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ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ό Έφορος έπισκεφθείς τήν Κρήτην έμόρφω- 
σεν έπί τόπου γνώμην περί τών έκτελουμένων εις 
διάφορα βυζαντινά μνημεϊά της έργασιών συντη- 
ρήσεως, διά τάς όποιας καί όμιλεΐ είς δημοσιευο- 
μένην εκθεσίν της ή Έπιμελήτρια Βυζαντινών’Αρ
χαιοτήτων τής νήσου δ. Στυλιανή Παπαδάκη.Άλ- 
λαχοΟ, ώς είς τήν ’Επισκοπήν τής έπαρχίας Μυ- 
λοποτάμου, διεπίστωσε τήν άμεσον άνάγκην στε- 
ρεώσεως καί καθαρισμοΟ τών έρειπίων τοΟ πα
λαιού καθεδρικού ναού1 ( Π ί ν. 499 α - β ), δσ- 
τις διασφζει όλίγας καλής ποιότητος Βυζαντινός 
τοιχογραφίας ( Π ί ν. 499 γ).

Έκ Παληοχώρας Σέλινου ό Έφορος διαπε- 
ραιωθεΐς είς τήν νησίδα Γαύδον ήρεύνησεν δν 
ύπάρχουν έν αυτή ναΐσκοι Βυζαντινών χρόνων. 
Ή ερευνά άπέβη άκαρπος. Καί αΐ μεταβυζαντινοί 
φορηταΐ εΙκόνες τής νήσου είναι όλίγαι καί νεω- 
τέρων χρόνων. Μάλλον άξιοπρόσεκτος είναι ή 
έν τφ ναφ τού ‘Αγίου Νικολάου εΐκών ( διαστ. 
0,64 X 0,48 μ.) μέ ένθρονον τόν όμώνυμον Ιεράρ
χην, φέρουσα τήν χρονολογίαν 1756.

Έπωφεληθείς ώσαύτως μεταβάσεώς του είς 
’Αμοργόν δι’ όπηρεσιακούς λόγους ό Έφορος 
έπεσκέφθη ναούς τής Χώρας καί είδε τινάς τών 
έν αύτοϊς είκόνων. Είς τήν Πάρον συνεχίσθησαν 
αί άναστηλωτικαί έργασίαι τού ναού τής Κατα- 
πολιανής, περί τών όποίων παρέχει έκθεσιν ό έπι- 
βλέπων αύτάς άκαδημαϊκός κ. Άναστ. Όρλάνδος.

Κατά τό 1963 ήρχισε καταγραφή τών είκόνων 
και κειμηλίων τών νήσων Αιγαίου διά τών νεα
ρών άρχαιολόγων δ. Χρυσούλας Σταυρινού, κ. 
Χρήστου Μιχαήλ καί τού τελειόφοιτου τής ’Αρ
χαιολογίας κ. Ν. Άλιπράντη. Ό Έφορος μετα- 
βάς είς Νάξον πρός διακανονισμόν ζητημάτων 
άφορώντων είς τήν έκεΐ καταγραφήν παρηκολού- 
θησεν έπί τι τήν έκτελουμένην έργασίαν.

Είς τάς νήσους Νάξον, Τήνον, Σίφνον, Ίον, 
Σέριφον, Κύθνον και έν μέρει είς τήν Θήραν κα- 
τεγράφησαν περί τάς 2.000 είκόνες. Περί τών έν 
Σίφνφ καί Τα> παρέχονται πληροφορίαι τινές έπί 
τή βάσει τών σημειώσεων τού καταγράψαντος κ. 
Χρήστου Μιχαήλ. Διά τάς είκόνας τών άλλων 
νήσων δημοσιεύεται σύντομος έκθεσις γενομένη 
υπό τών καταγραφέων.

ΣΙΦΝΟΣ

Έκ τών καταγραφεισών εις τήν νήσον είκόνων 
άξιομνημόνευτοι είναι:

ϊ. G. Gerola, Monumenti Veneti nell’isola di Creta, vol. 
secondo, Venezia 1908 σ. 79 - 83.

1) Ή έν τώ ναφ τού 'Αγίου Γεωργίου ’Αφέντη 
είς τό χωρίον Άγιος Λουκάς είκών τής Δεήσεως 
(διαστ. 1.07 x 0,91 μ.), τό παλαιότερον γνωστόν 
εργον τού Κωνσταντίνου Παλαιόκαπα2 φέρον 
πλήν τής ύπογραφής του τήν άφιέρωσιν: δέησις 
τοϋ δούλου τοϋ Θ(εο)ϋ Βασηλείου Λογοθέτη μι- 
νε'ι ’Απριλίου / ,Α XΛ Ε.

2) Ή έν τφ αύτφ ναφ έπί τού τέμπλου έπεσκευα- 
σμένη είκών τού Αγίου Γεωργίου (διαστ. 1.08 χ 
0,98 μ. ) Χειρ Ζαχαρίου Τζακαροπονλου ,Α X Λ Ε.

3) Ή έν τώ ναφ τής Αγίας Αικατερίνης τού 
Κάστρου είκών τού Αγίου Δημητρίου (διαστ. 
1.05 χ 0,74 μ.). Ό χιτών τοϋ άγιου έχει χρώμα 
Ιώδες, ένφ τό άνεμιζόμενον ίμάτιον είναι μελα
νόν. Άνω καί κάτω τής κεντρικής παραστάσεως 
όκτώ σκηναί έκ τής ζωής τού μάρτυρος. Κάτω 
άριστερά ή χρονολογία ,ΑΧΝζ', είς τό μέσον ή 
άφιέρωσις: δέησις τοϋ δούλου τοϋ Θ(ε)οϋ Γεωρ
γίου Ιερέως Παλιού (;) καί δεξιά ή ύπογραφή: 
Χειρ ’Εμμανουήλ Ιερέως Σκωρδήλι3.

4) Ή έν τφ ναφ τών άγιων Σφζοντος καί Φα
νουρίου είκών τής Δεήσεως (διαστ. 0,94x0,82 μ.) 
ή φέρουσα τήν ύπογραφήν: Χειρ ’Εμμανουήλ 
Ιερέως Σκορδίλη, δέησις τον δούλου τοϋ Θ(ε)οϋ 
Γεωργίου Ραυτάκη ,α ψ π .

Προφανώς ό κατά τό 1780 ζών άγιογράφος εί
ναι διάφορος τού προηγουμένου, ίσως έγγονος 
αύτού.

5) Ή έν τφ είς Κάστρον ναφ τής Θεοσκεπά- 
στου είκών ένθρόνου Παντοκράτορος έν μέσω τών 
προτομών τών 12 Αποστόλων (διαστ. 1.17x0,90μ.) 
μέ τήν χρονολογίαν ,Α X Μ Ε καί τήν άφιέρωσιν: 
Δέησις τοϋ δούλου τοϋ Θεοϋ / Γεωργίου Ιερέως.

6) Βρεφοκρατοϋσα (διαστ. 0,84 x 0,84 μ. ) τής 
Μονής Χρυσοστόμου. Τήν κεντρικήν παράστα- 
σιν περιβάλλουν οί 24 οίκοι. Κάτω δεξιά ή χρο
νολογία: , ΑΧΝΕ ’Ιουλίου Κβ'.

7) Βρεφοκρατοϋσα έν προτομή είς τόν Άγιον 
Σφζοντα τής Απολλωνίας μέ τήν έπιγραφήν: Ή 
τιμιωτέρα τών Χερουβείμ (διαστ. 0,92 x 0,83 
μ.). Εκατέρωθεν άγγελοι κρατούντες τά σύμβο
λα τού πάθους καί ύπέρ τούτους άλλοι δύο γονυ
κλινείς έπί νεφών μέ κίνησιν όρμητικήν, στέφον- 
τες τήν Θεοτόκον, ήν πάλιν περιβάλλουν μικρά 
Σεραφείμ.’ΕπΙ τού χρυσού πλαισίου κάτω: ,ΑΧΞΒ.

Είς τόν άλλον ναόν τής Απολλωνίας άφιερω- 
μένον είς τήν Μεταμόρφωσιν τού Σωτήρος όμοια

2. Βλ. Ά. Ξυγγοπούλου, Σχεδίασμα Ιστορίας τής Θρη
σκευτικής ζωγραφικής μετά τήν 'Αλωσιν, Άθήναι 1957 σ. 
204.

3. Έργα τοϋ Εμμανουήλ Σκορδίλη σφζονται καί έν Μή- 
λιρ. Βλ. ‘Ιωσήφ Χατζηδάκη, Ή ιστορία τής Μήλου, Άθή- 
ναι, 1922 σ. 231, 237 κ.δ.
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είκών τής Θεοτόκου (διαστ. 0,95 χ 0,75 μ.), Αχρο
νολόγητος, πολύ αύστηροτέρας τεχνοτροπίας, μέ 
τήν έπιγραψήν: δέησις τοϋ δούλου τοϋ Θεοϋ 
' Ιωάνναν Καλλιέργη.

Προφανώς ή είκών παραμένει περισσότερον 
πιστή είς τό κοινόν πρότυπον άμφοτέρων.

8) Είκών τού 'Αγίου Αθανασίου (διαστ. 0,86 x 
0,74 μ.) είς τόν όμώνυμον ναόν τής ’Απολλω
νίας φέρουσα τήν χρονολογίαν 1678 καί τήν έπι- 
γραφήν: Τό Στανρί ( - Απολωνία) διά τήν πα
νούκλαν.

9) Ή είς τόν ναόν τής Μεταμορφώσεως ’Απολ
λωνίας είκών τοϋ Χριστοϋ έν προτομή (διαστ. 
0,95x0,80 μ.). Εκατέρωθεν αύτοΰ Αγγελοι βαστά
ζουν άνά εν κηροπήγιον. Ή ύπογραφή : Χειρ 
Χριστοδούλου Καλλέργη1 είναι δυσανάγνωστος.

10) Ή είς τό θυρόφυλλον τής Προθέσεως τοϋ 
έν ’Απολλωνία ναοΰ τοϋ Τιμίου Σταυροϋ είκών 
τοϋ ’Αρχαγγέλου Μιχαήλ (διαστ. 1.32x0,56 
μ.), άδόκιμον έργον τοϋ ’Ιωάνναν Ράλλη φέρον 
τήν χρονολογίαν 1730.

11) Ή έν τφ ναφ τοϋ Άγιου ’Αθανασίου είς 
Έξάμπελα είκών τοϋ αύτοΰ ’Αρχαγγέλου (0,77 x 
0,56 μ.) ίσταμένου, όλοσώμου, βαστάζοντος διά τής 
αριστερός ύπό μορφήν έσπαργανωμένου βρέφους 
τήν ψυχήν τοϋ νεκροΰ, έπί τοϋ στέρνου τοϋ όποιου 
πατεί. Ή άφιέρωσις: Δέησις τοϋ δούλου τοϋ 
Θ(ε)ον Γεωργίου ίερέως /Καλαρ/γίρου κ(α'ι) Οι
κονόμου τής Άντηπάρου συν τής πραισβητέρας 
κ(α'ι) τών τέκνωνIαύτοΰ/ Α Ψ Λ Γ / Χειρ Ί- 
ωάννου ίερέως Άναπλιότη.

12) Είκών τοϋ Άγιου Ίωάννου τοϋ Θεολόγου 
(0,85x0,55 μ.) έν τφ ναφ τοϋ Αγίου Κωνσταντί
νου είς τόν Άρτεμώνα τής Σίφνου: 1737 / Χειρ 
’Εμμανουήλ από τής Μακεδονίας.

13) Είκών τής Ύψώσεως τοϋ Σταυροϋ (διαστ. 
0,97 χ 0,58 μ.) έν τφ όμωνύμω ναφ τής Απολλω
νίας. Ύπό τήν παράστασιν τής Ύψώσεως ή σκη
νή τής Εύρέσεως καί κατωτέρω τό Γενέσιον τοϋ 
Προδρόμου καί ό Άγιος Θεόδωρος έφιππος: Χειρ 
Νικηφώρου Ίερωμονάχου / Κυπρίου 1740.

Άλλαι εικόνες τοϋ ίδιου είναι: α) Ό "Αγιος ’Ιω
άννης ό Θεολόγος (διαστ. 0,340 χ 0,225 μ.) έν 
τφ ναφ τοϋ Άγιου Κωνσταντίνου είς Άρτεμώνα, 
β) ή Κοίμησις (0,24 χ 0,19 μ.) έν τφ αύτόθι ναφ 
Θεοτόκου τής Κόγχης (1741 ), γ) ό Παντοκράτωρ 
(διαστ. 0,85 x 0,76 μ. ) ζωγραφηθείς τφ 1747 καί 
άποκείμενος είς τόν ναόν τοϋ Άγιου Αθανασίου

4. ΤοΟ Χριστοδούλου Καλλέργη ό Δ. Σισιλιάνος ("Ελλη
νες άγιογράφοι μετά τήν Άλωσιν, Άθήναι 1935 σ. 102) μνη
μονεύει τρείς είκόνας. Έκ τούτων αί δύο σωζόμεναι έν Μυ- 
κόνφ φέρουν τήν χρονολογίαν 1730. Ή τρίτη έζωγραφήθη 
τφ 1729.

τής Απολλωνίας, δ) ό Μέγας Άρχιερεύς ( 1746), 
διαστ. 0,90x0,70 μ. έν τφ ναφ τής Παναγίας είς 
Έξάμπελα.

14) Είκών τής Έλεούσης ( 0,92 x 0,69 μ.) έν τφ 
ναφ τοϋ Άγιου Ίωάννου τοϋ Θεολόγου: Χειρ 
’Αθανασίου ίεροδιακόνου Κρητός / ,Α γ ν ζ (1757).

15) Είκών τοϋ Παντοκράτορος έν τφ ναφ τοϋ 
Αγίου Αντωνίου τής Απολλωνίας Σίφνου ( διαστ. 
1.01x0,77 μ.) φέρουσα τήν ύπογραφήν τοϋ έκ Σί
φνου λαϊκοϋ άγιογράφου Νικολάου Μελισσοϋ 
καί τήν χρονολογίαν 1781. Τοϋ αύτοΰ τεχνίτου 
σώζονται έν Σίφνφ πολλά έργα.

ΙΟΣ

Είς τήν νήσον Ίον κατεγράφησαν 76 εικόνες, 
έκ τών όποιων μνημονευτέαι:

1) Ή τοϋ Χριστοϋ έν προτομή ώς Μεγάλου 
Άρχιερέως ( Π ί ν. 500 α) φέροντος έπί τής 
κεφαλής παλαιολόγειον αΰτοκρατορικόν στέμμα 
μέ πρεπενδούλια. Διά τής άριστερας κρατεί άνοι- 
κτόν Εύαγγέλιον. Έπί τής μιας σελίδος Αναγιγνώ
σκεται ή ρήσις: Ή βασιλεία ή έμή ούκ εστιν 
εκ τοϋ κόσμου τούτου. . . καί έπί τής άλλης 
Λάβετε, φάγετε. . Λ

Ή είκών (διαστ. 0,80 x 0,61 μ.), εόρισκομένη 
έν τφ ίερφ ναφ τής Αγίας Κυριακής είς τήν Χώ
ραν, είναι έργον Ίωάννου ίερέως τοϋ «Σκορδεί- 
λοι» καί δέησις τών δούλων τοϋ Θεοϋ Ίωάννου 
τοϋ Νικιφόρου καί Δημητρίου τοϋ Σιφουνέου κ(αί) 
τής συμβίας κ(α'ι) τών τέκνων αυτών ,Α X Μ Α .

Τό φωτεινόν τμήμα τοϋ προσώπου καταλαμ
βάνει μεγάλην εκτασιν, έντόνως άντιτιθέμενον 
πρός τήν περιβάλλουσαν αύτό σκιάν.

Τό περίγραμμα τοϋ ώμοφορίου καί τοϋ άρχιε- 
ρατικοΰ σάκκου άποδίδουν γραμμαί πολύ σκλη
ροί (Π ί ν. 500 α).

