντου, έργα Κρητών άγιογράφων : πιθανώς τοΰ Δαμασκηνού 
,αφοθ', Βίκτωρος Κρητός ,αχε', Έμμ. Λαμπάρδου, αχκστ' 
'Ιερεμίου τοΰ Κρητός. Τοΰ αυτού 'Ιερεμίου άλλην εικόνα τής 
Άμολύντου αναφέρει δ J. S t r ζy g ο w s k i1S. Ό Henze” ανάγει 
εις ήμίσειαν δωδεκάδα τάς εικόνας τής Παναγίας τοΰ Πάθους τάς ά- 
ποκειμένας εν Σινα. Ό ίδιος μνημονεύει δύο άλλας εύρισκομένας εν 
Ζακύνθφ, εξ ών ή μία έργον τοΰ Έμμ. Τζάνε* 80, καί ή άλλη τοΰ 
Ήλία Μόσκου, φορητήν εικόνα εν τφ Ναφ τής Μονής Δοχειαρίου 
'Αγ. Όρους, καί εικόνα τοΰ τέμπλου τής Μονής τοΰ Όσιου Λουκά 
Φωκίδος81. Καί ό Bettini,?. ά. σ. 22, αναφέρει εικόνα Παναγίας τοΰ 
Πάθους άποκειμένην έν Princeton, τρεις εν τφ Ρωσσικφ Μουσείφ 
Πετρουπόλεως καί άλλην έν 'Ισπανία.

Αί ανωτέρω εικόνες—καί ΰπάρχουσιν έκτος αυτών καί άλλαι δμοιαι 
—θά ήτο σκόπιμον νά παραβληθοΰν προς τήν Ρεθυμνιακήν. Δυστυ
χώς δεν ήδυνήθην νά πράξω τοΰτο. 'Η παραβολή θά άπεκάλυπτεν 
ίσως δμοιότητα προς τήν τεχνοτροπίαν ενός τών γνωστών Κρητών ά
γιογράφων καί θά ύπεδείκνυε τό έργαστήριον έξ ου ή ήμετέρα είκών 
προήλθε, διαφωτιζόμενης ούτω καί τής πατρότητος τής έν Φλωρεντία 
είκόνος, περί ής κατωτέρω. Κατ’ ανάγκην λοιπόν ή άνά χεΐρας μελέτη 
είναι ελλιπής. Έκ τών φορητών εικόνων τής Παναγίας τοΰ Πάθους 
είδον έν πρωτοτύπφ τάς άποκειμένας έν τοΐς Μουσείοις τών ’Αθηνών: 
Βυζαντινφ, υπό τούς άριθ. 284, 287 καί 1477 (μικράν κεντρικήν

16) “Οσα έγράφησαν έν τή έφημ. Ρεθΰμνης «Κρητική ’Επιθεώρησις», 19 
’Απριλίου 1946, είναι αόριστα καί άτεκμηρίωτα.

”) Κ. Ά μ ά ν τ ο υ, Σιναϊτικά μνημεία ανέκδοτα, Άθήναι 1928, σσ. 51-57·
,s) Strzygowski, Β. Ζ. IV (1895), σ. 590.
10) Henze, Ausfiihrliche . . . , σ. 28.
80) Βλ. καί Ν. Τωμαδάκη, Χρονολ. έλεγχον τών εικόνων τοΰ Τζάνε 

ΰπ’ άρ. 3, «Κρητικά Χρονικά» Α’, σ. 145.
2Ι) Διά τάς εικόνας τοΰ τέμπλου τοΰ οσίου Λουκά, έργα τοΰ Μ. Δαμασκη

νού, ό Ά. Ξυγγόπουλος γράφει έν Μ.Ε.Ε., άρθρ. "Οσιος Λουκάς, τόμ. 16, σ. 
286α, δτι έχουν καταστροφή έκ τών επισκευών.
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ε. 5
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66 N. B. Δρανδάκη

