
ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΟΥΛΑΚΗ

Διά την ιστορίαν των μετά την άλωσιν χρόνων τοΰ ’Έθνους μας ή 
Κέρκυρα αποτελεί αληθώς σπουδαιότατον κέντρον μελέτης και σπουδής.
'Υπήρξεν αυτή επί μάκρους αιώνας ή προιτεΰουσα τής Βενετοκρατουμέ- 
νης ’Ανατολής καί διέσωσε βιβλιοθήκας, αρχεία, μνημεία ιστορικά καί 
καλλιτεχνικά σπουδαιότατα καί πλούσιας Εκκλησίας πλήρεις τοιχογρα
φιών καί φορητών εικόνων μεγάλων μεταβυζαντινών ζωγράφων.

Μακρά παράδοσις πλοΰτου καί πολιτισμού κατέστησε την Κέρκυραν 
σπουδαιότατον κέντρον τοΰ νεωτέρου Ελληνισμού καί καταφτίγιον των 
Ελλήνων διανοουμένων καί καλλιτεχνών, μάλιστα δέ μετά την υπό τών 
Τούρκων κατάληψιν τής Κρήτης (1645—1669). Δεν έγνώρισεν έξ άλλου 
ή Κέρκυρα την Τουρκικήν δουλείαν καί άπήλαυσε νομίζομεν, επί βενετο- 
κρατίας σχετικής ελευθερίας 1, ένφ συγχρόνως ή σπουδαιοτάτη αυ
τής γεωγραφική θέσις καί ή γειτνίασις προς την πολιτισμένην ’Ιταλίαν 
έδοσαν εις τους Κερκυραίους αφορμήν νά γνωρίσουν, ένωρίτερον τών άλ
λων Ελλήνων, τον νεώτερον πολιτισμόν τής Δΰσεως. Δεν είναι διά τοΰτο 
παράδοξον δτι ευρίσκομεν έν Κερκΰρφ, εργαζομένους καί διαβιοΰντας τούς 
διασημοτέρους τών μεταβυζαντινών άγιογράφων, από τοΰ ’Αγγέλου καί 
τοΰ Δαμασκηνού μέχρι τοΰ Δο'ξαρά καί τοΰ Κουτοΰζη 8. Μ ή λησμονώμεν 
άλλωστε ότι Κερκυραΐος ύπήρξεν 6 Μουστοξΰδης, δστις πρώτος ήσχολή- 
θη καί έπρόσεξε τήν σπουδαιότητα καί σημασίαν τής μεταβυζαντινής ζθ)- 
γραφικής διά τήν ιστορίαν τής καθόλου Βυζαντινής παραδόσεως 1 * 3 * * * *.

Ή έξέτασις καί σπουδή τών εν Κέρκυρα μεταβυζαντινών χρόνων θά 
ήδΰνατο νά άποτελέση τό άντικείμενον μεγάλης εργασίας ειδικού επιστή- 
μος. Σκοπός τής παρούσης μελέτης μου είναι νά δώσω πληροφορίας τινάς

1 Πρβ. Κ. Ά μ ά ν τ ο υ, "Ενα ταξείδι στούς Κορφοΰς, Νέα 'Εστία 1934, Τεΰχ.
192 (Χριστουγέννων) σ. 5 κ. έξ.

3 Πρβ. I. Π α π α δ η μ η τ ρ ί ο υ, Ό Ναός τών 'Αγίων Ίάσονος και Σωσι-
πάτρου έν Κέρκυρα» (σελίς 54 εικόνες καί ταφή τοΰ 'Εμμανουήλ Τζάνε) Α.Ε. 1934-
35. ’Επί τη ευκαιρία τούτη προσθέτω δτι αί έν τφ σημειώματι τφ δημοσιευθέντι
έν τφ Νέφ 'Ελληνομνήμονι (7,467) αναγραφόμενοι εικόνες τοΰ ζωγράφου Κουτοΰ
ζη καί παριστώσαι τόν Γενικόν Προβλεπτήν τής Θαλάσσης ’Ανδρέαν Δονάτον, σώ
ζονται άμφότεραι έν Κερκΰρφ, ή μία έν τη Πινακοθήκη τοΰ Μουσείου (άριθ. 1769)
καί ή έτέρα έν τφ καταστήματι τής ’Αγροτικής Τραπέζης.