Ό Δημήτριος Σισιλιάνος (Έλληνες άγιογράφοι 
μετά τήν Άλωσιν, σ. 192 - 195), μνημονεύει 
πέντε άγιογράφους έκ τής Κρητικής οικογένειας 
Σκορδίλη, ών ό νεώτερος όνομάζεται ’Ιωάννης. 
Τούτου γνωρίζει έργον, παριστών τήν Δέησιν 
μέ τόν Χριστόν ένθρονον ώς Μέγαν Αρχιερέα, 
φέρον τήν χρονολογίαν 1729. Προφανώς ό ήμέ- 
τερος ζωγράφος, ’Ιωάννης Σκορδίλης καί αυ
τός λεγόμενος, άλλ’ ίκανώς παλαιότερος (1641) 
δέν είναι δυνατόν νά ταυτισθή πρός τόν άναφερό- 
μενον ύπό τοϋ Σισιλιάνου. Θά ήτο σύγχρονος 
πρός τόν παλαιότερον Εμμανουήλ ιερέα τόν 
Σκορδίλην ( 1637) καί κατά τι προγενέστερος

5. Περί τών έπιγραμμάτων τούτων, συνήθων είς είκόνας 
τοϋ Μ. Άρχιερέως, βλ. Ν. Β. Δρανδάκη, Ό ’Εμμανουήλ 
Τζάνε Μπουνιαλής, Άθήναι, 1962 σ. 95.
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τοΟ Γεωργίου Σκορδίλη, τοϋ όποιου εΙκόνες κατά 
τόν Σισιλιάνον (6. ά. σ. 193, 194) φέρουν τάς 
χρονολογίας 1657 καί 1660.

2) Ή έν τφ ναφ τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τής Χώ
ρας είκών ένθρόνου Παντοκράτορος μεταξύ τών 
συμβόλων τών Εύαγγελιστών (διαστ. 0,88 x 0,68 
μ.). Τό πρόσωπον τοϋ Χριστού ( Π ί ν. 500 β ) 
είναι έπίμηκες, οί όφθαλμοϊ μάλλον μικροί, τά 
χαρακτηριστικά λεπτά. ’Επί τοϋ ίματίου λάμπουν 
μικρά φώτα. Εκατέρωθεν τής κεφαλής ή επι
γραφή: "Ολος εΐ Σώτερ Γλυκασμός καί κάτω, 
δεξιά τοϋ ύποποδίου, Χίο Τζώρτζι έν Κριτή 
Λαμπάρδου*. Τό πιθανώτερον είναι ότι ό άγιο- 
γράφος έζη καί είργάζετο έν Κρήτη τόν 17ον αΐ., 
πρό τής Τουρκικής κατακτήσεως, καθ’ ήν έπο- 
χήν ήκμασαν καί οι άλλοι ζωγράφοι τής αύτής 
οίκογενείας τών Λαμπάρδων οί γνωστοί μέχρι 
τοϋδε έξ έργων των, ό Εμμανουήλ, ό Πέτρος καί 
ό ’Ιωάννης6 7. Είς αύτούς προστίθεται τώρα καί ό 
Τζώρτζης Λαμπάρδος.

’Εν τφ ναφ τοϋ 'Αγίου Βασιλείου άπόκεινται 
άλλαι δύο άξιόλογοι είκόνες άνυπόγραφοι καί 
άχρονολόγητοη ή τής Βρεφοκρατούσης (διαστ. 
0,85 χ 0,65 μ. ) φέρουσα τήν άφιέρωσιν: δέησις 
τοϋ δούλου τοϋ Θεόν Μικκέ Παλιάτη καί ή 
τοϋ Μεγάλου Βασιλείου (διαστ. 0,87x0,64 μ.). 
Καί ή Παναγία καί ό Ιεράρχης ζωγραφοϋνται 
ένθρονοι.

3) 'Οδηγήτρια (διαστ. 0,92 x 0,71 μ.) είς τόν 
ναόν τής Κοιμήσεως (Γκρεμνιώτισσας έν Χώρα 
"Ιου), άχρονολόγητος, Χειρ Νικολάου Φούμε- 
λη. Έχει πρό έτών καθαρισθή ύπό τοϋ ζωγράφου 
κ. Κ. Ήλιάδου.

4) 'Αγία Τριάς (διαστ. 1.043 x 0,777 μ.) έν τφ ναφ 
τοϋ Χριστού τής Χώρας, ώραΐον έργον τοϋ Που 
αίώνος. Είκονογραφικώς άκολουθεϊ τήν παρά- 
δοσιν τής 'Αγίας Τριάδος τοϋ Μιχαήλ Δαμασκη
νού, τής άποκειμένης είς τό Μουσεϊον Μπενάκη. 
Ελλείπουν είς τήν εικόνα τής Ίου τά οίκοδομή- 
ματα τού βάθους ( Π ί ν. 501 α). Ό Χριστός 
φέρει βυσσινόχρουν χιτώνα καί πρασινομέλανίμά- 
τιον, ένφ τά ένδύματα τοϋ Θεού πατρός έχουν 
χρώμα λευκόν, ύποπράσινον καί κίτρινον.

5) Είκών έν τφ ναφ Εύαγγελιστρίας τής Χώ
ρας (διαστ. 0,70x0,34 μ. ) παριστώσα τό κήρυγμα 
καί τό βάπτισμα Ίωάννου τοϋ Προδρόμου είς

6. Περί τής εΐκόνος βλ. Ν. Β. Δρανδάκη, Τζώρτζης Λαμ
πάρδος, έν Κρητική Πρωτοχρονιά 1965 σ. 71 - 77.

7. Περί τούτου ό καθηγητής Ξυγγόπουλος ύποθέτει (Κα
τάλογος τών εΙκόνων τοϋ Μουσείου Μπενάκη, έν Άθήναις
1936, σ. 32) δτι Ισως ταυτίζεται προς τόν άναφερόμενον έν 
τώ Άρχειοφυλακίω τής Ζακύνθου τώ 1602 έκ Ρεθύμνης άγιο- 
γράφον Ιερομόναχον ’Ιωακείμ Λαμπάρδον.

δύο έπαλλήλους σκηνάς έντός τοϋ αύτοϋ τοπίου. 
Ό ’Ιορδάνης ζωγραφεϊται άπό τής άνω άριστε- 
ρας γωνίας πρός τήν κάτω δεξιάν. Παρά τήν άνω 
πλευράν οικήματα έν μέσφ δένδρων καί περαι
τέρω ό Χριστός όπίσω βράχων.

6) 'Αγία Αικατερίνη (διαστ. 1.05 x 0,70 μ.) έν- 
θρονος είς τόν ναόν τοϋ Εύαγγελισμοϋ τής Χώ
ρας. Τήν κεντρικήν παράστασιν περιβάλλουν 15 
σκηναί έκ τοϋ βίου τής 'Αγίας. 'Υπογραφή: Χειρ 
’Αντωνίου Σιγάλα 1754.

7) Μέγας Άρχιερεύς ένθρονος ( 1 x 0,52 μ.) 
έν τφ αύτφ ναφ φέρωντήν χρονολογίαν ,ΑΨΠΘ' 
Αύγουστου Κε Χειρ ’Αθανασίου Μητροπολίτου 
Θηβών.

Τοϋ ίδιου έργον είναι ή αύτόθι είκών τής Έλε- 
ούσης (0,94 x 0,60 μ.). Τά χρώματα τών ένδυ- 
μάτων είναι πορτοκαλόχρουν, ιώδες καί κίτρι- 
νον. Τό πρόσωπον τής Παναγίας λεπτόν, ώοειδές 
καί οί όφθαλμοϊ μεγάλοι. Ή έπίδρασις τής δυτι
κής τέχνης έμφανής. Χειρ ’Αθανασίου / Μη
τροπολίτου / Θηβών / τοϋ Σιψνίου.

8) ’Ιωάννης ό Δαμασκηνός (1 x 0,66 μ.) 
έν τφ ναφ τής Θεοσκεπάστου Χώρας. 'Ο άγιος, 
φορών σαρίκιον, κάθηται είς στάσιν τριών τε
τάρτων πρός τά δεξιά έπί ξυλίνου θρόνου ξέων 
κάλαμον μέ μαχαιρίδιον. Πρό αύτοϋ άναλόγιον 
έφ’ ού είλητόν.

9) Ένθρονος "Αγιος Διονύσιος (διαστ. 0,41 x 
0,31 μ.) είς τόν ναόν τής Ζωοδόχου Πηγής 
(Χρυσοπηγής) τής Χώρας μέ έμμετρον έπι- 
γραφήν:
'Επτά και τριάντα έτος Δεκεμβρίου δέκα τρεις 
ή είκών τοϋ 'Ιεράρχου έτελειώθη παρ’ ευθύς 
διά τής χειρός ζωγράφου Φραγκοπούλου τε άνδρός 
έν τή πάλει τής Ρεθύμνης έποιήθη ενλαβώς.

Τοϋ Ζακυνθίου ζωγράφου Φραγκοπούλου σώ
ζονται έν Ρεθύμνω καί άλλα έργα8.

10) Έν τφ ναφ τής 'Αγίας ΕΙρήνης τοϋ χωρίου 
Γιαλός άπόκεινται δύο είκόνες, ό Μ. Άρχιερεύς 
(0,80 X 0,58 μ.) καί ή Βρεφοκρατοϋσα (0,80 x 
0,58 μ.) έν προτομή, φέρουσαι τήν χρονολογίαν 
,Α Ω Μ Η’ καί τήν ύπογραφήν τοϋ λαϊκοϋ τεχνί
του Μιχαήλ Πολύχρονη τοϋ Κρητός.

ΝΑΞΟΣ

Έκ τών είκόνων αΐτινες κατεγράφησαν είς τήν 
νήσον Νάξον, περιγράφομεν μερικάς άξιολογω- 
τάτας άνυπογράφους, τάς σπουδαιοτέρας έκ τών 
ύπογεγραμμένων καί τινας άλλας έξ έκείνων αί

8. Βλ. Ν. Β. Δρανδάκη, ’Αποδεικτικά παρακαταθήκης Ιε
ρών σκευών καί άμφίων τοϋ 1841, Κρητικά Χρονικά, τόμ. 
Β' (1948), σ. 206 - 207.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:03:04 EEST - 34.211.113.242



ΚΥΚΛΑΔΕΣ 423

όποΐαι δέν φέρουν μέν ύπογραφήν ζωγράφου, φέ
ρουν δμως χρονολογίαν. Ή καταγραφή έγένετο 
ύπό τής δ. Χρυσ. ΣταυρινοΟ.

Εξαιρετικής σημασίας είναι ή άμφιπρόσωπος 
είκών ή φυλασσομένη είς τόν ναόν τής Παναγίας 
Θεοσκεπάστου τής Χώρας.

Είς τήν μίαν δψιν είκονίζεται ή Παναγία Βρε- 
φοκρατοϋσα καί είς τήν άλλην ή Σταύρωσις, τήν 
όποιαν καί περιγράφομεν.

Τά τρία καθιερωμένα πρόσωπα είς τήν Βυζαν
τινήν εικονογραφίαν τής Σταυρώσεως ζωγρα- 
φοϋνται έμπροσθεν έπάλξεων, προφανώς των τει
χών τής 'Ιερουσαλήμ (Π ί ν. 501 β). Ό Χριστός 
παρίσταται νεκρός έπί τοΟ Σταυροϋ· έχει κεκλι- 
μένην τήν κεφαλήν πρός τά πλάγια μέ έντονον 
στροφήν πρός τά άριστερά, ώστε νά ένθυμίζη 
τόν Έσταυρωμένον τής φορητής είκόνος τοΟ Έλ- 
κομένου Μονεμβασίας9.

Ή δλη δμως εύγένεια τής έκφράσεως τοϋ πό
νου του, ή έλαφροτάτη καμπύλη τοϋ σώματός 
του, αί τελείως τεταμένοι έπί τοϋ Σταυροϋ χεΐ- 
ρές του καί τά σχεδόν άλύγιστα γόνατά του φα
νερώνουν τήν καλλιτεχνικήν παράδοσιν τής 
Πρωτευούσης ( Π ί ν. 503 α). Ό ζωγράφος δέ
χεται τήν τάσιν τοϋ ρεαλισμοϋ τής έποχής του, 
έκφράζει δλον τόν πόνον είς τά πρόσωπα καί τήν 
στάσιν, διατηρεί δμως είς αύτά τήν θεϊκήν άξιο- 
πρέπειάν των.

Ή Θεοτόκος, λεπτή καί ύψηλή, είκονίζεται 
ίσταμένη πλησίον τοϋ Σταυροϋ ( Π ί ν. 502 α ) 
στρέφουσα τό βλέμμα πρός τά κάτω με έντονον 
τήν έκφρασιν τοϋ πόνου καί φέρουσα τήν μόλις 
έκφεύγουσαν έκ τοϋ πορφυροϋ μαφορίου χεΐρα 
έπί τοϋ στήθους. Κλίνει έλαφρώς τήν κεφαλήν 
καί ύποφέρει τό πένθος της μέ συγκρατημένην 
τήν θλίψιν. Ενθυμίζει οΰτω τήν Παναγίαν τής 
Σταυρώσεως τοϋ Βυζαντινοΰ Μουσείου (άριθ. 
169), ή όποια ΐσταται ύψηλή καί ύπερκοσμία, 
ένδεδυμένη βαθυκύανον μαφόριον, τό όποιον τήν 
καλύπτει σχεδόν τελείως έκτός άπό τό πρόσωπον.

Άντιστοίχως πρός τήν Παναγίαν καί είς μι- 
κράν άπόστασιν άπό τοϋ Σταυροϋ είκονίζεται 
δεξιά τής είκόνος ό ’Ιωάννης, ένδεδυμένος κυα- 
νοϋν χιτώνα μέ άνοικτοτέρου τόνου πτυχάς καί 
ίώδες ίμάτιον τό όποιον καλύπτει καί τούς δύο 
ώμους ( Π ί ν. 502 β). Έξ αύτοϋ έκφεύγει ή δε
ξιά χειρ, τήν όποιαν ό ’Ιωάννης, περισσότερον 
άνθρώπινος είς τήν θλίψιν του, φέρει πρό τών χει- 
λέων, ένω μέ τήν άριστεράν δεικνύει τόν Έσταυ- 
ρωμένον. Λυγίζει τά γόνατα καί έκφράζει άπέ-

9. Περί τοϋ έργου τούτου βλ. *Α. Ξυγγοπούλου, Ή Σταύ- 
ρωσις τοϋ Έλκομένου Μονεμβασίας, Πελοποννησιακά τόμ. 
Α' 1956.

ραντον πόνον. Συγγενεύει πολύ μέ τόν ’Ιωάννη ν 
τής Σταυρώσεως, ή όποια εύρίσκεται είς τήν όπι- 
σθίαν δψιν άμφιπροσώπου είκόνος τοϋ Μουσείου 
Άχρίδος.

Τήν εικόνα έχει δημοσιεύσει ό Djuric είς τό 
βιβλίον του «leones de Yougoslavie» άριθ. 15, πίν. 
XXIII.

Έπί τοϋ Σταυροϋ ή έπιγραφή: Ό Βασιλεύς τής 
Αόξης. Τήν έπιγραφήν ταύτην κατά τόν καθη
γητήν κ. Ξυγγόπουλον δέν εύρίσκομεν πριν άπό 
τήν έποχήν τών Παλαιολόγων. Ό καλλιτέχνης 
έπίσης τών εικόνων τής Νάξου ζωγραφίζει άρι
στερά καί δεξιά τοϋ Σταυροϋ τόν ήλιον καί τήν 
σελήνην προσωποποιημένους.

Παρά τόν αύστηρόν είκονογραφικόν τύπον, τόν 
όποιον άλλωστε συναντώμεν είς τάς περισσοτέ- 
ρας Σταυρώσεις φορητών εικόνων τής Παλαιο- 
λογείου έποχής, ή τεχνοτροπία τής είκόνος μέ τά 
έπιμήκη πρόσωπα καί τά γωνιώδη περιγράμματά 
των, τά ώραιότατα χρώματα καί ή χαρακτηρι
στική είς τάς μορφάς έκφρασις λύπης τοποθε
τούν τήν είκόνα είς τούς Παλαιολογείους χρόνους.

Ή δέ τεχνική μέ τόν σκοτεινόν προπλασμόν, 
τόν διάχυτον φωτισμόν ό όποιος άποδίδεται μέ 
έλάχιστα φωτεινόν τόνον καί τάς λεπτάς παραλ
λήλους γραμμάς, αί όποΐαι τίθενται τόσον πλη
σίον, ώστε μακρόθεν δίδουν τήν έντύπωσιν έν
τονων φωτεινών κηλίδων, έχει σχέσιν μέ τήν 
τεχνικήν τοιχογραφιών τής Μητροπόλεως τοϋ 
Μυστρα.