εικόνα συνθέτου πίνιικος, φέρουσαν την προσωνυμίαν «Ή Κυρία 
των ’Αγγέλων»), Μπενάκη ύπ’ άριθ. 531 (βλ. καί Κατάλογον Ξυγ- 
γοποΰλου πίν. 36β) καί Λοβέρδου άρ. 390 (εργον Έμμ. Λαμπάρ- 
δου) καί 123 καί 169. 'Η τελευταία 2Ϊ, διαστ. 0,65X0,82, είναι ωραία 
εϊκών, όμοιάζουσα προς την Φλωρεντινήν Είναι δμως περισσότερον 
σκοτεινή, τό πρόσωπον τής Παναγίας διάφορον κατά τό περίγραμμα 
καί ό σταυρός, τον όποιον κρατεί ό Γαβριήλ, άπλοϋς.

Πλήν των ανωτέρω καί αί κάτωθι, ντώτεραι τό πλεΐστον ή έπε- 
σκευασμέναι εικόνες σπόκεινται εν τοΐς χωρίοις τοΰ Νομοΰ Ρεθυμνης 
τά όποια έπεσκέφθην28:

1) Πασαλΐτες Μυλιποτάμου, εν τφ ναφ τής Μετομορφώσεως22 * 24. 
Ή εικών, διαστ. 1,073X0,857, άποκαλουμένη παρά τφ λαφ «Πανα
γία ή Γρνλοΰ» 25, είναι λίαν εφθσρμένη. Παρά την επισκευήν, την 
οποίαν υπέστη διά χώρος τοΰ άγιογράφου Επισκόπου Ρεθυμνης καί 
Αΰλοποτάμου 'Ιεροθέου26 (1882—1896), τά χρώματα εξακολουθονσι 
νά καταπίπτωσι. Έκ τιϋ επιγράμματος σώζονται ολίγα γράμματα. Τό

22) Βλ. Παπαγιαννοπούλου, Μουσεΐον Διονυσίου Λοβέρδου, ,Αθήναι 
1916, σ. 30.

28) Είς τούς πολυαρίθμους ναούς τής Κρήτης ΰπάρχουσι πιθανώτατα καί 
άλλαι εικόνες Παναγίας τοΰ Πάθους. Ή ερευνά μου δυστυχώς περιωρίσθη μό
νον είς ευάριθμα χωρία τοΰ Νομοΰ Ρεθυμνης. Σκόπιμον είναι νά έπεκταθή ή 
άναζήτησις εικόνων τοΰ τύπου τούτου πρός καταγραφήν και μελέτην έφ’ όλης 
τής νήσου.

**) Ό ναός δίν περιελήφΟη ύ.τό τοΰ G· Gerola είς τόν Elenco topo- 
grafico delle chies^ affrescate di Greta, Venezia 1935, όπου δμως κατεγρά- 
φησαν άλλα ναίδρια, ολίγον άπέχοντα τών Πασαλιτών. Είναι μονόκλιτον θο- 
λοσκέπαστον οικοδόμημα έπαυξηθέν κατά μήκος είς μεταγενεστέρους χρόνους· 
Μέρος τών τοιχογραφιών άτυχώς έπεχρίσθη.

25) Κατά τόν έκ Πασαλιτών ουνταξ. δημοδιδάσκαλον κ. Γ. ϊζανάκην ή 
Παναγία ώνομάσθη ούτως έκ τοΰ γρνλώνω—γουρλώνω, ώς μεγαλόφΟαλμος. Ή 
παράδοσις, ώ,, έμαθον αυτήν παρά τοΰ ίδιου, αναφέρει ότι πανώλης ένσκήψασά 
ποτέ είς τό χωρίον ήρήμωσε κεχυιρισμένην συνοικίαν, τούς Κάτω Πασαλΐτες, 
κατοικουμένην κυρίως υπό Τούρκων. Οί Πάνω Πασαλΐτες ούδέν έπαάον χάρις 
είς τήν θαυματουργόν δύναμιν τής προστάτιδος αυτών Παναγίας “Οπως δέ 
προσέάηκε γραία, έκ Πασαλιτών καί ούτή καταγομένη, ή ασθένεια —γνωστόν 
είναι ότι αί φοβερυ'ιτεραι νόσοι προσωποποιοΰνται παρά τφ λαφ— έρωτηθεΐσα 
διατί δέν προσβάλλει τούς Π ίνω Πασαλΐτες άπήντησεν ότι «ύέ σιμώνω ’γώ 
οιλεν εχειά γιατ'ι φοβούμαι την Παναγία τη Γρύλον*.