3 Κ. Μουστοξΰδη, Έλληνομνήμων ή Σΰμμικτα 'Ελληνικά.
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190 Ίαιάννου Παπαδημητρίου

περί τής ζωής καί τοΰ έργου τοΰ γνωστού άγιογράφου Θεοδώρου Πουλά- 
κη, τοχί Κρητός, τοΰ οποίου πλήθος εικόνων σώζεται εν Κερκυρςι.

Εις τό ΰπ’ άριθ. 1 τεϋχος τοΰ περιοδικού «1/ Hellenisme conteni- 
porain» ό κ. Νικόλαος Καλογερόπουλος δημοσιεύει μελέτην περί εικό-

Είκ. 1. Είκών τοΰ Θ. ΙΙουλάκη έν τφ Ναφ τής 

Κασσωπίτρας έν Κευρκύρα.

νος τίνος τοΰ Θεοδώρου Πουλάκη ευρισκόμενης εις την ’Εκκλησίαν τής 
Παναγίας τής Κασσωπίτρας έν τφ χωρίφ Κασσοίιπη τής Κέρκυρας (είκ. 1). 
Εις την εικόνα ταΰτην παρίσταται άνω ή Παναγία βρεφοκρατοΰσα, κάτω 
δε υπάρχει παράστασις τοΰ γνωστού θαύματος τής Κασσωπίτρας, ή οποία
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■9-εραπεΰει τον τυφλόν Στέφανον1. Εις την κάτω δεξιάν γωνίαν φέρει 
τήν έξης επιγραφήν, δημοσιευίίεΐσαν καί υπό τοΰ ανωτέρω συγγραφέως.1 2 3 

Θεοδωρης ΤΙονλάκης διαπλέων 
κλνδωνι χαλεπφ περιπέπτωκε 
προακαλεσάμενος δε της Θεομητορος 
της Καααωπητρας την βοήθειαν ενρεν 
αντφ ταχυνην αντίληψιν διό και 
τον θαύματος ενεκα ταντην 
την εικόνα ίδίαις χερσ'ιν εποίηοε 
Μαϊφ 10 1070.

Έκ ταΰτης παρασυρόμενος δ κ. Καλογερόπουλος ενόμισε καί εγρα-

Είκ. 2. Τύ θαύμα τής Θεοτόκου επί τής είκόνος τής Κασσωπίτρας.

ψεν δτι τό θαύμα τοϋτο τής ιδίας δηλαδή διασώσεως παρέστησεν δ Που- 
λάκης εις τήν εικόνα. Άλλα τό θαϋμα τής Κασσωπίτρας φαίνεται έδιό

1 ΓΙρβ. Ν. Τριαντάφυλλου τοΰ Κερκυραίου, 'Υμνολογίδιον περιέχον 
τήν ακολουθίαν τοϋ υπερφυούς καί φρικτοϋ θαύματος γεγονότος διά τής 'Αγίας 
καί Σεβασμίου είκόνος τής Ύπεραγίας Δεσποίνης ήμών Θεοτόκου τής Κασσιοπίας 
έπί τφ αδίκως τυφλωθέντι Στεφάνιι» καί παραδόξους όμματωθέντι». "Εκδοσις 'Ενε- 
τίας 1724. καί Μ ι χ. Λ ά ν δ ο υ, Ή Κασσωπίτρα, 'Ιστορικοί σημειώσεις περί τοΰ 
έν Κασσώπη 'Ιερού Ναού τής Ύπεραγίας Θεοτόκου τής Κασσωπίτρας,- Κέρκυρα 
1896.