Κατά ταϋτα ή είκών άνήκει πιθανώτατα είς τόν 
14ον αίώνα.

Έπί τής άλλης δψεως τής είκόνος ζωγραφεΐται 
ή Παναγία Βρεφοκρατοΰσα τοϋ τύπου τής Γλυ- 
κοφιλούσης (Πίν. 503 β).

Δυστυχώς ή είκών είναι έπηργυρωμένη έκτός 
τών προσώπων τής Παναγίας καί τοϋ Χριστού. 
’Αλλά καί αύτά έχουν έπιζωγραφηθή είς πολλά 
σημεία.

'Ισως σύγχρονος μέ τήν Σταύρωσιν τής όπι- 
σθίας δψεως.

Εύαγγελισμός

Ή είκών εύρίσκεται έπί τοϋ βημοθύρου τοϋ 
Προφήτου Ήλιοϋ τής Χώρας. Ή Παναγία είκο- 
νίζεται δεξιά ίσταμένη έμπροσθεν «θρονιού» μετά 
διπλοϋ προσκεφαλαίου. Μέ τήν άριστεράν κρα
τεί είδος άνέμης, άπό τήν όποιαν έκτυλίσσει τήν 
πορφύραν, καί μέ τήν δεξιάν, ή όποια καλύπτεται 
ύπό τοϋ μαφορίου της, στρέφει τήν παλάμην πρός 
τά έξω καί «γνέθει» τό νήμα μέ τό αίωρούμενον 
«άδράκτι» (Πίν. 504 β).

Φορεΐ καστανέρυθρον μαφόριον, τό όποιον
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πτυχώνεται λοξά καί καταλήγει είς χρυσούς κροσ- 
σούς καί βαθυπράσινον χιτώνα.

Ό έξ άριστερών εισερχόμενος άγγελος προχω
ρεί μέ όρμητικήν κίνησιν πρός τήν Θεοτόκον 
εύλογών μέ τήν δεξιάν καί κρατών εις τήν άρι- 
στεράν σκήπτρον ( Π ί ν. 504 α ). Είς τό βάθος 
άρχιτεκτονήματα καί έπ’ αύτών πορφυρά παλαιο- 
λόγεια ύφάσματα. Ή όλη είκών άκολουθεϊ τόν γνω
στόν βυζαντινόν τύπον τού Ευαγγελισμού, τόν ό
ποιον προτιμά καί ή μεταβυζαντινή εικονογραφία. 
Ό τύπος είς τήν «'Ερμηνεία τού Διονυσίου τού έκ 
Φουρνά»: «Σπίτια καί ή Παναγία ίσταμένη έμ
προσθεν σκαμνιού έχουσα όλίγον κλιτήν τήν κε
φαλήν............  καί ό άρχων Γαβριήλ έμπροσθεν
αύτής μέ τήν δεξιάν ευλογών καί μέ τήν άριστε- 
ράν βαστών κοντάρι..».

Ό αυστηρός αύτός είκονογραφικός τύπος μέ τήν 
Παναγίαν ίσταμένην πρός δεξιά έχει παλαιόν 
βυζαντινόν πρότυπον. ’Αντιπροσωπεύει δέ κατά 
τόν Millet10 τήν Βυζαντινήν 'Ελληνιστικήν παρά- 
δοσιν. Άντιθέτως ή καθημένη Παναγία είναι 
δημιούργημα τής Παλαιστινιακής παραδόσεως. 
Ταύτην προτιμά καί ή τέχνη τών Παλαιολόγων, 
χωρίς νά έγκαταλείπη τελείως τόν παλαιόν βυ
ζαντινόν τύπον, τόν όποιον έπανευρίσκομεν άρ- 
κετά συχνά είς τήν μεταβυζαντινήν έποχήν.

’Από τά παραδείγματα τής μεταβυζαντινής πε
ριόδου ή είκών τής Νάξου έχει είκονογραφικάς 
όμοιότητας μέ τόν Εύαγγελισμόν τού καθολι
κού τής Λαύρας καί κυρίως μέ τήν εικόνα τού 
'Αγίου Εύσταθίου τού Πλακίδα εις τόν Άθω11. 
Ίσταμένη Παναγία καί γνέθουσα, μέ τήν Ιδίαν 
κίνησιν καί στάσιν, είκονίζεται έπίσης έπί βη
μοθύρου τού ναού τής 'Υπαπαντής είς τήν Θεσ
σαλονίκην12. ’Αλλά τόν αυτόν είκονογραφικόν 
τύπον έχει καί ό Εύαγγελισμός τού 'Αγίου Τρύ- 
φωνος τής Μονής Χελανδαρίου, ό όποιος φέρει 
τήν χρονολογίαν 1621. Ή Παναγία καί έκεϊ ί
σταμένη κλίνει πρός τόν έξ άριστερών είσερχό- 
μενον άγγελον καί γνέθει τήν πορφύραν13.

Παρ’ όλα αύτά, ό άγγελος μέ τό τολμηρόν βά
δισμα καί τήν όρμητικήν κίνησιν, καθώς καί τά 
άρχιτεκτονήματα τού βάθους μέ τά χαρακτηρι
στικά πτυχωτά ύφάσματα είναι δείγματα τής Πα- 
λαιολογείου τεχνοτροπίας.

'Εξ άλλου καί ή τεχνική τής είκόνος είς τό πλά-

10. G. Millet, Recherches sur l’lconographie de l’Evangile 
σ. 68.

11. Millet, § ά. σ. 77, είκ. 24.
12. *A. Ξυγγοπούλου, Βημόθυρον Κρητικής τέχνης είς 

τήν Θεσσαλονίκην, Μακεδονικά Τόμ. 3 (1953 - 1955) σ. 
116.

13. Svetozar Radojcid: «leones de Serbie et de Macedoine. 
Chilandari 6glise St. Trifun porte de l'iconostase.

σιμόν τών προσώπων καί κυρίως είς τήν άπόδοσιν 
τών φώτων είναι όμοία μέ τήν τεχνικήν τής Πα- 
λαιολογείου τέχνης. Ό προπλασμός εις τά γυ
μνά μέρη είναι όχι πολύ σκούρος, καφέ έλαιό- 
χρους, έρυθροκιτρίνη ή έπιδερμίς καί όλίγα τά 
φώτα, τά όποια άποδίδονται μέ όλίγας καί έντόνους 
φωτεινάς γραμμάς.

Είναι λοιπόν φανερόν ότι ό Εύαγγελισμός τού 
Προφήτου Ήλιοΰ τής Νάξου άνήκει εις τόν τύ
πον τού Εύαγγελισμού, όπως τόν διεμόρφωσεν 
ή Κρητική σχολή, άκολουθοΰσα έν πολλοΐς τήν 
Παλαιολόγειον εικονογραφίαν καί τεχνικήν, έπα- 
ναφέρουσα δέ ώς πρός τόν τύπον τής Παναγίας 
τόν παλαιόν βυζαντινόν τής Παναγίας όρθιας. 
’Ανήκει πιθανώτατα είς ζωγράφον τού τέλους 
τού 16ου αίώνος.

Φιλοξενία τού ’Αβραάμ (Π ί ν. 505 α)

Εύρίσκεται είς τόν ναόν τού Προφήτου Ήλιοΰ 
τής Χώρας. Μέγα μέρος τής είκόνος έχει χαθή 
καί τό ύπόλοιπον έχει άνάγκην συντη ρήσεως.

’Από τήν δλην παράστασιν τού γνωστού έπει- 
σοδίου τής Γενέσεως άπεικονίσθησαν οί τρεις 
άγγελοι γύρω άπό ήμικυκλικήν τράπεζαν καί με
ταξύ αύτών ό ’Αβραάμ καί πιθανώτατα καί ή Σάρ- 
ρα (ή μορφή έλλείπει τελείως ). Έπί τής τραπέ- 
ζης τραπεζομάνδηλον καί πολλά σκεύη. Μία με
γάλη λεκάνη μέ βάσιν, φιαλίδια, φιάλη, σκύφος, 
μαχαίρια καί περόνια καί μεταξύ αύτών άρτίσκοι.

Ό κεντρικός άγγελος φορεϊ πράσινον χιτώνα 
μέ κιτρίνας πτυχάς καί πορφυροΰν ίμάτιον. Ό 
’Αβραάμ πρασινοκίτρινον ίμάτιον καί ό έκ δε
ξιών αύτοΰ καθήμενος άγγελος πράσινον χιτώνα 
καί βαθυκύανον ίμάτιον.

Ή είκών φαίνεται ότι άκολουθεϊ παλαιόν καί 
μάλιστα άνατολικόν πρότυπον. Ή ήμικυκλική 
τράπεζα σχήματος βυζαντινού σίγμα, τό είλητόν 
τό όποιον κρατούν καί οί τρεις άγγελοι, καθώς καί 
ή κίνησις εύλογίας τήν όποιαν φαίνεται ότι κά- 
μνουν οί δύο άπό τούς άγγέλους είναι χαρακτηρι
στικά, τά όποια συναντώμεν εις Φιλοξενίας τού 
παλαιού τύπου.

Ή Παλαιολόγειος τέχνη προτιμά τήν όρθο- 
γώνιον τράπεζαν, τό σκήπτρον εις τάς χεϊρας τών 
άγγέλων, τόν ’Αβραάμ καί τήν Σάρραν ύπηρε- 
τούντας14.

Τήν αύστηρότητα τής παραστάσεως έπιτείνει 
καί ό διάφορος τρόπος τής διευθετήσεως τών έν- 
δυμάτων τού κεντρικού άγγέλου. Τό ίμάτιον του

14. Περί τούτου βλ. Μουρίκη Ντ., Ή παράσταση της Φι
λοξενίας τοϋ ’Αβραάμ σέ μιά εΙκόνα τον Βυζαντινού Μου
σείου. ’Ανάτυπον έκ τοϋ Δελτίου της Χ.Α.Ε. περ. Δ', τόμ. 
r (1962), ’Αθηναι 1963.
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καλύπτει τόν άριστερόν ώμον καί κατά τόν έλ- 
ληνικόν τρόπον περνά κάτω άπό τόν δεξιόν, δι
πλώνεται δέ έμπρός καί εις τό μέσον τοΟ στήθους. 
Είναι φανερόν ότι συμβολίζει τόν Πατέρα άπό 
τήν 'Αγίαν Τριάδα, τήν όποιαν, ώς γνωστόν, συμ
βολίζει ή Φιλοξενία.

Ό τύπος λοιπόν τής είκόνος, παρ’ δ,τι είκονίζει 
καί τόν ’Αβραάμ καί μάλιστα καθήμενον (;) μετα
ξύ τών υψηλών φιλοξενούμενων του, πλησιάζει 
περισσότερον πρός τόν δογματικόν τύπον τής 
παραστάσεως. Ό ’Αβραάμ είκονίζεται καθήμενος 
μεταξύ τών τριών άγγέλων καί είς τήν Φιλοξε
νίαν τού 'Αγίου Γεωργίου είς Άρτον Ρεθύμνης15. 
’Εκεί ό τύπος είναι Ιστορικός, άρκετά άνεπτυγμέ- 
νος, μέ πολλά γραφικά στοιχεία, δπως τήν δρύν 
τού Μαμβρή, τήν μορφήν τής Σάρρας καί τού ύπη- 
ρέτου, τήν δάμαλιν καί τόν μόσχον ό όποιος κρέ- 
μαται άπό κλάδον τού δένδρου. Ούτως έκεΐ δι
καιολογείται ή παρουσία τού καθημένου ’Αβραάμ 
ώς οίκοδεσπότου είς τό γεύμα μεταξύ τών φιλο- 
ξενουμένων του.

Ώς πρός τήν τεχνικήν ή είκών τής Νάξου έχει 
είς τά γυμνά μέρη καστανόχρουν προπλασμόν, 
έρυθροκιτρίνην έπιδερμίδα καί όλίγας φωτεινός 
γραμμάς είς τά προεξέχοντα σημεία.

’Ανήκει πιθανώτατα είς τόν 16ον αίώνα.

Παναγία ή ’Ελεούσα

Εύρίσκεται έπί τού τέμπλου τού Αγίου Ίωάν- 
νου τού Χαλκίου.

Έπί σανίδος, διαστάσεων 0,965 χ0,67 μ., είκονί- 
ζεται ή Θεοτόκος έν προτομή κλίνουσα τήν κε
φαλήν έλαφρώς πρός τ’ άριστερά ( Π ί ν. 505 
β). Κρατεί τόν Ίησούν είς τήν άριστεράν καί 
τήν δεξιάν φέρει πρό τού στήθους.

Φορεΐ καφέ βυσσινόχρουν μαφόριον καί χει
ριδωτόν πράσινον χιτώνα. Ό Χριστός κεραμό- 
χρουν ίμάτιον καί κυανοπράσινον χιτώνα.

Τά σκιερά μέρη τών πτυχών άποδίδει καφέ βυσ- 
σινόχρους βαθύς τόνος· λευκαί έντονοι γραμ- 
μαί τονίζουν τάς φωτισμένος άκμάς τών πτυχών.

Κυριαρχούν γεωμετρικά γραμμικά σχήματα 
χωρίς καμπύλος.

Ή τεχνική αύτή τής άποδόσεως τής πτυχολο- 
γίας είναι χαρακτηριστική τού 16ου αίώνος. Τό 
πρόσωπον όμως τής Παρθένου μέ τόν άνοικτού 
τόνου καφέ προπλασμόν φωτίζουν δέσμαι λεπτών 
λευκών γραμμών, αί όποΐαι άπλώνονται είς με
γάλη ν εκτασιν καί ένθυμίζουν τεχνικήν Που 
αίώνος.

15. Βλ. σχετ. είς Ν. Β. Δρανδάκη, Ό είς Άρτόν Ρεθύμνης
ναΐσκος τοϋ Αγίου Γεωργίου. Άνάτυπον έκ τοϋ ΙΑ' τόμου
τοΟ περ. «Κρητικά Χρονικά».

Ό είκονογραφικός τύπος τής είκόνος είναι ό 
γνωστός τύπος τής Παναγίας τού Πάθους16. Ή 
Παναγία έν προτομή Βρεφοκρατοϋσα καί έκατέ- 
ρωθεν αυτής οϊ δύο άγγελοι μέ τά σύμβολα τού 
Πάθους.

Παρ’ δλα αυτά ή είκών φαίνεται δτι άνήκει 
μάλλον είς τόν τύπον τής Όδηγητρίας. Ό μικρός 
Χριστός δέν κρατεί, δπως συμβαίνει συνήθως είς 
τόν τύπον τής Παναγίας τού Πάθους, τήν δεξιάν 
τής Παρθένου δι’ άμφοτέρων τών χειρών του ούτε 
καί στρέφει όπίσω τήν κεφαλήν πρός τόν άρχάγ- 
γελον Γαβριήλ.

Τόν ’Αρχάγγελον παρατηρεί έδώ ό Χριστός 
είκονιζόμενον άριστερά τής Θεοτόκου φέροντα 
τό χαρακτηριστικώτερον σύμβολον τού Πάθους, 
τόν Σταυρόν. Δέν ύπάρχει έπίσης τό γνωστόν έπί- 
γραμμα, τό όποιον συνήθως γράφεται είς τά δεξιά 
καί είς τό μέσον περίπου τής είκόνος «Ό τό χαΐρε 
πριν τή Πανάγνφ μηνύσας τά σύμβολα νύν τού
πάθους προδεικνύει........... ». Έξ άλλου έλλείπει
καί ή χαριτωμένη λεπτομέρεια τού λελυμένου 
σανδαλιού, τόσον χαρακτηριστική διά τήν Πα
ναγίαν τού Πάθους.

Τάς άμφιβολίας διά τήν γνησιότητα τού τύπου 
έπιτείνουν αί μεταγενέστεροι έπιζωγραφήσεις τών 
άγγέλων.

Ή είκών είναι έξαιρετικής τέχνης καί γίνεται 
περισσότερον σημαντική μέ τήν χρονολογίαν 
τήν όποιαν φέρει είς τό κάτω μέρος της: ,α φ ^ θ 
( 1599).

Άγιος ’Ιωάννης ό Θεολόγος17 ( Π ί ν. 506 α - β)

Εύρίσκεται έπί τού τέμπλου τής Παναγίας τού 
Χριστού τής Χώρας.