2β) Ή είκών μετηνέχθη είς Ρέθυμνον καί έπεσκευάσθη υπό τοΰ ιεράρχου, 
ό όποιος προσέφερεν, ώς λέγεται, είς τούς κατοίκους τοΰ χωρίου 2000 μετζήτια 
διά νά άγοράση τήν εικόνα, άλλ’ εκείνοι δέν συγκατετέθησαν είς τήν πώλησιν· 
"Οταν δέ έπαγέφερον τήν εικόνα είς Πασαλΐτες όλοι οί κάτοικοι προηγουμένιον 
τών εξαπτερύγων καί τοΰ ϊερέως, ένδεδυμένου τά ιερατικά του άμφια, έξήλθογ 
είς προϋπάντησιν αυτής.
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πρόσωπον και τά ενδύματα τοϋ Παιδιού άποτελοϋσι το τμήμα τής εϊ- 
κόνος τό καλύτερον τών οίλλων διατηρουμενον, ίσως δέ και διά τοϋτο 
άποφυγόν την καταστρεπτικήν έπιδιόρθωσιν. 'Ο χιτών τοϋ Ίησοΰ εί
ναι λευκός, ίιποπράσινος, διακεκοσμημένος, ως και εν τή υπ’ άρ. 169 
είκόνι τοϋ Μουσείου Λοβέρδου, δΓ ανθυλλίων τρίφυλλων κα'ι δίφυλ
λων, τριών κηλίδων και κύκλων, εις ών την περιφέρειαν εφάπτονται 
τρεις μελαναι στιγμαί. Ή πλατεία πτυχωτή ζώνη τοϋ Παιδιού είναι 
πορφυρά και τό ίμάτιον κεραμόχρουν. Δεξιά, υπό τό ίαμβείον, είναι 
έζωγραφημένος άγιος έν προτομή, κρατών διά τής άριστεράς συνεπτυ- 
γμένον είλητόν' κάτωθεν τοϋ αγίου επ'ι ταινίας άνειλιγμένης ή επιγραφή: 

«Δέησις τοϋ δούλου τον Θεοϋ...
Κονταράτω και της συζύγου...[και τών] 
τέκνον αυτόν ΑΧΑΔ...» (=1634) 27

’Αριστερά τής κεφαλής τής Παρθένου είχε γραφή διά νεωτέρων 
γραμμάτων, συγχρόνων προφανώς προς τήν Ιπισκευήν τής εικόνος, ή 
προσωνυμία «Ή ελπίς τών (Χριστιανών)». ’Αμφίβολον αν ύπήρχεν 
ή επιγραφή αϋτη και παλαιότερον.

2) Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, δυο εικόνες : Ή μία έν τφ ναώ τής 
Μεταμορφώσεως, μετοχίω άλλοτε τής εν ’Άθφ Μονής τοΰ Καρακάλ- 
λου ss, ή άλλη έν τφ ναφ τοΰ 'Αγίου Γεωργίου.

3) Λαγκά Μυλοποτάμου, έν τφ ναφ τής Ευαγγελίστριας, διαστ. 
1,14X0,84, έχουσα τήν επιγραφήν «ή Κυρία τών ’Αγγέλων» 29.

4) Μέρωνας Άμαρίου, έξω τοΰ χωρίου, έν τφ ναφ τής Παναγίας, 
διαστ. 0,473X0,373.

Έκ τών μέχρι τοϋδε δημοσιευθεισών φωτογραφιών έμελέτησα τάς 
έπομένας80: παρά G. Gerola, Monumenti Veneti...II, σ. 305 
ε’ικ. 373, Ν. Kondakov, Εικονογραφία τής Θεοτόκου [ρωσ.], Πε- 
τρούπολις 1914—15, II σ. 151, κα! παρά Σ. Λάμπρφ, «Ν. Έλ- 
ληνομνήμων» 5 (1908), π. Β'.