2 Ή επιγραφή είναι διά καθαρωτάτων στοιχείων καί οΰδεμίαν δυσκολίαν
παρουσιάζει ή άνάγνωσις αυτής.
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198 Ίωάννου ΓΙαπαδημητρίου

καθαρά (είκ.2).Ή Παναγία επιθέτει την δεξιάν χεΐρα επί των όμμάτων τοΰ 
τυφλοΰ Στεφάνου καί ούδένα σφζει έκ της θαλάσσης. Παρίσταται προσ
έτι ή Εκκλησία τής Κασσωπίτρας καί το κελλίον τοΰ μονάχου μετά τής 
κλίμακος, όπως περίπου σώζεται καί σήμερον. Καί τό σπουδαιότερον ότι 
υπάρχει άνωθεν ακριβώς τοΰ θαύματος καί επί τής άνω αριστερός γω
νίας τοΰ δευτέρου μέρους τής εικόνος ή εξής επεξηγηματική τοΰ θαύμα
τος επιγραφή:«Οίηοο). Στέφανος Θεοϋ δούλος διάβολέ] ή δικαιοσύνη τους

Είκ. 3. Τοιχογραφία έν τφ Ναφ της Κασσωπίτρας.

οφθαλμούς εξώρυξε, διαννκτερεύσας δε έν τφ Ναφ της Θεομητορος δμ- 
ματώϋη παραδόξιος».

Ή επιγραφή αύτη είναι ήμικατεστραμμένη καί αναγιγνώσκεται δυσ- 
κόλως, διό καί δεν την έπρόσεξεν ό ανωτέρω συγγραφεΰς ’. Έκ τού
του συνάγεται ότι έν έ'τει 1670 ό ΙΙουλάκης εργάζεται έν Κέρκυρα, έλ-

’ Ή Εκκλησία της Κασσωπίτρας, έκτισμένη, κατά πάσαν πιθανότητα, έπί τοΰ 
αρχαίου περιφήμου ναοΰ τοΰ Κασσίου Διός, διασώζει τοιχογραφίας ήμικατεστραμ- 
μένας έξ ιόν σπουδαιοτέρα είναι ή κατά την άριστεράν πλευράν τοΰ κυρίως ναοΰ, 
πλησίον τοΰ νάρθηκος, ής δημοσιεΰομεν φωτογραφίαν (είκών 3).Έτέρα είκών έκ της 
’Εκκλησίας αυτής τής Κασσωπίτρας, μετ’ άργυράς έπενδυσεως, σορζεται έν τφ Ναφ 
των Ταξιαρχών τής πόλεως Κέρκυρας, ής πιθανώς άντίγραφον είναι ή χαλκογρα
φία ή δημοσιευόμενη έν τφ βιβλίφ «Appavitionum et celebriorum imaginum Dei- 
parae Virginia Mariae in civitate et dominio Venetiarum enarrationes historicae 
Venetiis, 1760 σελ. 431-433, καί άπεικονισθεΐσα υπό τοΰ Ν. L i c h a c e ν έν τφ 
βιβλίφ του περί τής Ίταλοελληνικής ζωγραφικής εικόνων εις τάς παραστάσεις τής 
Θεοτόκου, Πετροόπολις, 1911 (Ρωσ.) σ. 172 είκ. 387. (Είκ. 4).
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θών κατά πάσαν πιθανότητα έκ Βενετίας καί κινδυνεύσας νά πνίγη κατά 
το ταξίδιόν του εις τήν Άδριατικήν θάλασσαν.

Διά τον βίον όμως τοΰ άγιογράφου μας σπουδαιότερα είναι έτέρα 
πληροφορία, ακριβής καί επίσημος, ήν άνεκοίνωσεν εις εμέ ευγενώς ό εξαί
ρετος άρχειοδίφης Νικόλαος Λευτεριώτης

Εις τό βιβλίον τής Εκκλησίας τοΰ 'Αγίου Σπυρίδωνος τό φυλασσό- 
μενον έν τφ ’Αρχειοφυλακεία) Κέρκυρας (δεσμίς 148) υπάρχει ή έξης ση-
μείωσις.«ά6'92 Νοεμβρίου 16. άπ,έϋα- 
νε ό Sr Θοδωρής Πονλάκης, άγιογρά- 
φος από την Κρήτη, άρρωστος πολνν 
καιρό καί ετάφη εις τό μνήμα τον 
Βασιλάκη, ηλικία αυτοϋ ώς χρόνων 
εβδομήντα».