Έχει διαστάσεις 1.04 x 0,73 μ. καί διατηρείται 
είς σχετικώς καλήν κατάστασιν. Ή είκών είναι 
άρκετά σημαντική καί διά τόν είκονογραφικόν 
της τύπον καί διά τήν χαρακτηριστικήν τεχνικήν 
της.

16. Περί τής δημιουργίας τοϋ είκονογραφικοϋ τύπου τής 
Παναγίας τοϋ Πάθους βλ. *Α. Ξυγγοπούλου, Σχεδίασμα Ιστο
ρίας τής θρησκευτικής ζωγραφικής μετά τήν Άλωσιν, σ. 
187. Έκεϊ ό καθηγητής κ. Ξυγγόπουλος παρατηρεί δτι με
ταξύ τοϋ παλαιοτάτου τύπου τής Παναγίας τοϋ ’Αράκου τής 
Κύπρου και τής Παναγίας τοϋ Πάθους, δπως παρίσταται είς 
τάς κρητικάς είκόνας, μεσολαβεί μία διασκευή τών Παλαιο- 
λόγων τήν όποίαν έπειτα έτροποποίησαν οί Κρήτες. Έπίσης 
βλ. Ν. Β. Δρανδάκη, Ή Ρεθυμνία είκών Παναγίας τοϋ 
Πάθους, είς Κρητ. Χρονικά Ε' (1951) καί Γ. Σωτηρίου, Θεο
τόκος ή Άρακηότισσα τής Κύπρου είς ΑΕ 1953 - 4, τόμος 
είς μνήμην Γ. Οίκονόμου σ. 87.

17. Έδημοσιεύθη ύπό τοϋ καθηγητοΰ κ. Κ. Καλοκύρη είς 
τήν Επετηρίδα τής Θεολογικής Σχολής «Έρευναι Χριστια
νικών μνημείων είς τάς νήσους Νάξον, ’Αμοργόν καί Λέ
σβον». ’Αθήναι, 1960.
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Ό "Αγιος είκονίζεται είς στάσιν τριών τετάρ
των μέ τήν κεφαλήν κλίνουσαν έλαφρώς πρός 
αριστερά. Κρατεί ήμιάνοικτον Εύαγγέλιον είς 
τήν άριστεράν καί μέ τόν βραχίονα τής αυτής 
χειρός στηρίζει καλαμοθήκην μέ προσκεκολλη- 
μένον έπ’ αύτής κυλινδρικόν μελανοδοχεΐον. Είς 
τήν δεξιάν φέρει γραφίδα.

Ό είκονογραφικός τύπος είναι ό ίδιος μέ έκεΐ- 
νον τής συλλογής Λοβέρδου18, όμοιάζει καί μέ 
τόν δρθιον Ευαγγελιστήν τής άπολεσθείσης εί- 
κόνος τής Ζακύνθου (όπως έδημοσιεύθη από τόν 
καθηγητήν κ. Ά. Ξυγγόπουλον19) καθώς καί μέ 
τήν παρομοίαν εικόνα τοϋ Βυζ. Μουσείου.

Φαίνεται ότι όλα αύτά τά παραδείγματα άντι- 
γράφουν Παλαιολόγειον πρότυπον. Παλαιότε- 
ρον άκόμη πρότυπον δέν είναι πιθανόν νά όπάρχη.

Άλλωστε τό ήμιάνοικτον Εύαγγέλιον έπί τού 
όποιου φαίνεται μόνον τό τέλος έκάστου στίχου, 
τό μελανοδοχεΐον, τό όποιον δέν απεικονίζεται 
είς παλαιοτέρους χρόνους, καθώς καί ή γραφίς 
είναι δείγματα τών ρεαλιστικών τάσεων τής Πα- 
λαιολογείου έποχής.

'Ως πρός τήν τεχνικήν τής άποδόσεως τής πτυ- 
χολογίας καί τοϋ προσώπου, ή είκών είναι χαρα
κτηριστικόν δείγμα τής τέχνης τοϋ 16ου αίώνος20.

Έπί τοϋ σκοτεινοϋ προπλασμοϋ τά προεξέχοντα 
μέρη φωτίζονται άπό περιωρισμένης έκτάσεως 
φώτα έκ λεπτών φωτεινών γραμμών, αί όποϊαι 
άκολουθοϋν τό σχήμα τών όγκων (Π ί ν. 506 β ).

Αί πτυχαί τοϋ έρυθροκιτρίνου ίματίου του είναι 
τελείως σχηματικοί καί άποδίδονται μέ σκιεράς 
καί φωτεινός γραμμάς, εύθείας καί τεθλασμένος, 
καθώς καί μέ μικρά φωτεινά έπίπεδα τριγωνικά, 
τελείως γεωμετρικά.

Τήν ιδίαν τεχνικήν παρατηροΰμεν καί είς τόν 
βαθυκύανον χιτώνα.
Ή είκών τοποθετείται είς τά μέσα περίπου τοϋ 

16ου αίώνος.

Άγιος Ιωάννης ό Θεολόγος ( Π ί ν. 507 α )

Τόν Άγιον Τωάννην τής Παναγίας τοϋ Χρι- 
στοΰ άντιγράφει είς δλας του σχεδόν τάς λεπτο
μέρειας ό Άγιος Ιωάννης, ό όποιος εύρίσκεται 
έπί τοϋ τέμπλου τοϋ Σταυρού τής Χώρας.

Ό Εύαγγελιστής είκονίζεται καί πάλιν έν προ
τομή κατά τά τρία τέταρτα κρατών είς τήν δεξιάν 
γραφίδα, ήμιάνοικτον Εύαγγέλιον καί τό γνωστόν

18. Βλ. Ά. Ξυγγοπούλου, Ή Παλαιολόγειος παράδοσις είς 
τήν μετά τήν "Αλωσιν ζωγραφικήν, Δελτίον τής Χ.Α.Ε. 
1960 - 1961 τόμ. Β' (1962).

19. Αύτόθι ε. ά.
20. Βλ. Μαν. Χατζηδάκην, Ό ζωγράφος Εύφρόσυνος, Κρη

τικά Χρονικά, τόμ. I (1956).

άπό τήν προηγουμένην εικόνα μελανοδοχεΐον 
μέ τήν καλαμοθήκην.

Όμοίως συγγενική είναι καί ή τεχνική τής εί- 
κόνος είς τήν άπόδοσιν τής πτυχολογίας καί τοϋ 
προσώπου.

Τά ίδια έρυθρά περιγράμματα είς τήν ρίνα καί 
τούς όφθαλμούς, ό ίδιος προπλασμός καί όμοια 
τά φώτα είς τό πρόσωπον καί τήν πτυχολογίαν.

Παρ’ όλα αυτά φαίνεται νά έχη χρονικήν δια
φοράν.

Τό όλιγώτερον πλαστικόν περίγραμμα τής κε
φαλής, τής ρινός καί τής δεξιάς χειρός τοϋ αγίου, 
τά μεγαλύτερα φωτεινά τριγωνικά έπίπεδα τής 
πτυχολογίας καί τό δλον πλάσιμον κάνουν τήν 
μορφήν περισσότερον ψυχράν καί σχηματικήν. 
Είναι πιθανώτατα τοϋ τέλους τοϋ 16ου αί.

Ό άγιος φορεί πράσινον χιτώνα μέ άνοικτο- 
τέρου τόνου πτυχάς καί κεραμόχρουν ίμάτιον μέ 
πρασινολεύκους πτυχάς.

Χριστός Φωτοδότης

Εύρίσκεται έπί τοϋ τέμπλου τής Αγίας Παρα
σκευής Χώρας.

Έπί σανίδος, διαστάσεων 1.05x0,75 μ., είκονίζε- 
ται ό Χριστός ένθρονος ( Π ί ν. 507 β ) έπί ξύ
λινου θρόνου μετά κυλινδρικού βυσσινόχρου 
προσκεφαλαίου. Ζωγραφεϊται κατ’ ένώπιον, εύ- 
λογεΐ μέ τήν δεξιάν καί μέ τήν άριστεράν στηρίζει 
άνοικτόν Εύαγγέλιον έπί τών γονάτων του. Έπ’ 
αύτοΰ: Δεϋτε πρός με πάντες οί κοπιώντες..........

Ό Σωτήρ φορεί βυσσινόχρουν άνοικτόχρωμον 
χιτώνα μέ χρυσοϋν σημεΐον (clavus ) έπί τοϋ ώ
μου καί πράσινον μέ χρυσας τάς φωτεινός πτυ
χάς ίμάτιον. Χρυσοϋν τό βάθος καί χρυσοϋς ό 
φωτοστέφανος μέ έγχάρακτα έπ’ αύτοϋ κοσμή
ματα. Ή είκών είναι αύστηρής τέχνης μέ όλίγας 
τάς δυτικάς έπιδράσεις.

Ή αύστηρώς μετωπική στάσις τοϋ ένθρόνου 
Χριστοϋ μέ τό άνοικτόν Εύαγγέλιον έπί τοϋ άρι- 
στεροΰ γόνατος ένθυμίζει τόν Χριστόν τής Ά
γιας Τριάδος τοϋ Ααμασκηνοϋ τοϋ Μουσείου 
Μπενάκη21.

Ό Χριστός τής είκόνος μας άντιγράφει σχεδόν 
τελείως τόν είκονογραφικόν τύπον τοϋ Χριστοϋ 
τής Αγίας Τριάδος.

Φορεί δμοιον ίμάτιον μέ τήν αύτήν διάταξιν 
τών πτυχών, τά ίδια φώτα καί τό πλήθος τών χρυ- 
σοκονδυλιών. Αντιγράφει έπίσης τήν στάσιν, 
τήν κίνησιν τής εύλογίας, τήν μετωπικότητα καί 
τήν αύστηρότητα τής μορφής.

21. Βλ.’Α. Ξυγγοπούλου, Κατάλογος τών εΙκόνων τοϋ Μου
σείου Μπενάκη, άριθ. 8 πίν. 10.
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Ό τύπος τού Φωτοδότου Χριστού είναι πολύ 
άγαπητός καί πολύ κοινός εις τήν Νάξον. Άπαν
τά συχνότατα έπί τού τέμπλου των περισσοτέρων 
ναών τής Χώρας. Ή τεχνική τής είκόνος καί κυ
ρίως ή τεχνική τής άποδόσεως τών γυμνών με
ρών είναι χαρακτηριστική τού Που αίώνος.

Ό προπλασμός είναι όχι πολύ βαθέος καφέ 
τόνου, αί φωτειναί έπιφάνειαι εις μεγάλην έκ- 
τασιν καί πολλαί αί ψιμυθιαί (Π ί ν. 507 γ ).

’Επίσης αί παρ’ όλην τήν αύστηρότητα τής εί
κόνος φανεραί δυτικαί έπιδράσεις, όπως ό τύπος 
τών έγχαράκτων κοσμημάτων καθώς καί αί λεον- 
τοκεφαλαί εις τούς πόδας τού θρόνου, συμφωνούν 
μέ τήν τοποθέτησιν τής είκόνος εις τόν 17ον αί.

Παναγία ενθρονος

Εις τόν ναόν τής Κοιμήσεως τής Χώρας καί 
έπί τού τέμπλου του εόρίσκεται σημαντικωτάτη 
είκών τής Παναγίας ένθρόνου (διαστ. 0,87 x 
0,615 μ.) (Πίν. 508 α).

Ή Θεοτόκος παρίσταται κατ’ ένώπιον καθη- 
μένη έπί πλουσίως διακεκοσμημένου θρόνου μετά 
διπλού προσκεφαλαίου μέ τόν Ίησούν έπί τών 
γονάτων της. Φέρει τήν άριστεράν έπί τού ώμου 
τού μικρού ’Ιησού καί μέ τήν δεξιάν κρατεί τήν 
εύλογοϋσαν χεΐρά του. Φορεϊ πράσινον χιτώνα 
καί πολυτελές βυσσινόχρουν μαφόριον μέ χρυ
σούς κροσσούς.

Ό Χριστός είκονίζεται έπίσης κατ’ ένώπιον 
εύλογών μέ τήν δεξιάν καί κρατών εις τήν άρι
στεράν κλειστόν είλητόν. Φορεί γκριζογάλανον 
χιτώνα πεποικιλμένον μέ μικρά καστανέρυθρα άν
θη καί χρυσούν ίμάτιον.

Εις τάς τέσσαρας γωνίας οί προφήται Σολο
μών, Δαυίδ, Ήσαΐας, Δανιήλ.

Ό προπλασμός εις τά γυμνά μέρη είναι άνοι- 
κτού καφέ τόνου καί υπέρυθρος ή έπιδερμίς. 
Λεπταί ψιμυθιαί έναλλάσσονται εις λεύκάς καί 
ύπορροδίνου χρώματος. Ή είκών άνήκει πιθανώ- 
τατα εις τόν 17ον αιώνα.

'Ωραία είκών μέ τήν γνωστήν παράστασιν τής 
Ρίζης Ίεσσαί (διαστ. 0,935 x 0,63 μ.) άνυπόγρα- 
φος καί άναγομένη εις τόν 17ον αί. εύρίσκεται 
εις τόν ναόν τών 'Αγίων ’Αναργύρων Σαγκρίου 
(Πίν. 508 β, 509 α - β ).

Είκονίζεται ή Παναγία καθημένη έπί ρίζης μέ 
βυσσινόχρουν μαφόριον καί κρατεί τόν Ίησούν 
εις τούς κόλπους της ένδεδυμένον γκριζόλευκον 
χιτώνα καί κεραμόχρουν μέ χρυσας κονδυλιάς 
ίμάτιον.

Οδτος ευλογεί μέ τήν δεξιάν καί εις τήν άρι
στεράν κρατεί κλειστόν είλητόν. Εις τούς έκφυο- 
μένους έκ τής Ρίζης κλάδους οί Προφήται. Άνω

καί εις τό μέσον ό Δαυίδ, ό υιός τού Ίεσσαί, άρι- 
στερά ό Σολομών, Ήσαΐας, Άαρών, Μωϋσής, 
Ιεζεκιήλ, Δανιήλ, δεξιά Άβακούμ, Μανασής, 
Ίωνας, Ζαχαρίας. Κάτω ό Ίεσσαί κοιμώμενος.

Ή τεχνική τής είκόνος (βαθυκάστανος προ
πλασμός, άνοικτοτέρου τόνου έπιδερμίς καί όλί- 
γαι λευκαί ψιμυθιαί) καί ή εικονογραφία της εί
ναι περίπου όμοια μέ αύτήν τής Ρίζης Ίεσσαί 
τού Βίκτωρος εις τήν συλλογήν τής Βενετίας22. 
Τήν γνώμην ότι ή είκών είναι τού Βίκτωρος ένι- 
σχύει τό γεγονός ότι εύρέθη έπί τού αυτού τέμ
πλου μέ εικόνα τού Χριστού, ή όποια έχει τήν αύ
τήν τεχνικήν καί τεχνοτροπίαν καί φέρει ύπογρα- 
φήν τού Βίκτωρος.

Παναγία ή 'Οδηγήτρια

Έπί σανίδος, διαστάσεων 1.10 x 0,875 μ., είκονί- 
ζεται ή Παναγία τού τύπου τής Όδηγητρίας 
(Πίν. 510α). Εύρίσκεται έπί τού τέμπλου τού 
ναού τής Αγίας Παρασκευής τής Χώρας.

Ή Παναγία κρατεί μέ τήν άριστεράν τόν Ίη- 
σούν καί τήν δεξιάν φέρει πρό τού στήθους. Ό 
Ιησούς εύλογεί μέ τήν δεξιάν καί εις τήν άριστε
ράν κρατεί είλητόν. "Άνω άριστερά καί δεξιά 
εις μικράν κλίμακα ό Άγιος Νικόλαος καί ή 
Αγία Παρασκευή. Ή Παναγία φορεϊ καστανέ- 
ρυθρον μαφόριον.
Ή είκών ανήκει πιθανώτατα εις ζωγράφον τής 

αύστηρας τεχνοτροπίας. Δέν έχει φανεράς δυτι- 
κάς έπιδράσεις καί τά χρώματα είναι μέσα εις 
τήν Βυζαντινήν παράδοσιν.

Ή τεχνική άποδόσεως τού προσώπου είναι χα
ρακτηριστική διά τάς εικόνας τών μέσων τού Που 
αίώνος.

Καφέ - έλαιόχρους ό προπλασμός, μεγάλαι 
υπέρυθροι έπιφάνειαι τό σάρκωμα καί τά φώτα, 
λεπταί καί πολλαί λευκαί ψιμυθιαί.