ί7) Ό κ. Τζανάκης διαβεβαιοΐ δτι άνέγνωσεν Άνδρέας τό βαπτιστικόν ό
νομα τοΰ άφιερωτοΰ καί ότι επί τής εικόνος άνεγράφετο ώς ποιητής αυτής ό 
Τζάνες. ’Όνομα άγιογράφου δέν αποκλείεται νά υπήρχε που τών πολλών μερών 
τής εικόνος, ένθα τά χριόματα έχουσι καταπέσει. Τό παλαιότερον όμως γνωστόν 
έργον τοϋ Έμμ. Τζάνε, τό φέρον χρονολογίαν, έζωγραφήθη τό 1636 (βλ. Ξ υ γ* 
γοπούλου, Κατάλογον σ. 40 καί Ν. Τ ω μ α δ ά κ η ν, εις «Κρητικά Χρονι
κά» Λ' σ. 145).

2β) Τήν επιγραφήν τοΰ ναοΰ βλ. παρά Gerola, Monumenti, III σ. 176.
3Β) "Εχει, φαίνεται, έπανειλημμένως έπισκευασθή. Ικανά διηγείται καί δι’ 

αυτήν ή παράδοσις.
80) Τόν Mir ko vie. Actes du IV Cong. Intern. d$s Et. byz,, τ. II, 

J936, a. 131, δέν είδον.
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Ή υπό τοΰ Λάμπρου και άλλων δημοσιευθεΐσα είκών διαστ. 
1,04X0,81, άπέκειτο ποτέ έν Φλωρεντία Προς αυτήν ομοιάζει πο
λύ ή Ρεθυμνίακή Παναγία τοΰ Πάθους. Κα'ι εις τήν εικόνα τής 'Ιτα
λίας οί "Αγγελοι αποπνέουν κλασικήν χάριν. 'Ο φωτισμός όμως τών 
ακαλύπτων μερών τοΰ σώματος Μητρός και Παιδιού είναι διάφορος 
παρ’ έκατέρα τών εικόνων, ίδιος δέ έν άμφοτέραις παρ’ εκάστη κεφα
λή32. Ή Φλωρεντινή είναι φωτεινότερα. Τό βλέμμα τής Θεοτόκου 
είναι παρ’ αυτή άτονον. Διά τά χρώματα παρετηρήθη 83 ότι ό ζωγρα- 
φήσας τήν έν ’Ιταλία εικόνα «ι’ις τον παραδεδομένον χρωματισμόν τής 
Κρητικής Σχολής προσπαθΠ, χωρίς ν’ άπομακρυνθή παρά πολύ από 
τήν παράδοσιν, νά εϊσαγάγη ζωηρότερον χρωματικόν θέλγητρον και 
ένδύει τον Χριστόν με ένα διηνθισμένον λευκόν χιτώνα και περιορίζει 
τό χρύσωμα εις τον μανδύαν». ’Από τοΰ ίματίου τοΰ Ίησοΰ τής Ρε- 
θυμν. ε’ικόνος έλλείπουσιν αί χρυσαΐ έστίαι, άφ’ών έκπέμπτονται ακτί
νες εισδύουσαι εις τό έδυμα. Τό βλέμμα τής Θεομήτορος είναι εδώ 
ζωηρότερον, βαρεία δ’ ή θλΐψις τήν οποίαν εκφράζει τό στόμα, έπι- 
τεινομένη έκ τοΰ ίσως μακροΰ διαστήματος, τοΰ μεταξύ ρινός και χει- 
λέων. 'Όσον αφορά τήν πτύχωσιν, έκτος άλλων λεπτομερειών αναγρά
φω τήν μείζονα σχηματοποίησιν, τήν οποίαν έμφανίζουσι αί πτυχαί 
τοΰ μαφορίου επί τοΰ δεξιοΰ ώμου καί επί τής κεφαλής τής Θεοτόκου 
έν τή είκόνι τοΰ Ρέθυμνου. Καί ή Φλωρεντινή είκών είναι αχρονολό
γητος. Φέρει λατινιστί τήν επιγραφήν «Andrea Ricco di Candia 
pinxit»84. Άλλ’ είναι αμφίβολον αν όντως είναι έργον τοΰ Κρητός 
Άνδρέου Ρίτζου. Ούδ’ είναι βέβαιον πότε έζησεν ό άγιογράφος. Καί 
έκ τών ήμετέρων οί καθηγηταί Άνδρ. Ξυγγόπουλος καί Άναστ. Όρ- 
λάνδος θεωροΰσιν αυτόν άνήκοντα «ε’ις τήν ομάδα τών άρχαϊζόντων