'Ο χρόνος τής γεννήσεως καί τοΰ 
θανάτου τοΰ ΙΙουλάκη υπήρξε μέχρι 
σήμερον άγνωστος3. Γνωρίζομεν ήδη 
διά τοΰ σημειώματος τούτου ότι έ- 
γεννήθη τό 1622 καί άπέθανε τό 
1692. Κατά πάσαν πιθανότητα μό
νιμος κατοικία αυτοϋ υπήρξεν ή Κέρ
κυρα, έξ ου καί δικαιολογείται τό 
πλήθος των έν Κέρκυρα σωζομένων 
εικόνων αυτοϋ. Ώραιόταται εκ τού
των υπογεγραμμένοι, ειναΓ ή είκιον 
τοΰ ναοΰ τής Πλατυτέρας ή παρι- 
στάνουσα τήν άποκάλυψιν μέ τήν 
επιγραφήν' Κόπος καί σπουδή Θεο
δώρου Πουλάκι τον Κρητός, καί ή έν 
τή παρά τό χωρίον Κορακιάνα Έκ- 
κλησίμ τοΰ Προφήτου Ήλιου μεγάλη 1

Εΐκ. 1. Είκών τής Θεοτόκου Κασσω- 
πίτρας κατά παλαιόν χαλκογραφίαν.

είκών τοΰ Προφήτου τούτου, ή

1 Τόν σεμνόν καί άπέριττον τούτον ποιητήν καί λόγιον τόν συνεχίζοντα τήν 
μακράν Κερκυραϊκήν παράδοσιν, αισθάνομαι τήν ύποχρέωσιν καί εντεύθεν νά εύ- 
χαριστήσιο θερμώς διά τήν βοήθειαν ήν μοί παρέχει πάντοτε εις τήν σπουδήν καί 
μελέτην τής ιστορίας τής Κέρκυρας.

a Πρβ. Ν ι κ. Κ α λ ο γ ε ρ ο π ο ύ λ ο υ, Μεταβυζαντινή καί Νεοελληνική 
Τέχνη,- Άθήναι, 1926 σελ. 86 Γ ε ω ρ. Σωτηρίου, Όδηγός τοΰ Βυζαντινού Μου
σείου ’Αθηνών, έκδ. 2α Άθήναι 1931 σελ. 87, Δ. Σ ι σ ι λ ι ά ν ο υ, "Ελληνες Άγιο- 
γράφοι μετά τήν άλωσιν, Άθήναι 1935, σελ. 177, Α. Ξυγγοποΰλου, Μου
σείου Μπενάκη-Κατάλογος τών εικόνων Άθήναι, 1936^σελ. 52.
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αφιερωμένη υπό τοΰ Κρητός Σωφρονίου Φασκόμηλου (Κόπος σπουδή 
Θεόδωρόν Πουλάκη)'.

Ή έν τφ Μουσείφ Μπενάκη υπογεγραμμένη εϊκών τοΰ ζωγράφου 
μας (άριθ. 38) ή παριστάνουσα τον "Αγιον Σπυρίδωνα 3, δεν είναι κατε- 
σκευασμένη μετά τό 1716, άλλα είναι καί αυτή προ τοϋ 1692 καί πιθα- 
νώτατα κατά τους χρόνους τής ακμής αΰτοΰ, ή δε εν τφ είκονιδίω 12 τής 
αυτής είκόνος παράστασις τοΰ θαύματος τοΰ 'Αγίου, σφζοντος τους υπό 
των ’Αγαρηνών μέλλοντας νά φονευθοΰν Χριστιανούς δεν άναφέρεται (3ε- 
βαίως εις τήν εν έτει 1716 πολιορκίαν τής Κέρκυρας.