’Αρχάγγελος Μιχαήλ (Πίν. 510 β)

Εύρίσκεται εις τόν ναόν τής Άγ. Παρασκευής, 
εις τήν περιοχήν «Νηό Χωριό» τής Χώρας καί έχει 
διαστάσεις 1.90x0,575 μ. 'Ο άρχάγγελος είκονί- 
ζεται όρθιος, κατ’ ένώπιον καί κρατεί εις τήν άρι
στεράν σπάθην καί εις τήν δεξιάν άνεπτυγμένον 
είλητόν.

Φορεί βαθυγάλανον κοντόν στρατιωτικόν χι
τώνα, χρυσούν θώρακα καί έρυθράν χλαμύδα. Ό 
είκονογραφικός του τύπος είναι πολύ γνωστός 
εις τήν μεταβυζαντινήν ζωγραφικήν. Συνήθως εί- 
κονίζεται εις τήν θύραν τής Προθέσεως.

22. Βλ. Manolis Chatzidakis, leones de S. Georges des Grecs 
et de la Collection de l’lnstitut Hell6nique de Venise, σ. 147 
πίν. 71.
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'Ως προς τήν τεχνικήν ή εΐκών Βχει εις τά γυ
μνά μέρη καφέ - έλαιόχρουν προπλασμόν, κερα- 
μόχρουν σάρκωμα καί πολλάς φωτεινός γραμμάς, 
αί όποΐαι έναλλάσσονται μέ άλλας βαθυτέρου 
τόνου καί φωτίζουν τά προεξέχοντα σημεία τής 
έπιδερμίδος.
Ή είκών είναι εργον άρκετά καλής τέχνης καί 

άνάγεται είς τόν 18ον αιώνα.
Εικόνες ύπογεγραμμέναι:
Μέ τήν υπογραφήν τοδ ’Αγγέλου, τοϋ γνωστού 

άγιογράφου τοΟ τέλους τοϋ 16ου καί τών άρχών 
τοϋ Που αί., κατεγράφη είκών τοϋ Προφήτου 
Ήλιοΰ εύρισκομένη έπί τοϋ τέμπλου τοϋ όμωνύ- 
μου ναοϋ τής Χώρας.

Ό Προφήτης είκονίζεται καθήμενος πρό σπη
λαίου, στρέφει πρός τόν άριστερά είκονιζόμενον 
κόρακα καί στηρίζει τήν κεφαλήν έπί τής δεξιάς 
χειρός. Φορεϊ πράσινον χιτώνα μέ άνοικτοτέρου 
τόνου πτυχάς καί έπ’ αΰτοϋ μηλωτήν ( Π ί ν. 511 
α - β). Κάτω δεξιά τής είκόνος ή όπογραφή: Χειρ 
’Αγγέλου.

Είς τά γυμνά μέρη καί τό πρόσωπον ό όχι πολύ 
σκοτεινός προπλασμός, ή περιωρισμένη είς 6κ- 
τασιν φωτεινή σιτόχρους έπιδερμίς καί αί όλί- 
γαι λευκαί ψιμυθιαί, αί όποίαι τονίζουν τά προ
εξέχοντα μέρη, καί κυρίως τό γένειον μέ τήν άρ- 
κετήν πλαστικότητα φέρουν τήν είκόνα πλησιέ- 
στερον πρός τά έργα τοϋ ζωγράφου τά άναγόμενα 
είς τά τέλη τοϋ 16ου αί.23.
Χριστός ώς Μέγας Άρχιερεύς (Π ί ν. 512 α - β )

Τοϋ Βίκτωρος24 κατεγράφη είκών είς τόν ναόν 
τών "Αγίων ’Αναργύρων Σαγκρίου, διαστάσεων 
0,935 χ 0,625 μ. παριστώσα τόν Χριστόν ώς Μέ- 
γαν ’Αρχιερέα.

Ό Σωτήρ είκονίζεται καθήμενος έπί ξυλίνου 
θρόνου μετ’ έρυθροϋ καί πρασίνου προσκεφα- 
λαίου. Είναι έντελώς κατ’ ένώπιον, εύλογεϊ μέ τήν 
δεξιάν καί μέ τήν άριστεράν στηρίζει έπί τοϋ 
άριστεροϋ ποδός του ανοικτόν Εύαγγέλιον. ’Επ’ 
αύτοΰ είς τήν άριστεράν σελίδα : Ή βασιλεία ή 
έμή ονκ έστιν εκ τοϋ κόσμου τούτου καί είς τήν 
δεξιάν: Λάβετε φύγετε τοντό μου εστί τό σώμα.. 
Ρήσεις αί όποΐαι δηλώνουν τό διπλοΰν άξίωμα 
τοϋ Χριστοϋ, τήν βασιλικήν καί τήν άρχιερατι- 
κήν ιδιότητά του25.

23. Βλ. σχετικώς Ά. Ξυγγοπούλου, Σχεδίασμα τής Θρη
σκευτικής ζωγραφικής μετά τήν Άλωσιν, σ. 169. Άθήναι, 
1956.

24. Περί τοϋ άγιογράφου τούτου βλ. Μαν. Χατζηδάκη, 
leones de Saint Georges et de la Collection de l’lnstitut Hel- 
16nique de Venise, σ. 146.

25. Ν. Β. Δρανδάκη, Έμμαν. Τζάνε Μπουνιαλής, Άθήναι
1962, σ. 95.

Φορεϊ βαθυπράσινον σάκκον μετά χρυσών δια- 
λίθων σταυρών, στιχάριον μέ έπιμανίκια καί τε- 
φρόχρουν ώμοφόριον μετά χρυσών έπίσης δια- 
λίθων σταυρών.

"Ο είκονογραφικός τύπος τοϋ Χριστοϋ Άρχιε- 
ρέως είναι πολύ συχνός είς τήν μεταβυζαντινήν 
έποχήν μέ παλαιότερον όμως Παλαιολόγειον 
πρότυπον26.

Τόν Χριστόν ’Αρχιερέα ζωγραφίζουν όλοι οί 
μεγάλοι άγιογράφοι τής μεταβυζαντινής περιό
δου, ό Τζάνε, ό Λαμπάρδος, ό Βίκτωρ.
Ή είκών τής Νάξου φαίνεται νά είναι ή πλέον 

πιστή είς τήν παλαιάν παράδοσιν. ’Εκτός άπό 
τόν πλουσίως πεποικιλμένον θρόνον, τάς όλίγας 
έπιδράσεις τής ’Ιταλικής τέχνης, αί όποΐαι φαίνε
ται νά ύποτάσσωνται είς τό δλον αύστηρόν ΰφος 
τής είκόνος, ή είκών τοϋ Βίκτωρος είναι αύστη- 
ράς τεχνοτροπίας ύπενθυμίζουσα τήν τέχνην τοϋ 
16ου αίώνος. Χαρακτηριστικόν τό σοβαρόν πρό
σωπον μέ τό ύπερκόσμιον βλέμμα, τά σφιγμένα 
χείλη καί τήν έπιμήκη ρίνα.

Ώς πρός τήν τεχνικήν ό βαθυκάστανος προπλα
σμός, ό έλάχιστος διάχυτος φωτισμός καί αί λε- 
πταί όλίγαι ψιμυθιαί προσδίδουν είς τήν είκόνα 
αύστηρόν έπίσης καί συντηρητικόν χαρακτήρα 
(Πίν. 512 β).

Κάτω φέρει τήν ύπογραφήν: Χειρ Βίκτωρος. 
’Ανήκει πιθανώτατα είς τά μέσα τοϋ Που αίώνος.

Χειρ Ίωάννου ΛΚ, είναι ή ύπογραφή ώραίας 
είκόνος είς τήν μονήν τής Παναγίας Τριπόδων. 
Ή Παναγία είκονίζεται Βρεφοκρατοϋσα μέ τόν 
Ίησοϋν είς τήν άριστεράν. Φορεϊ βυσσινόχρουν 
μαφόριον καί κυανοπράσινον χιτώνα. Ό Ίησοΰς 
στρέφει τό πρόσωπον πρός τήν Θεοτόκον, κρα
τεί είς τήν άριστεράν είλητόν καί μέ τήν δεξιάν 
εύλογεϊ. Φορεϊ κυανοΰν χιτώνα καί κεραμόχρυ- 
σον ίμάτιον. Ό προπλασμός καφέ βαθέος τόνου 
καί όποκιτρίνη ή έπιδερμίς. Άνω άριστερά καί 
δεξιά άνά είς άγγελος μέ τάς χεϊρας κάτωθι τοϋ 
ίματίου. Κάτω: Χειρ ΙΩ ΛΚ ,ΑΧξΓ.

Είς τήν μονήν Φανερωμένης καί έπί τοϋ τέμ
πλου τοϋ καθολικού εχομεν σειράν είκόνων μέ 
τήν ίδιαν τεχνοτροπίαν, τεχνικήν, χρονολογίαν 
καί άφιέρωσιν. Μόνον έπί μιάς έξ αύτών ή ύπο
γραφή τοϋ ζωγράφου, πιθανώτατα όλων τών εί- 
κόνων. Ή είκών ή όποια φέρει τήν ύπογραφήν 
παριστή τόν Χριστόν ενθρονον. Άνω άριστερά 
καί δεξιά δύο άγγελοι έν προτομή μέ τάς χεϊρας 
χιαστί έπί τοϋ στήθους. Κάτω: Χειρ Ίωάννον Κ £

26. Ν. Β. Δρανδάκη, Τοιχογραφίαι ναΐσκων Μυστρά. 
Πεπραγμένα τοϋ Θ' Διεθνούς Βυζαντινολογικοϋ Συνεδρίου, 
Α', Άθήναι 1955, σ. 174.
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,ΑΧξΓ. Δέησις τού δούλου τον Θεόν Νεοφύτου 
μοναχού Φραγκοπούλου.

Χειρ Σκευοφύλακας 'Ισπανού, είναι ή υπο
γραφή τήν όποιαν φέρουν τέσσαρες είκόνες εις 
τήν Νάξον. 1) Παναγία ένθρονος μεταξύ τεσσά
ρων προτομών προφητών. Εύρίσκεται έπί τού 
τέμπλου τής 'Αγίας Θεοδοσίας Χώρας. Κρατεί 
τόν Ίησοϋν μέ τάς χεϊρας καί πατεΐ έπί έρυθροϋ 
προσκεφαλαίου. Φορεΐ βαθυκύανον χιτώνα καί 
βυσσινόχρουν μαφόριον. Ό ’Ιησούς κεραμόχρουν 
μέ χρυσός πτυχάς ίμάτιον καί κυανούν χιτώνα. 
"Ανω ό Δαυίδ καί ό Σολομών, κάτω ό Ήσαΐας καί 
ό Ζαχαρίας. Κάτω: Θεοτόκε ή ελπίς πάντων 
των Χριστιανών / και μήτηρ Θεού μνήσθητι ’Ι
ωάν /νου δούλου σου κ(αι) Σκενοφύλακος / ίερέως 
'Ισπανού τού γραφέως δούλου σου τού πολλά α
μαρτωλοί 1731.

2) Είς τό Άγερσανί τής Νάξου καί είς τό καθο
λικόν τής μονής τού Αγίου Ίωάννου τού Προδρό
μου εύρίσκεται έπί τού τέμπλου Παναγία Βρεφο- 
κρατοΰσα έπί κεραμοχρύσου θρόνου. Άνω άρι- 
στερά καί δεξιά άνά είς άγγελος έν προτομή. 
Ή Παναγία φορεΐ καφέ βυσσινόχρουν μαφόριον 
καί χρυσοπράσινον χιτώνα. 'Ο προπλασμός είς 
τά γυμνά μέρη άνοικτού τόνου καφέ καί μεγάλαι 
αί φωτειναί έπιφάνειαι μέ πολλάς ψιμυθιάς. Κάτω: 
Χειρ Σκευοφύλακος τού 'Ισπανού 1733.

Χειρ Μανουήλ Κ ( Φαδοπούλου ) ,ΑΨλβ. 
Κατ’ αύτόν τόν τρόπον ύπογράφει ό ζωγράφος 
τής Σταυρώσεως έπί τού τέμπλου τής μονής Σταυ
ρού Σαγκρίου Νάξου. Ό ’Ιησούς κρέμαται έπί 
τού σταυρού μεταξύ τών δύο ληστών. Κάτω ό 
’Ιωάννης μέ τήν παλάμην έπί τής παρειάς, ή Θεο
τόκος έναγκαλιζομένη τόν σταυρόν, αί τέσσαρες 
μυροφόροι καί στρατιώται. Γύρω σκηναί έκ τού 
πάθους. Κατωτέρω ή Ύψωσις τού Τιμίου Σταυ
ρού. Διαστ. 0,93 x 0,745 μ.

Νικόλαος Ισπανός, άπόγονος ίσως τού Σκευο
φύλακος, είναι ό ζωγράφος τής είκόνος τού Α
γίου Αρτεμίου είς τήν μονήν τού Αγίου ’Ελευ
θερίου είς τό Σαγκρίον τής Νάξου. Ό άγιος εί- 
κονίζεται έφιππος έπί καφερύθρου ίππου. Φορεΐ 
χρυσοποίκιλτον θώρακα, βραχύν στρατιωτικόν 
έρυθρόν χιτώνα καί έπί τών ώμων πρασίνην χλα
μύδα. Κρατεί άκόντιον καί έρχεται άπό δεξιά. 
Άνω, είς τήν γωνίαν, κυανόχρυσον τεταρτοκύ- 
κλιον έντός τού όποιου εύλογούσα χείρ. Κάτω 
δεξιά: Χειρ Νικολάου 'Ισπανού ,ΑΨξ' ω ’Αρ
τέμιε Θεόφρον ’Αντωνία) Γιακου μέτω Χριστο- 
φύλη σνμπάντων δε συν γυναιξί και τέκνοις φύλ.α- 
ξον έκ τού λιμού..... Διαστ. 0,71 X 0,725 μ.

Τού ’Αντωνίου Τζηγάλα κατεγράφη είκών πα- 
ριστώσα τόν άρχάγγελον Μιχαήλ είς τόν ναόν

τού Αγίου Γεωργίου Γκρόττας. Ό άγγελος φορεΐ 
βαθυπράσινον χιτώνα, ό όποιος δένεται είς τήν 
μέσην μέ χρυσήν ζώνην καί είδος λινού θώρα- 
κος έφαρμοστοϋ είς τό στέρνον μέ κοντάς χει
ρίδας’ έπ’ αυτού έρυθροκιτρίνη χλαμύς. Πα
τεΐ έπί τού νεκρού καί κρατεί είς τήν δεξιάν σπά
θην καί είς τήν άριστεράν ζυγόν μέ ψυχήν έχου- 
σαν μορφήν βρέφους έσπαργανωμένου. Κάτω: 
Χειρ ’Αντωνίου ίερέως Τζηγάλα.

’Εμμανουήλ Ιερομόναχος λέγεται ό ζωγράφος 
τού Αγίου ’Ελευθερίου τής όμωνύμου μονής Σαγ
κρίου. Ό άγιος κάθηται έπί χρυσοπράσινου προσ
κεφαλαίου καί φορεΐ γκριζογάλανον χιτώνα, κε
ραμόχρουν ίμάτιον, χρυσοΰν έπιγονάτιον, χρυ- 
σοϋν έπιτραχήλιον καί ύπόλευκον ώμοφόριον.

’Ανυπόγραφοι χρονολογημένοι είκόνες:

Έκ τών κυριωτέρων:
1) Έπί τής θύρας τής 'Ωραίας Πύλης άνωθεν 

τού βημοθύρου τού ναού τής μονής Φανερωμέ
νης είκονίζεται ό «’’Αρτος τής ζωής». Ό Χριστός, 
άγένειος, έντός κυανού ποτηριού, εύλογεΐ μέ τάς 
δύο χεϊρας, φέρων κυανούν χιτώνα καί έρυθρόν 
ίμάτιον. Κάτω δύο όλόσωμοι άγγελοι σχεδόν κατ’ 
ένώπιον κρατούν κηροπήγια καί θυμιατήρια. 
Φορούν καί οΐ δύο πορτοκαλόχρουν ένδυμα μετά 
λώρου. Κάτω: ,ΑΧξΓ Δέηαις τού δούλου τού 
Θεού Νεοφύτου μοναχού Φραγκοπούλου. Καφέ 
ό προπλασμός καί κεραμόχρους ή έπιδερμίς. 
Πολλαί αί ψιμυθιαί. Διαστ. 1.03 x 0,60 μ.