**') Κατά τούς Wulff— Alpatoff, έ. ά. σ. 291, άπόκειται νΰν έν Πόρ- 
μφ. Κατά ιόν Β e 11 i n i, La pittura di leone . . . Tavola I, έν Fiesole : 
«Firenze, Uffizi — depositata a Fiesole, Museo Banding.

Βλ. καί Wulff — Alpatoff, αΰι. σ. 223. Ό τρόπος καθ’ δν απο
δίδεται ό φωτισμός έν τφ προσώπφ τοΰ Ίησοΰ καί τών ’Αγγέλων δμοιάζει πρός 
τόν έν ταϊς κεφαλαϊς τοΰ Ίωάννου καί Ιούδα είς τόν Μυστικόν Δεΐπνον τοΰ 
Μιχ. Δαμασκηνού (βλ. «Κρητ. Χρον.» Α’, 1947, Πίν. Τ').

ss) Wulff — Alpatoff, αυτόθι. Διηνθισμένος, ώς έλέχθη, είναι ό χι- 
τών τοΰ Ίησοΰ καί είς τάς εικόνας τών Πασαλιτών καί τοΰ Μουσείου Λοβέρ- 
δου (ύπ’ άρ. 169).

84) Ό Δ. Σισιλιάνος, “Ελληνες άγιογράφοι μετά τήν άλωσιν, Άθήναι 
1936, σσ. 180, 187, αναγράφει μέν ώς έ'ργον τοΰ Ρίτζου τήν έν Φλωρεντία ει
κόνα, δέχεται δμαις ώς άπίθανον οτι ύπέγραψεν ό ίδιος ταύτην Καί ό I. F. 
Willutnsen, La jeunesse du peintre El Greco, Paris 1927, a. 66, είχε 
προηγουμένως γράψει: «II n’ est guere probable que c’ est Bizo qui a si- 
gn0*.
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ζωγράφων τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοϋ 16ου αιώνος» * 35 * *. Ό J. F. Wil- 
lumsen, υπολαμβάνουν την εικόνα τής Φλωρεντίας εργον τοϋ Ρίτζου, 
τοποθετεί αυτήν εις την αρχήν τοΰ ίδιου αιώνος 3β. Άλλ’ εις τον Wil- 
lurasen δεν δύνατιή τις νά έχη εμπιστοσύνην”.

'Ο S. Bettini φαίνεται δεχόμενος άρχαιοτέραν τήν Ρεθυμνιακήν 
τής Φλωρεντινής είκόνος καί αυτής ακόμη τής εν Ρώμη όμοιου τύπου, 
τής κλαπείσης εκ Κρήτης τω 149 9 38 39, ή οποία φέρει έν ’Ιταλία: τήν 
προσωνυμίαν «Mater cle perpetuo suceursu» καί είναι πιθανώτατα 
τό παλαιότερον γνωστόν παράδειγμα Παναγίας τοΰ Πάθους επί φορη
τής είκόνος 3!>. Τοιαύτην χρονικήν σχέσιν μεταξύ τής ρεθυμνιακής καί 
τής ρωμαϊκής είκόνος νομίζω άπίθανον.

Οί ελληνιστικής τέχνης χαρίεντες άγγελοι40, καί ή επιδίωξις πλαστι- 
κότητος41, στοιχεία αρχαιοπρεπή τής Ρεθυμνιακής είκόνος, ύπενθυμί- 
ζουσι τήν τέχνην τοΰ 14ου αιώνος. Καί αί εύθύγραμμοι πτυχώσεις

Ή Ρεθυμνία. είκάν Παναγίας τοΰ Πάθους 69

®5) Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ, Κατάλογος, σ. 72’ Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Βυζ. Μνημεία τής 
Καοτορίας, σ. 136.