Περίεργον είναι ότι εκ των γνωστών βιογραφιών τοΰ 'Αγίου Σπυρίδω
νος ούδεμία αναφέρει τοιοΰτον θαύμα, εί μή μόνον τό γνωστόν τής διασώ- 
σεως τής Κέρκυρας ΰιΐό τοΰ 'Αγίου κατά τήν ανωτέρω πολιορκίαν τοΰ 
1716, εις άνάμνησιν τοΰ οποίου καί έγένετο ιδία ακολουθία καί έθεσπί- 
σθη μάλιστα ή Λιτανεία τής 11ης Αύγουστου. Δεδικαιολογημένως δέ ό κ. 
Ξυγγόπουλος ήθέλησε νά συνδέση προς ταΰτην τήν παράστασιν τοΰ εικο
νιδίου. Άλλ’ ό ΓΙουλάκης έγνώριζε καλώς τήν Κέρκυραν καί τήν δικόρυ- 
φον αυτής άκρόπολιν, ήτις πολλαχοΰ παρίσταται επί τών εικόνων, ή δέ 
παράστασις τής είκόνος τοΰ Μουσείου Μπ'ενάκη ουδόλως μάς ενθυμίζει 
τήν Κέρκυραν. ’Αποκλείεται έκ τούτου ν’ άποβλέψωμεν προς έτερον 
άγιογράφον Πουλάκην, έγγονον τοΰ ΐδικοΰ μας. Θέλομεν μάλλον διά τοΰ" 
το νά πιστεύσωμεν ότι ή ανωτέρω παράστασις συνδέεται προς άλλο θαύ
μα τοΰ 'Αγίου, δστις υπήρξε βεβαίως πάντοτε ό προστάτης τών Χριστια” 
νών κατά τούς μάκρους χρόνους τής Τουρκικής δουλείας.

’Έζησε λοιπόν καί ό Θεόδωρος Πουλάκης μακρόν χρόνον έν Κέρκυ
ρα, «άρρωστος πολύν καιρό» όπως μάς αναφέρει τό.βιβλίον τοΰ'Αγίου 
Σπυρίδωνος, καί έτάφη εις τον Ναόν τοΰ Προστάτου τής πόλεως, όπου 
ολίγον αργότερου έτάφη καί ό συνάδελφός του Παναγιώτης Αοξαράς3. 
Ό ευλαβής προσκυνητής τοϋ 'ίεροΰ Λειψάνου άς ένθυμηθή, μεταβαίνων 
3Ϊς τον 'Ιερόν Ναόν, τούς δύο αύτούς μεγάλους αντιπροσώπους τής 'Ελλη
νικής Βυζαντινής τέχνης.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΙΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ * *

1 ‘Υπογεγραμμένοι επίσης εικόνες τοϋ Πουλάκη υπάρχουν μία. εις τήν Πινα
κοθήκην τής Κέρκυρας προερχόμενη έξ εκκλησίας τοΰ χωρίου Καστελλάνων Μέσης, 
δεύτερα έν τφ Μητροπολιτικφ Ναφ τής πόλεως, τρίτη έν τφ Ίερφ τής Μονής ΙΙα- 
λαιοκαστρίτσης κ. ά. π.

* Πρβ. Α. Ξυγγοπούλου, ”Ενθ’ άν. σελ. 57 καί είκών 9.
8 Πρβ. Σ. Λάμπρο υ, Παναγιώτου Δοξαρά, Περί ζωγραφιάς, Άθήναι 

1871, προλ. σελ. μα'. Ό ϊζάνες έτάφη, κατά πάσαν πιθανότητα, εις τόν ναόν τών 
Άγ. Ίάσονος καί Σωσιπάτρου (πρβ. I. Παπαδημητρίου ’Ένθ. άν). Τήν 
έντείχισιν αναμνηστικών πλακών καί εύπρέπισιν τών τάφων τούτων άνέλαβεν ήδη 
ή Ίόνιος ‘Εταιρεία.
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