2) ’Ασφαλώς σύγχρονος μέ τήν προηγουμένην 
ή είκών τού Εύαγγελισμού έπί τού βημοθύρου 
τού αύτού τέμπλου. Δέν ύπάρχει χρονολογία, 
ύπάρχει όμως ή υπογραφή τού ίδιου άφιερωτού. 
Δέησις τού δούλου τού Θεού Νεοφύτου μονα
χού Φραγκοπούλου. Έμπροσθεν άρχιτεκτονη- 
μάτων τεφροπρασίνων μετ’ έρυθρών ΰφασμάτων 
είκονίζεται δεξιά ή Παναγία όρθια μέ καφέ βυσ- 
σινόχρουν μαφόριον καί βαθυκύανον χιτώνα. 
Όπισθεν αύτής ξυλίνη έδρα μετ’ έρυθρού προσ
κεφαλαίου. Ό άγγελος φορεΐ ροδόχρουν ίμάτιον 
καί βαθυκύανον χιτώνα, έχει δέ πορτοκαλόχρους 
πτέρυγας. Κάτω: Δέησις τού δούλου τού Θεού / 
Νεοφύτου μοναχού / Φραγκοπούλου.

3) Ό Χριστός ώς Μέγας Άρχιερεύς ζωγραφεΐ- 
ται έπί είκόνος τής μονής Αγίου ’Ελευθερίου Σαγ- 
γρίου μέ τήν χρονολογίαν ,Α X ^ καί τήν έπι- 
γραφήν: δέησις τού δούλου τού Θεού Σεραφείμ.... 
.....Βαρβατοπούλου. Διαστ. 0,64 x 0,415 μ.

4) Παναγία ένθρονος, Βρεφοκρατούσα, άνηρτη- 
μένη έπί τοίχου τού Άγ. Γεωργίου Κυνιδάρου. 
'Η Παναγία φορεΐ έρυθρόν μαφόριον καί κυανούν 
χιτώνα, κρατεί είς τήν άριστεράν είλητόν καί κά-
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θηται μέ τόν Ίησοϋν έπί τών γονάτων της μεταξύ 
τεσσάρων προτομών προφητών. Κάτω: ^Ιιά συν
δρομής ή ταύτι (Παύλου;) Άποστωλίου ίερέως 
Κλουβάτου κ(αί) μνημόσυνον αύτοϋ 1794.

ΣΕΡΙΦΟΣ

ΕΙς τήν νήσον Σέριφον κατεγράφησαν έβδομή- 
κοντα περίπου εικόνες27. Αί πλείσται άνάγονται 
εις τόν 18ον καί 19ον αιώνα, έλάχισται δέ είς τόν 
17ον. Ή κατάστασίς των δέν είναι καλή. Αί πε
ρισσότεροι είναι άχρονολόγητοι καί άνυπόγρα- 
φοι. ’Ενυπόγραφοι είκόνες έμετρήθησαν δέκα. 
Οί ύπογράφοντες ζωγράφοι είναι:

1) ’Εμμανουήλ Σκορδίλης, Ιερεύς, γνωστός 
καί άλλαχόθεν. Έργα του άπόκεινται είς τόν ναόν 
τής 'Αγίας Τριάδος τού Μεγάλου Χωριού, είκών 
τού άρχαγγέλου Μιχαήλ, διαστ. 1.33 x 0,95 μ., καί 
τής Αγίας Τριάδος, διαστ. 1.32 χ 0,93 μ., μέ τήν 
έπιγραφήν: Χειρ ’Εμμανουήλ ίερέως / Σκορδίλη.

Είς τόν ναόν τής Μονής Ταξιαρχών κατεγρά
φησαν δύο ακόμη είκόνες τού ’Εμμανουήλ Σκορ- 
δίλη: α) Παναγία, Ή Πάντων Χαρά, διαστ. 1.20 x 
0,75 μ., καί β) ’Ιησούς Χριστός, διαστ. 1x0,75 μ.

2) Δευτερεύων Σίφνιος. Τούτου είκών εύρίσκε- 
ται είς τόν ναόν τού 'Αγίου ’Ελευθερίου Κάστρου 
Χώρας, παριστώσα τήν Πλατυτέραν τών Οΰρα- 
νών μετά προφητών, διαστ. 1.03 χ 0,68 μ. Φέρει 
τήν ύπογραφήν: Χ(εί)ρ Δευτερεύοντος κ(αί) ’Α
γαπίου ί(ε)ρ(άρ)χον ) Σίφνου 1801 Σεριφίων.

Τού ’Αγαπίου έργον σφζεται είς τόν ναόν τού 
'Αγίου ’Ελευθερίου Χώρας, είκονίζον τόν Χρι
στόν ώς Μέγαν ’Αρχιερέα καί φέρον τήν ύπο
γραφήν: Χειρ ’Αγαπίου Ιεράρχου / (Σίφνου Σε
ρί )φου 1801.

3) Πέτρος Αυμβέος, οικονόμος. Είκών αύτού 
είς τό τέμπλον τού 'Αγίου Γεωργίου Χώρας πα- 
ριστώσα τόν Παντοκράτορα, διαστ. 0,83x0,64 μ., 
φέρει χρονολογίαν 1825 Μαρτίου 24 καί έπιγρα
φήν: Διά συνδρομής και / εξόδων τον έδεσιμο- 
τάτου Γρηγορίου ίερέως / υπό Χαρτοφύλακας.

4) ’Ιωάννης Μύρων, Σίφνιος. Τούτου είκών τής 
Παναγίας τής Έλεούσης, διαστ. 0,34x0,29 μ., εύ- 
ρισκομένη είς τόν ναόν τού 'Αγίου Γεωργίου 
Χώρας, φέρει τήν ύπογραφήν: Χειρ δέ Ίωάννου 
Μύρωνος / Σιφνέου καί τοποθετείται είς τά τέλη 
τού 18ου αίώνος.

Τινές τών εικόνων, αΐτινες έχουν χρονολογίαν, 
άναγράφουν τό όνομα τού δωρητού. Ούτως ό 
"Αγιος’Αθανάσιος, διαστ. 0,37x0,30 μ., φέρει τήν 
άφιέρωσιν: Δέησις τοϋ δούλου τοϋ Θεού Σπόρου Να- 
τάλε εις μνημόσυνον αύτοϋ καί ψυχικήν σωτηρίαν

27. Ή καταγραφή έγένετο ύπό τοϋ κ. Ν. Άλιπράντη.

1825 Δεκεμβρίου 10. Ή είκών, ώς καί ή έπομένη, 
άνήκει είς τό δωδεκάορτον τού ναού τού 'Αγίου 
Γεωργίου. 2) Αγία Πεντηκοστή, διαστ. 0,37 x 
0,30 μ., τού έτους 1826. 3) "Αγιος Γεώργιος μέ έπι
γραφήν καί χρονολογίαν: Δέησις τοϋ Νεκτα
ρίου Μοναχού / 1721, έκ τού δωδεκαόρτου τού 
'Αγίου Γεωργίου Καλλίτσου. Έκ τών λοιπών 
άνυπογράφων είκόνων δέν θά ήδυνάμεθα νά πα- 
ραβλέψωμέν τινας, αί όποΐαι παρουσιάζουν έξαι- 
ρετικόν ένδιαφέρον άπό καλλιτεχνικής καί είκο- 
νογραφικής άπόψεως. Έξ αύτών αί κυριώτεραι 
είναι αί έξής:

1) Κεφαλή Παναγίας, διαστ. 0,128 x 0,14 μ., 
είς τό ιερόν βήμα τού ναού Τιμίου Σταυρού Χώρας.

2) Ζωοδόχος Πηγή, διαστ. 0,37 x 0,265μ., παρι- 
στώσα τήν Παναγίαν Βρεφοκρατούσαν κατ’ ένώ- 
πιον. Άνω, είς τάς γωνίας, άγγελοι κρατούν είλη- 
τάρια έπί τών όποιων: Χαίρε ειρήνη αφθορε καί
Θεοδόχε Χαίρε Πηγή καί....... ζωηφόρος. Ή είκών
άνάγεται είς τόν 17ον αίώνα.

3) Πίατις, ’Ελπίς καί ’Αγάπη είς τό μέσον καί 
έκατέρωθεν αύτών ή Αγία Σωφρονία καί ή Α
γία Εύφημία. Άνωθεν όλων έπί νεφέλης ό ’Ιη
σούς εύλογών έν μέσφ μικρών άγγέλων. Ή εί
κών άνάγεται είς τόν 17ον αίώνα, εύρίσκεται έπί 
προσκυνηταρίου τού ναού Αγίου Ίωάννου Χώ
ρας καί έχει διαστάσεις 0,34 x 0,255 μ.

4) Παναγία ή Σκοπιώτισσα, διαστ. 0,50x0,37 μ., 
Θεοτόκος Βρεφοκρατοΰσα, έκατέρωθεν τής όποιας 
δύο μεγάλαι κανδήλαι. Ή είκών εύρίσκεται είς 
τόν ναόν τού Αγίου Ίωάννου Χώρας.

5) Παναγία Βρεφοκρατοΰσα, διαστ. 0,89 χ 0,78 
μ., έν τφ ναώ τού Αγίου Ίωάννου Χώρας, άνα- 
γομένη είς τόν 17ον αίώνα. Άνω άριστερά ό 
Άγιος Εύστράτιος έφιππος, κάτω αί Αγία Πί- 
στις, ’Ελπίς καί ’Αγάπη. Φέρει τήν άφιέρωσιν: 
Δέησις τοϋ δούλου τοϋ Θεόν Θεοδώρου καί τής 
συμβίας αύτοϋ Τοκοϋς.

6) Κοίμησις τής Θεοτόκου, διαστ. 1.19x0,87 μ. 
Πέριξ τής κεντρικής είκόνος σκηναί έκ τού βίου 
τής Θεοτόκου. Εύρίσκεται είς τόν ναόν τού Άγιου 
’Αθανασίου Χώρας καί χρονολογείται πιθανώ- 
τατα άπό τού 17ου αίώνος.

7) Τρίπτυχον διαστ. 0,45 X 0,32 μ. Είς τό με- 
σαΐον φύλλον: Παναγία Βρεφοκρατοΰσα, κάτω οί 
Άγιοι Ιωάννης ό Πρόδρομος, Βασίλειος, Χρυσό
στομος καί Γρηγόριος. Είς τό άριστερόν: Προφή
της Ήλίας άνω, Δημήτριος καί Γεώργιος είς 
τό μέσον, καί Κοσμάς καί Δαμιανός κάτω. Είς τό 
δεξιόν φύλλον: οί Άγιοι Νικόλαος καί Παντελε- 
ήμων άνω. Μηνάς είς τό μέσον καί Έρμόλαος 
κάτω. Ή είκών είς τό σκευοφυλάκων τής Μο
νής Ταξιαρχών.
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ΚΥΘΝΟΣ

ΕΙς τήν Κύθνον κατεγράφησαν28 έκατόν πεντή- 
κοντα περίπου φορηταί είκόνες, αί πλεϊσται των 
όποιων άνάγονται είς τόν 18ον καί 19ον αιώνα, 
όλίγαι δέ είς τόν 17ον καί ίσως είς τόν 16ον. 
Αί περισσότεραι σφζονται είς σχετικώς καλήν 
κατάστασιν. Έξ αότών ή παλαιοτέρα εύρίσκεται 
έπί τοΟ τέμπλου τοϋ 'Αγίου Σάββα τής Χώρας, πα
ριστάνει τόν Άγιον Όνούφριον γυμνόν μέχρι 
τής όσφύος καί φέρει τήν έπιγραφήν: ,αχξ η'/ 
/ Δ έησις τοϋ δούλου σου Κωνσταντίνου ίερέως. 
Έκ τών όπολοίπων ύπογεγραμμέναι είναι αί κά
τωθι:

1) Χριστός είς τήν Ευαγγελίστριαν τής Χώρας, 
διαστ. 1.12 x 0,77 μ., μέ τήν άφιέρωσιν: Δ έησις 
τής / δούλης τοϋ Θ(εο)ϋ I’Ελένης Πρεσβυτέρας, 
Χειρ I ’Αντωνίου ίερέως Σκορδίλη.

2) Εύαγγελισμός τής Θεοτόκου έπί τού τέμ
πλου τοβ Αγίου Νικολάου Πλουσίου τής Χώρας, 
διαστ. 1.15x0,81 μ.: 1706 / έξοδος Λονή / Τιμπά- 
ου ντε Τολό / Χειρ ’Αντωνίου ίερέως Σκορδίλη.

3) Έπί τοΟ τέμπλου τού αύτοβ ναού Άρχων 
Μιχαήλ καί πέριξ αύτοβ 16 σκηναί έκ τών θαυ
μάτων του. Φέρει τήν αύτήν άφιέρωσιν καί τήν 
υπογραφήν τοϋ αύτοϋ ζωγράφου.

4) Τον ’Εμμανουήλ Σκορδίλη Γέννησις τής 
Θεοτόκου είς τόν ναόν τής Παναγίας τοϋ Κά
στρου Χώρας. Είναι διαστάσεων 0,82 x 0,62 μ. 
Τοϋ γνωστού τούτου άγιογράφου έχομεν δύο άκό- 
μη είκάνας είς τήν Κύθνον:

5) Τόν Άγιον Δημήτριον, διαστ. 0,83 x 0,53 μ, 
είς τόν ναόν τοβ Αγίου Δημητρίου Κούτσουνου.

6) καί τήν Παναγίαν τήν Άμόλυντον, διαστ. 
0,83 χ 0,53 μ., είς τόν αύτόν ναόν.

7) Ή είκών τοϋ Αγίου Νικολάου, διαστ. 0,83 χ 
0,53 μ., έπί τοϋ τέμπλου τοϋ Αγίου Μήνα Δρυοπί- 
δος μέ τήν ύπογραφήν τοϋ Ίωάννου Σκορδίλη.

8) Είς τόν ναόν τής Ζωοδόχου Πηγής Χώρας 
άπόκειται είκών τοϋ Παντοκράτορος μέ τήν ύπο
γραφήν τοϋ ζωγράφου Δεντερεύοντος Σίφνου. 
Διαστ. 0,95 x 0,61 μ.

9) Τοϋ αύτοϋ ζωγράφου κατεγράφη καί άλλη 
είκών, διαστ. 0,90 x 0,70 μ., είς τόν ναόν τοϋ Χρι- 
στοϋ τοϋ Κούτσουνου, παριστώσα τήν Μετά- 
στασιν καί φέρουσα τήν έπιγραφήν: 1799 χ(εί)ρ 
Δεντερεύων Σίφνου.

10) Ή Θεία Λειτουργία τών Ούρανίων ταγμά
των. Ή είκών εύρίσκεται έπί τοϋ τέμπλου τής 
Ζωοδόχου Πηγής Χώρας, έχει διαστάσεις 0,98 x 
0,54 μ., καί άναγράφει τήν άφιέρωσιν: Δέησις τοϋ

28. Ή καταγραφή έγένετο ύπό τοϋ κ. Ν. *Αλιπράντη.

Δούλου τοϋ Θεόν ’Ιγνατίου ' Ιερό μονάχου καί τής 
αδελφής αύτοϋ.

11) Παναγία ή Έλεοϋσα, διαστ. 0,82x0,72 μ., έν 
τώ ναώ τοϋ Αγίου Ίωάννου Χώρας, Ποίημα Δα
μασκηνού / Ίερομονάχου.

12) Γέννησις τής Θεοτόκου, διαστ. 0,90 x 0,70 μ., 
έπί τοϋ τέμπλου τοϋ ναοϋ τής Αγίας Βαρβάρας 
Χώρας, Χειρ Δημητρίου ίερέως.

13) Παναγία ή Άμόλυντος είς τόν Ταξιάρχην 
Δρυοπίδος, διαστ. 0,85 x 0,64 μ., φέρουσα τήν 
έπιγραφήν: 1803 Δεκεμβρίου 20 / Χειρ ’Αντω
νίου Μαρούλη.

Έκ τών άνυπογράφων εικόνων τινές έμφανί- 
ζουν καλλιτεχνικόν καί είκονογραφικόν ένδια- 
φέρον. Οϋτως είς τόν ναόν τοϋ Αγίου Σάββα εί
κών τής Θεοτόκου εχει θέμα είλημμένον έκ τοϋ 
16ου οίκου τοϋ Ακαθίστου Ύμνου.