3Κ) Ένθ’ ανωτέρω, σ. 56 «La Madone de Rizo a une inscription latine 
en caracteres gothiques tardifs qui parait dater, d’ apres V ecriture, du 
debut du XVI siecle».

“’) Βλ. Μαρ. K a λ λ ι γ a ν, έν «Νέα Εστία», τόμ. 30. τεύχ. 350, 1ης Αύ
γουστου 1941.

3S) Bettini, Pa pittura di leone Cretese—Veneziana e i madonne- 
ri, Padova 1933, σ. 21, ΰποσ. 3: «in Creta (RetymoJ esiste una Madonna 
della Passione secondo oyni apparenza anteriore alia romana e alia fiesola.- 
na».. «Romana» είναι προφανώς ή έν τφ ναφ τοΰ 'Αγ. Άλφόνσου Ρώμης εί- 
κών, περί ής όμιλεϊ ανωτέρω : «Ε una Madonna che il Rico dovette dipinqs- 
re in Creta stessa' dall’ isola di fatto proviene, d’ onde fu rubata nel 1498.
Essa ci presenta il prototipo delle Madonne del Rico, di cui sono esemplar{
posteriori quella qia nominata di Fiesole e V altra similissina delle qallerie
di Parma».

39) Βλ. Ξυγγόπουλον, έ. ά. σ. 72. Ό είκονογραφικός τύπος τής Πανα
γίας τοΰ Πάθους ήτο αγαπητός, ώς ύπεδηλώθη, εις τούς Κρήτας άγιογράφους 
φορητών εικόνων. "Ίσιος ύπ’ αυτών, καί δή έν τή νήσφ, έφηρμόσθη τό θέμα 
διά πρώτην φοράν εις φορητάς εικόνας. Είναι δέ γνωστόν δτι καί τον τύπον 
τής Άγ. Τριάδος, ώς αυτή ιστορείται σήμερον, «παρέλαβον και έφήρμοοαν κατά 
τους χρόνους τής Τουρκοκρατίας κυρίως οί Κρήιες ζωγράφοι φορητών εικόνων» 
(Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Βυζ. μνημεία τής Καστοριάς, σ. 133).

40) Ό Μ. X α τ ζ η δ ά κ η ς, Μυστράς, Άθήναι 1948, σ. 30, ώς χαρακτηρι_ 
στικά τής τέχνης τών Παλαιολόγαιν αναγράφει δτι : « . . . τά πά&η ηαριοτάνον_ 
ται έντονα, με . ... τις βίαιες χειρονομίες .... χαριτωμένες μορφές αγγείων φτε- 
ρουγίζονν».

4Ι) Βλ. καί Γ. Σωτηρίου, Βυζαντινά Μνημεία τής Θεσσαλίας ΙΓ' καί 
ΙΔ' αιώνος, έν Ε.Ε.Β.Σ. 6 (1929), σ. 313.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:48:44 EEST - 54.161.213.156