2) Άγιος ’Ιωάννης ό Πρόδρομος, ώραία είκών 
τοϋ 17ου αί. Ό Βαπτιστής ζωγραφεΐται είς τήν 
συνήθη στάσιν, κάτω άριστερά ή Γέννησις αύτοϋ 
καί δεξιά ή Άποτομή. Έν τφ ναφ Σωτήρας Χώ
ρας.

3) Μεταμόρφωσις τοϋ Χριστοϋ. Ό Ίησοϋς έν- 
τός έλλειψοειδοϋς δόξης ϊσταται έπί τοϋ όρους, 
είς τούς πρόποδας τοϋ όποιου διαμορφοϋται σπή- 
λαιον. Δεξιά ή κατάβασις έκ τοϋ Θαβώρ καί άρι
στερά ή άνάβασις. Ή είκών εύρίσκεται ένθα καί 
ή προηγουμένη.

4) Τό σύμβολον τής Πίστεως (διαστ. 1.13 χ 
0,82 μ.) είς 13 σκηνάς τεταγμένας κατά τέσσαρας 
όριζοντίους ζώνας μέ τά γράμματα τοϋ συμβόλου 
τά άντιστοιχοϋντα είς έκάστην παράστασιν. Έρ- 
γον άξιόλογον τοϋ Που - 18ου αί. Έπί τοϋ τέμ
πλου τοϋ ίεροϋ ναοϋ Χριστοϋ είς τούς Ανεμο
μύλους Χώρας.

5) Σταύρωσις. Περί τήν κεντρικήν σκηνήν ύπέρ 
τά πεντήκοντα πρόσωπα ατινα κρατοϋν είλητά- 
ρια. Τέμπλον τοϋ Αγίου Μήνα Δρυοπίδος.

6) Παναγία ή Άμόλυντος, διαστ. 0,60 x 0,40 
μ., είναι καλής τέχνης τοϋ Που πιθανώς αίώνος, 
κοσμοϋσα τό τέμπλον τής ίερας μονής τοϋ Α
γίου Ίωάννου τοϋ Προδρόμου.

ΘΗΡΑ

Έκ τών καταγραφεισών έν Θήρα είκόνων τινές 
παρουσιάζουν ιδιαίτερον ένδιαφέρον, δι’ δ καί 
παρέχεται κατωτέρω σύντομος περιγραφή των29.

1) Παναγία ή Σπηλαιώτισσα (διαστ. 0,62 x 
0,46 μ.) έπί τοϋ τέμπλου τοϋ Αγίου Εύσταθίου Κον
τοχωρίου. Βρεφοκρατοϋσα έν προτομή, έλαφρώς

29. Ή καταγραφή έγένετο ύπό τοϋ κ. Ν. Άλιπράντη.
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έστραμμένη πρός άριστερά, βαστάζουσα δΓ άμ- 
φοτέρων τών χειρών τόν Ίησοΰν, εις τό είλη- 
τάριον τού όποιου άναγιγνώσκεται: Πνεύμα Κυ
ρίου επ’ ίμέ.....

Τό στέμμα τής Θεοτόκου κρατοΟν δύο άγγε
λοι. Κάτω άριστερά ό Εΰαγγελιστής Λουκάς είς 
μικράν κλίμακα κρατών μελανοδοχεϊον καί γρα
φίδα. Ή λεπτομέρεια δέν είναι σπανία. Ενταύθα 
όμως ό Λουκάς εΐκονίζεται όχι ζωγραφών άπό 
μνήμης τήν Παναγίαν, άλλά βλέπων αύτήν έμ- 
προσθέν του καί γράφων είς τόν έπί τών γονάτων 
του εύρισκόμενον χάρτην. Ή προσωνυμία τής 
Παναγίας ώς Σπηλαιωτίσσης ένθυμίζει τήν ει
κόνα τοϋ Μεγάλου Σπηλαίου, μέ τήν διαφοράν 
ότι εις έκείνην έλλείπει ό Λουκάς, όστις κατά 
τήν παράδοσιν ίστόρησεν αύτήν.

2) Ή Κυρία ή Θεοσκέπαστη (διαστ. 1.20 x 
0,87 μ.) είς τήν ίεράν μονήν τού 'Αγίου Νικολάου 
Ήμεροβιγλίου, Βρεφοκρατοϋσα, έντός νεφών με
ταξύ άγγέλων, ένφ άνωθεν τούτων άλλοι άγγελοι 
κρατοΟν πορφυρούν μανδύαν. Ύπεράνω τής Πα
ναγίας ή Αγία Τριάς. Ή είκών προκαλεϊ τό έν- 
διαφέρον καί διά τήν άπεικόνισιν, είς τό κάτω δε
ξιόν, τής δωρητρίας μοναχής, ή όποια, νέα τήν 
ήλικίαν, κρατούσα κομβοσχοίνιον, ζωγραφεΐται 
γονυπετής, άναβλέπουσα πρός τήν Θεοτόκον. Ή 
είκών φέρει άριστερά τήν ύπογραφήν τού άγιο- 
γράφου: Χειρ δέ Νικηφόρου I' Ιερό μονάχου Κυπρίου 
1749 καί δεξιά Μνήσθητι Δέσποινα Θεοτόκε / 
τής δούλης σου Μαρίας μο/ναχής έκ τής νήσου 
Μήλου.

3) Ή Θεία Λειτουργία (διαστ. 0,95 x 0,55 μ.) 
έπί τού τέμπλου τοϋ ναοϋ «Θεοτοκάκι» τοϋ Πύρ
γου, έργον τοϋ ’Εμμανουήλ Σκορδίλη, ποιηθέν 
τό 1671.

Τό θέμα τής είκόνος είναι καί άλλοθεν γνωστόν 
( βλ. Άνδρ. Ξυγγοπούλου, Σχεδίασμα Ιστορίας..., 
Άθήναι 1959, σ. 148). Ό άγιογράφος άντιγρά- 
φει τόν Μιχαήλ Δαμασκηνόν, όστις πρώτος, ώς 
άναφέρει ό καθηγ. Ξυγγόπουλος (αύτόθι), έδη- 
μιούργησε τό θέμα, άν καί ή βασική Ιδέα τής 
συνθέσεως προϋπάρχει εις τούς Παλαιολογείους 
χρόνους.

Είς τήν εικόνα τοϋ Σκορδίλη παρίσταται ό ’Ιη
σούς καθήμενος έπί τοϋ άριστεροΰ άκρου τής 
Αγίας Τραπέζης, ό Πατήρ έπί τοϋ δεξιοΰ καί ύπε
ράνω ταύτης Ιπτάμενον τό "Αγιον Πνεύμα. Άγ
γελοι καί άρχάγγελοι πληρούν τόν χώρον τής 
είκόνος.

4) Είκών, διαστ. 1.54x1.05 μ. Είς τό μέσον ζω- 
γραφεϊται ή Θεοτόκος ίσταμένη κατ’ ένώπιον εις 
στάσιν δεήσεως. Ύπεράνω ταύτης ή Δέησις. 
’Ολίγον άνωτέρω άγγελοι Χερουβείμ καί μετ’

αύτών ’Επιτάφιος Θρήνος. Κάτωθεν τής Θεοτό
κου άριστερά ή Μετάστασις αύτής καί κατωτέρω 
δαίμονες. Κάτωθεν τών δαιμόνων ή Σταύρωσις, 
ή Άνάστασις καί ή Άνάληψις. Είς τό κατώτα- 
τον μέρος τής είκόνος ή Ψηλάφησις τού Θωμά.

Τό έργον έπιγράφεται είκών τής ’Ορθοδοξίας 
καί άπόκειται εις τόν ναόν τού Αγίου Σαμψών 
Πύργου.

5) Άγιοι Πάντες (διαστ. 0,93 x 0,69 μ. ). Είς 
έπτά παραλλήλους όριζοντίους ζώνας είκονίζον- 
ται άγιοι, προφήται, άγγελοι, ή Αγία Τριάς, ό 
Θρόνος τής Ετοιμασίας, ό ’Αβραάμ, οί ’Απόστο
λοι. Ή είκών άπόκειται είς τόν ναόν τής Πανα
γίας τών Άγ. Πάντων Οίας. Έκ τών παλαιοτέ- 
ρων εικόνων τής νήσου άναφέρω τήν Παναγίαν 
Βρεφοκρατοϋσαν είς τήν ’Επισκοπήν τής Μέσα 
Γωνιάς. Είναι δυστυχώς έπηργυρωμένη έκτός 
τών προσώπων τής Παναγίας καί τοϋ ’Ιησού. Δύ- 
ναται νά θεωρηθή ώς άναγομένη είς τήν Βυζαντι
νήν έποχήν. "Εχει διαστάσεις 1.03 x 0,65 μ.

6) Βυζαντινών χρόνων είναι πιθανώτατα καί ή 
Μήτηρ Θεού (διαστ. 0,93 x 0,62 μ.) είς τόν έν 
Πύργο) ναόν τοϋ Χριστού.

Άλλαι άξιόλογοι εικόνες σφζονται εις τόν μνη- 
μονευθέντα ναόν τής ’Επισκοπής:

α) Ό Χριστός Παντοκράτωρ ( 1.03 χ 0,70 μ.) καί 
β) ό Άγιος’Ιωάννης ό Πρόδρομος (0,97x0,65 μ.), 
άμφότεραι τοϋ 16ου - Που αί. Έργον τοϋ Που αί., 
ίσως, είναι καί ή Βάπτισις είς τόν Άγιον Νικό
λαον Ήμεροβιγλίου.

Τέλος, ώς σημαντικόν έργον κατεγράφη ή Πα
ναγία ή «Υπαπαντή» τοϋ τόπου τής Γλυκοφιλού- 
σης είς τόν ναόν τού Αγίου Ίωάννου τού Θεολό
γου Φηρών. Ή Θεοτόκος καί ό Ιησούς φοροϋν 
στέμμα. Εκατέρωθεν αύτών είς τό άνω δεξιόν 
άκρον ό Άγιος Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός καί είς 
τό άριστερόν ό Άγιος Βασίλειος.

ΤΗΝΟΣ

Αί κυριώτεραι εικόνες έξ έκείνων αΐτινες κα- 
τεγράφησαν30 είς τήν νήσον Τήνον είναι αί επόμε
νοι:

α) Φέρουσαι ύπογραφήν:
1) Βρεφοκρατοϋσα τού τόπου τής Παναγίας τοϋ 

Πάθους. Άγνωστον έργον τοϋ Έμμ. Τζάνε τοϋ 
όποιου φέρει τήν ύπογραφήν: Ζωγράφον χειρ 
’Εμμανουήλ 'Ιερέως Τζάνε τοϋ εκ Ρηθύμνης. 
Εύρίσκεται έπί τοϋ τέμπλου τοϋ ναοϋ τής Κοιμή
σεως ( Μαλαματένιας) τής Χώρας. Δυστυχώς ή 
είκών είναι έπηργυρωμένη έκτός τών προσώπων

30. Ή καταγραφή έγένετο ύπό τής δ. Χρυσ. Σταυρινοϋ.
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τής Παναγίας καν τού Ιησού. Ή Θεοτόκος βα
στάζει τόν ΊησοΟν είς τήν άριστεράν. Έπϊ τής 
άργυρός έπενδύσεως ύπάρχει τό σύνηθες έπίγραμ- 
μα: Ό τό χαΐρε πριν τή Πανάγνω μηνύσας.......

Ό προπλασμός είς τά γυμνά μέρη άποδίδεται 
καφέ - έλαιόχρους καί αί φωτειναΐ έπιφάνειαι μέ 
πολλάς λεύκάς ψιμυθιάς, αί όποίαι έναλλάσσονται 
μέ σιτόχρους.

2) Έργον αυστηρός παραδόσεως, τεχνοτροπίας 
καί τεχνικής είναι ή Παναγία τύπου Πλατυτέρας 
τοΟ ναοΟ τής Μεγαλομάτας είς τό χωρίον Χτικά- 
δος, μέ τήν ύπογραφήν: Χιρ Γεωργίου Νικολοπού- 
λον 11689.

Ή Παναγία είκονίζεται ένθρονος, Βρεφοκρα- 
τοΟσα, κρατεί τόν Ίησούν καί μέ τάς δύο χεΐρας 
καί φορεϊ έρυθρόν μαφόριον καί κυανοπρασίνην 
καλύπτραν. Κάτω δεξιά: Αέησις τοϋ δούλου τοϋ / 
Θεοϋ Ίωαννίου / Ιερό μονάχου / κ(αι) τόν αδελ
φόν I κ(αί) τον γονέαν αυτόν /Διαστ.0,655x0,45 μ.

3) Ό Άγιος Ιωάννης ό Πρόδρομος άποκείμε- 
νος είς τόν ξενώνα τής μονής Κεχροβουνίου φέ
ρει τήν ύπογραφήν: Χειρ Δαμασκηνού. Ή δλη 
όμως τεχνοτροπία καί τεχνική τής είκόνος δέν έ
χουν σχέσιν μέ τήν τέχνην τού Μιχαήλ Δαμασκη
νού.

Ό άγιος είκονίζεται όρθιος κατ’ ένώπιον, ευλο
γών μέ τήν δεξιάν καί κρατών είς τήν άριστεράν 
σταυρόν μέ άνεπτυγμένον είλητόν. "Εχει δύο με
γάλος πτέρυγας καί φορεϊ μηλωτήν βαθέος πρασί
νου χρώματος καί καφέχρυσον ίμάτιον.

Αί μεγάλαι πτέρυγες, τό όπισθεν τού άγιου 
είκονιζόμενον τοπίον καί ή δλη τεχνοτροπία 
τής είκόνος μδς όδηγοϋν είς τόν 18ον αίώνα.

4) 'Αγία Κυριακή, διαστ. 1.04x0,635 μ. Ή άγία 
είκονίζεται κατ’ ένώπιον καί κρατεί είς τήν δε
ξιάν σταυρόν. Τήν άριστεράν φέρει πρό τού στή
θους. Φορεϊ καφεκίτρινον χιτώνα καί έρυθρόν 
μαφόριον μέ λεύκάς τάς φωτεινάς πτυχάς. Κάτω: 
Αέησις τοϋ δούλου τοϋ Θεοϋ Νικολάου Μπον- 
πρέσσα και τής σιμβίας αϋτοϋ Έλίζας καί τέκν(ου) 
αύτοϋ Σπυρίδ(ωνος) αψ κ. Χειρ Βίκτωρ[ος]. Προ
φανώς ό ζωγράφος μέ τό τόσον γνωστόν όνομα 
δέν είναι ό Βίκτωρ τού 17ου αίώνος.

5) Κοίμησις τής Θεοτόκου, διαστ. 0,50x0,415 μ. 
Τό έργον όπογράφει ό ‘Ιωάννης Σκορδίλης. Ή 
είκών άπόκειται έπϊ τής Προθέσεως τού καθολι
κού τής μονής Κεχροβουνίου. Είκονίζει τήν Πα
ναγίαν νεκράν έπϊ τής κλίνης μέ τάς χεΐρας έπϊ 
τού στήθους. Όπισθεν τής νεκρικής κλίνης καί 
είς τό μέσον τής είκόνος, τονίζων τόν κάθετον 
άξονα αυτής, ό ’Ιησούς έντός δόξης κάτωθεν κι- 
βωρίου, φέρων είς τήν άριστεράν τήν ψυχήν τής 
Θεοτόκου ύπό μορφήν βρέφους. ’Εντός τής δό

ξης έπίσης, τέσσαρες άγγελοι, άνά δύο έκατέρω- 
θεν, προσκλίνοντες καί δεόμενοι. Ό Ίεφωνίας 
καί ό άγγελος έμπροσθεν τής κλίνης καθώς καί 
οί ’Απόστολοι είς τό προσκεφάλαιον καί παρά 
τούς πόδας τής Θεοτόκου συμπληρώνουν τήν σύν- 
θεσιν. Κάτω: Χειρ Ίωάννου Σκορδίλη 1740.

6) Μέ ύπογραφήν έπίσης τού Ίωάννου Σκορ
δίλη, άλλ’ άχρονολόγητος, κατεγράφη άλλη εί
κών παριστώσα τόν Άγιον Ίωάννην τόν Πρόδρο
μον. Διαστ. 0,875 x 0,51 μ. Εύρίσκεται έντός τής 
άποθήκης τού Αγίου Δημητρίου Πύργου. Ό 
άγιος είκονίζεται όρθιος στρέφων καί προσκλί- 
νων έλαφρώς πρός άριστερά. Εύλογεϊ μέ τήν 
δεξιάν καί είς τήν άριστεράν κρατεί είλητόν. Έχει 
μεγάλας πτέρυγας χρώματος καστανού καί χρυσε- 
ρύθρου καί φορεϊ πρασίνην μηλωτήν καί καφε- 
κίτρινον ίμάτιον.