70 N. B. Δρανδάκη

χαρακτηρίζουσι σχολήν άρχαΐζουσαν, συναντωμένην εις τον Μυστράν 42. 
Άφ’ ετέρου δμως οί βαθεΐς τόνοι, ή έντονος διαφορά μεταξύ φωτει
νών και σκιερών μερών τοϋ προσώπου43, ή τελείως ανεπτυγμένη τε
χνική τής διά λεπτών πολλών γραμμών άποδόσεως Γθΰ φωτός μαρτυ- 
ροϋσιν ακμήν τής τεχνοτροπίας τών φορητών εικόνων, τών συνήθως 
λεγομένων «Κρητικών»44 45, γνώσιντής τέχνης τοΰ 16ου αιώνος. Τό πρό- 
σωπον τής Θεοτόκου, ή έν αυτή) διάταξις τής σκιάς και τών φώτων, 
αί όφρΰες, ή έκφρασις τοϋ στόματος, ό μορφολογικός τύπος τοϋ Ίη- 
σοϋ, τό παρ’ αύτφ και τή Παρθένφ βαθύ σκιερόν χρώμα τών προσώ
πων, ή δλη αύστηρότης καί μεγαλοπρέπεια τοϋ πίνακος εμφανίζουσιν 
ικανήν ομοιότητα προς τήν Θεοτόκον Βρεφοκρατοΰσαν τοϋ Έμμαν. 
Λαμπάρδου (1609) 4δ. Ή δλη στάσις τής Παναγίας, ή κλίσις τής κε
φαλής, τό περίγραμμα τοΰ προσώπου, ό φωτισμός του, καίτοι οι τό
νοι είναι βαθύτεροι, ύπομιμνήσκουσι τήν 'Αγίαν ’Άνναν τοΰ Έμμ. 
Τζάνε (1637) 46. Μετά τήν άλωσιν τοΰ Ρεθύμνου υπό τών Τούρκων 
(1646) είναι άπίθανον νά εγράφη δ προκείμενος πίναξ4’. ’Εάν λοι
πόν λάβωμεν ως δριον τό έτος 1646 δυνάμεθα νά τοποθετήσωμεν τήν 
Ρεθυμνιακήν εικόνα εις τό τέλος τοΰ 16ου ή Ιντός τοϋ πρώτου ήμί- 
σεος τοΰ 17ου αιώνος. 'Οπωσδήποτε δ ζωγράφος αρχαΐζει καί γινώ- 
σκει καλώς τήν τέχνην του.

Ν. Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ

42) Ό X α τ ζ η δ ά κ η ς, έ. ά. σ. 64, διά τήν ζωγραφικήν τοΰ Άφενχικοΰ 
παρατηρεί : «Τούτη ή σχολή δείχνει μιαν άρχαϊκότητα θεληματική .... δταν ο! 
αραιές πτυχώσεις πέφτουν σχεδόν εύθνγραμμα δπως στ' αρχαία ψηφιδωτά*. Καί δ 
Bet tin ί σημειοϊ ομοιότητα τής τεχνοτροπίας τών λεγομένων εικόνων τοΰ Ρί. 
τζου «con i famosi cicli di Mistra» (έ. ά. σ. 23).

4S) Κατά τοΰτο ομοιάζει ή ήμετέρα είκών πρός τόν Ίησοΰν Μέγαν ’Αρχι
ερέα τοΰ Πέτρου Λαμπάρδου (βλ. Ξυγγοπούλου Κατάλογον, πίν. 15β). Διά 
τόν Ίησοΰν τοΰ Λαμπάρδου γράφει ό Ξ. δτι 6·ά ήδύνατο νά χαρακτηρισθή ώς 
πρότυπον τής λεγομένης Κρητικής τεχνοτροπίας (σ. 33).

44) Βλ. Α. Ξυγγοπούλου, Βίκων τής Θεοτόκου 'Οδηγήτριας, Ε.Ε.Β.Σ.
3 (1926), σ. 138, Γ. Σωτηρίου, έν Ε.Λ.Ε. τόμ. 5, σ. 381 β, άρθρ. Τέχνη Με! 
ταβυζαντινή, Φ. Κ(όντογλου), άρθρ. Κρητική Σχολή, Ε.Λ.Ε. τόμ. 8ος, σσ. 
197β—198α.

45) Βλ. Ξυγγοπούλου, Κατάλογον, πίν. 13α καί σ. 29.
4β) Α ύ τ ό Θ’ ι, πίν. 20.
4Ϊ) Καί ό Μ. Χατζηδάκης, Ή Κρητική ζωγραφική καί ή Ιταλική 

χαλκογραφία, «Κρητικά Χρονικά» Α' (1947), σ. 42, γράφει δτι μετά τήν αλω- 
σιν τής Κρήτης ύπό τών Τούρκων «οΐ κρητικοί καλλιτέχνες κατέφυγαν στην Έ~ 
πτάνηαο, πού βρίσκονταν κάτω από ένετική διοίκηση καί στη Βενετία, δπου συνέ
χισαν τίς παραδόσεις της κρητικής σχολής*.
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