7) Τρίτη είκών τού Ίωάννου Σκορδίλη παριστδ 
τήν Παναγίαν Βρεφοκρατούσαν τού τύπου «Ρό
δον τό Άμάραντον» μέ τό παιδίον είς τήν άριστε
ράν της χεΐρα δρθιον καί ένδεδυμένον στολήν 
άρχιερέως. Ή Θεοτόκος φορεϊ καφέρυθρον μα
φόριον πορπούμενον έμπρός, πρασίνην καλύ
πτραν μέ λευκά φώτα καί βαθυκύανον χιτώνα μέ 
χρυσό λάμματα. Ό προπλασμός είναι καφέ, ή 
έπιδερμίς σιτόχρους. Ή είκών άπόκειται είς τήν 
μονήν Αγίας Ξένης τού Πύργου. Έχει διαστάσεις 
0,88 χ 0,625 μ. καί άνάγεται είς τόν 17ον αίώνα.

8) ΤοΟ ’Εμμανουήλ Σκορδίλη κατεγράφη εί
κών εύρισκομένη έπϊ τού τέμπλου τού άγιου Ίω
άννου Χώρας Τήνου μέ τό θέμα: “Ανωθεν οΐ προ- 
φήται. Ή είς τό μέσον εύρισκομένη άλλοτε έν
θετος είκών έχει άντικατασταθή ύπό νεωτέρας 
μέ τήν Παναγίαν Βρεφοκρατούσαν. Τό πλαίσιον 
εικονογραφείται μέ τούς δώδεκα προφήτας καί 
σκηνάς έκ τού γνωστού έκκλησιαστικού άσματος: 
“Ανωθεν οί προφήται σέ προκατήγγειλαν, στάμνον, 
ράβδον, κ.τ.λ. Κάτω: Χειρ ’Εμμανουήλ Ίερέως 
Σκορδίλη.

Είς τήν Αγίαν Αικατερίνην τού Κάμπου κατε
γράφη σαν:

9) Είκών Χριστού. Ό Σωτήρ κρατεί είς τήν άρι
στεράν Εύαγγέλιον καί μέ τήν δεξιάν εύλογεϊ. 
Ή κόμη του πίπτει καί έμπροσθεν έπϊ τών ώμων 
πιθανώς έξ έπιδράσεως είκόνος τού Αγίου Μαν- 
δηλίου. Φορεϊ βαθυπράσινον ίμάτιον καί έρυθρόν 
χιτώνα. Δέν ύπάρχουν ψιμυθιαί. Ό προπλασμός 
είς τά γυμνά μέρη είναι καφέ έλαιόχρους καί ύπο- 
κιτρίνη ή έπιδερμίς. Διαστ. 0,81 x 1.07 μ. Άνω 
δεξιά, είς τό ύψος τού ώμου: Αέησις τοϋ δούλου 
τοϋ Θεοϋ Αεονάρδου / τοϋ Ίωάννου 1774 / καί 
Τζωάννου. . . / έκ χειρός Κωνσταντίνου Ίωαννί- 
τη.
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10) Τοϋ αύτοϋ ζωγράφου καί έπί τοϋ ίδιου τέμ
πλου ή 'Αγία καί Πάνσοφος Αικατερίνη έν- 
θρονος έπί πλουσίως κεκοσμημένου θρόνου. Κρα
τεί είς τήν δεξιάν σταυρόν καί τήν άριστεράν 
θέτει έπί δύο τόμων βιβλίων. Φορεΐ βασιλικόν 
ένδυμα μετά χρυσού λώρου καί χρυσέρυθρον χλα
μύδα, ή όποια πορποϋται πρό τού στήθους. Κά
τω άριστερά καί δεξιά τής είκόνος σκηναί έκ 
τού βίου τής αγίας. Ή έπιγραφή: ίστορήθη ή πα
ρούσα ίκόνα διά συνδρομής και / κόπου τοϋ Κυρ 
Λονάρδον Ίωαννίτου και Τζωάννου ... εν έτει 
1774/διά χειρός δε Κων/σταντίνου τοϋ έξ Ίωαν- 
νίνων. Διαστ. 0,72 x 0,905 μ.

11) Τόν 18ον αιώνα ζή καί ό Ίωακύμ Ιερομό
ναχος Σιφνέος. Τούτου έχομεν εικόνα τέμπλου 
είς τήν 'Αγίαν Αικατερίνην Κάμπου, τήν Αγίαν 
Μεγαλομάρτυρα τού Χριστού Παρασκευήν. Ή 
αγία είκονίζεται ίσταμένη κατ’ ένώπιον, κρατεί είς 
τήν δεξιάν σταυρόν καί τήν άριστεράν φέρει πρό 
τού στήθους. Κάτω έντός τεσσάρων κύκλων σκη- 
ναί έκ τού βίου τής Αγίας.

12) Χειρ Οικονόμου Τόνου Ιερέως Πατέστον 
α ψ η' είναι ή ύπογραφή τού ζωγράφου μεγάλης 

είκόνος τού Αγίου Χαραλάμπους έπί τού τέμ
πλου τού Αγίου Χαραλάμπους Ταραμπάδου Τή
νου. Ό άγιος είκονίζεται ίστάμενος κατ’ ένώπιον, 
εύλογεΐ μέ τήν δεξιάν καί είς τήν άριστεράν κρα
τεί Εύαγγέλιον. Γύρω σκηναί έκ τού βίου του. 
Κάτω δεξιά: Μνήσθητι άγιε των δούλων σου 
Κωνσταντίνου ιερέως.

13) Γεώργιος Παξιμάδας είναι ό ζωγράφος εί
κόνος τοϋ Αγίου Δημητρίου είς τόν ναόν Τί
μιος Σταυρός Πύργου Τήνου. Ό άγιος είκονίζετα· 
έφιππος έρχόμενος έξ άριστερών. Φορεΐ βραχύν 
έρυθρόν χιτώνα, καφέ θώρακα καί πρασίνην άνε- 
μιζομένην χλαμύδα. Κρατεί δόρυ, μέ τό όποιον 
φονεύει άνδρικήν μορφήν (τόν Σκυλογιάννην). 
Κάτω έπιγραφή: Χίρ Γεωργίου Παξιμάδα. Διαστ. 
0,78 χ 0,35 μ.

β) ’Ανυπόγραφοι χρονολογημένοι είκόνες:
Χριστός μεταξύ Πέτρου καί Παύ

λου. Ή είκών είναι καλώς διατηρημένη καί με
γάλου μεγέθους, διαστ. 1.31 x 1.08 μ. Εύρίσκεται 
έπί τοϋ τέμπλου τοϋ Αγίου Ίωάννου Χώρας Τήνου. 
Ό Χριστός ζωγραφεΐται καθήμενος έπί χρυσερύ- 
θρου θρόνου, τόν όποιον κοσμούν άγγελοι, πατεΐ 
έπί έξαπτερύγων καί κρατεί είς μέν τήν δεξιάν κλεί
δα, τήν όποιαν λαμβάνει ό Πέτρος, καί είς τήν ά
ριστεράν Εύαγγέλιον, τό όποιον ύποβαστάζει ό 
Παύλος. Φορεΐ έρυθρόν μετά μελανών πτυχών χιτώ
να καί πράσινον μέ άνοικτοτέρου τόνου φώτα ίμά- 
τιον. Άνω, άριστερά καί δεξιά, δύο μικροί άγγελοί 
'Εκατέρωθεν τοϋ ένθρόνου Χριστού είκονίζονται

ίστάμενοι καί έστραμμένοι πρός αύτόν ό Πέτρος 
καί ό Παύλος. Είς τά γυμνά μέρη ό προπλασμός εί
ναι καφέ, ή έπιδερμίς κεραμόχρους καί λευκαί αί 
ψιμυθιαί. ’Εκτός τοϋ προσώπου τοϋ ’Ιησού, τό 
όποιον άποδίδεται πλαστικώτερον, οί όγκοι είς 
τά πρόσωπα τών δύο ’Αποστόλων είναι πολύ έσχη- 
ματοποιημένοι. Κάτω άριστερά: 1612.

Άγιος Σπυρίδων. Ή είκών εύρίσκε- 
ται έπί τοϋ τέμπλου τοϋ Αγίου ’Αθανασίου Μον- 
τάδου Τήνου. Ό άγιος είκονίζεται έν προτομή 
καί φορεΐ ύποκίτρινον φελόνιον μέ μέλανας σταυ
ρούς. Εύλογεΐ μέ τήν δεξιάν καί είς τήν άριστε
ράν κρατεί έπί τοϋ στήθους κλειστόν Εύαγγέλιον. 
Φορεΐ έπί τής κεφαλής σκούφον. Οί όγκοι τοϋ 
προσώπου άρκετά έσχηματοποιημένοι τονίζονται 
μέ ψιμυθιάς. Κάτω: Δέησις τοϋ δούλου τοϋ Θεοϋ 
Νώζε 1647. Διαστ. 0,58 x 0,415 μ.

Χριστός ώς Μέγας Άρχιερεύς. 
Εύρίσκεται έπί τοϋ έρεισινώτου τοϋ Δεσποτικοϋ 
θρόνου τής Άγιας Φωτεινής Χτικάδου Τήνου. 
Είκονίζεται ένθρονος εύλογών μέ τήν δεξιάν καί 
διά τής άριστερας στηρίζων Εύαγγέλιον έπί τών 
γονάτων του. Ό ’Ιησούς φορεΐ κίτρινον σάκκον 
καί τεφροπράσινον ώμοφόριον μέ χρυσερύθρους 
σταυρούς. Τά σύμβολα τών τεσσάρων Εύαγγε- 
λιστών είς τάς τέσσαρας γωνίας τοϋ θρόνου. Ή 
είκών είναι πολύ καλής τέχνης. Ή σκιά είς τά 
γυμνά μέρη έλαιόχρους. Τά φωτεινά μέρη είναι 
σιτόχροα μέ λεπτάς ψιμυθιάς. Κάτω: 1690. Διαστ. 
0,66 χ 0,48 μ.

Τήν αύτήν χρονολογίαν έχει καί ό ’Εσταυρω
μένος είς τόν ναόν Κοιμήσεως Χώρας Τήνου. Ό 
Ίησοϋς κρέμαται σχεδόν έπί τοϋ σταυρού. Κάτω: 
Τζανιπάλου καί σιμβίας αύτοϋ 1690.
Άγιος Νικόλαος. Ή είκών άπόκειται 

έπί μαρμάρινου προσκυνηταρίου τών Τριών 'Ιε
ραρχών Χώρας Τήνου. Είς τό μέσον τής είκόνος 
ζωγραφείται ό άγιος ένθρονος. Εύλογεΐ μέ τήν 
δεξιάν καί μέ τήν άριστεράν στηρίζει Εύαγγέ
λιον έπί τών γονάτων του. Φορεΐ πράσινον χι
τώνα, πολυσταύριον φαιλόνιον καί πράσινον ώμο
φόριον μέ χρυσούς σταυρούς. Άνω, άριστερά 
καί δεξιά τοϋ άγιου, έν μικρογραφία ό Χριστός 
καί ή Παναγία προσφέρουν είς αύτόν Εύαγγέ
λιον καί ώμοφόριον. Πέριξ τοϋ άγίου σκηναί έκ 
τοϋ βίου του. Κάτω άριστερά: 1696. Διαστ. 0,58 
χ 0,415 μ.

Αί άνήκουσαι είς τόν 18ον αΙώνα άνυπόγραφοι 
άλλά χρονολογημένοι είκόνες είναι πολλαί. Έξ 
αύτών μνημονεύονται αί σπουδαιότεροι:

1) Μία μεγάλου μεγέθους ώραιοτάτη Δέησις. 
Εύρίσκεται έντός τοϋ Ίεροϋ τοϋ Άγίου Χαραλάμ
πους Ταραμπάδου Τήνου. Ό Χριστός είκονίζε-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:03:04 EEST - 34.211.113.242



ΚΥΚΛΑΔΕΣ 435

ται είς τό μέσον καθήμενος έπί ξύλινης έδρας μετά 
προσκεφαλαίου. Εύλογεί μέ την δεξιάν καί είς 
τήν άριστεράν κρατεί Εύαγγέλιον. Φορεΐ βαθυ- 
πράσινον ίμάτιον καί χρυσοκίτρινον χιτώνα. ’Α
ριστερά της είκόνος παρίσταται ή Παναγία μέ 
τάς χεΐρας χιαστί έπί τοΟ στήθους. Προσκλίνει 
πρός τόν Ίησοϋν καί δέεται. Άντιστοίχως πρός 
τήν Παναγίαν είς τά δεξιά τής είκόνος δέεται ό 
’Ιωάννης. Ή είκών αύστηρα,ς τεχνοτροπίας. Τά 
φώτα είς τά γυμνά μέρη όμοιάζουν μέ κηλίδας. 
Κάτω ,α ψ μ η Διαστ. 0,965 x 0,77 μ.

2) Ίησοϋς, "Ιδε ό Άνθρωπος. Έχει διαστάσεις 
1.30 χ 0,84μ. καί εύρίσκεται έπί τοϋ τοίχου τοΟ ξε- 
νώνος τής μονής Κεχροβουνίου. Ό Ίησοϋς ζω- 
γραφεΐται ίστάμενος κατ’ ένώπιον μέ δεδεμέναςτάς 
χεΐρας καί κάλαμον είς τήν δεξιάν. Φορεΐ έρυ- 
θράν χλαμύδα, ή όποία δένεται έμπρός έπί τοϋ 
γυμνοϋ στήθους, καί τεφρογάλανον περίζωμα. Οί 
όγκοι είναι άρκετά έσχηματοποιημένοι, ή σκιά 
είς τό πρόσωπον έλαιόχρους, αί φωτειναί έπκρά- 
νειαι κεραμόχροι καί αί ψιμυθιαί λευκαί. Κάτω: 
Δι εύλαβίας και δείσεως τής δονλις αου Αικα
τερίνης 1767 ’Απριλίου.

3) Παναγία Βρεφοκρατοϋσα έπί τοϋ τέμπλου 
τής Αγίας Τριάδος Γύρλας μέ τήν χρονολογίαν 
1745. Είναι τοϋ τύπου τής Παναγίας τοϋ Πάθους. 
Κρατεί τόν Ίησοϋν είς τήν άριστεράν καί τήν δε
ξιάν φέρει πρό τοϋ στήθους, τήν όποιαν ό Ίη-

σοϋς περιβάλλει καί μέ τάς δύο χεΐράς του. Άνω 
άριστερά καί δεξιά άνά είς άγγελος μέ τά σύμβο
λα τοϋ Πάθους. Ή Παναγία φορεΐ έρυθρόν μα- 
φόριον μέ μελαίνας τάς σκοτεινάς πτυχάς καί 
πράσινον χιτώνα. Δεξιά κάτω: 1745 Μνήσθητι Κύ
ριε Γριγορίου οίερομονάχου. Διαστ. 0,45 x 0,575 μ.

4) Άποκάλυψις τοϋ Ίωάννου τοϋ Θεολόγου, 
είκών τοϋ Αγίου Ίωάννου τοϋ Θεολόγου Πύργου. 
Ό άγιος είκονίζεται έμπροσθεν άρχιτεκτονήματος 
καθήμενος έπί κλίμακος μέ τήν δεξιάν χεΐρα έπί 
τής παρειάς. Κάτω άριστερά κάθηται ό Πρόχο- 
ρος. Εκατέρωθεν τής κεντρικής είκόνος άνά τρεις 
άγγελοι γονυκλινείς έπί νεφών κρατοΰσιν είς τήν 
άριστεράν ναΐσκον καί είς τήν δεξιάν είλητόν. 
Άνω ή Αγία Τριάς έπί νεφών μέ τήν Παναγίαν 
έν τώ μέσο). Κάτω: Διά δαπάνης κ(αί) / εξόδων 
τοϋ αίδεσι / μωτάτου εν ίερεϋσι / κ(αί) ακευο- 
φύλακος / κήρ Νικολάου τοϋ πί/κλην Σαμοθρά
κη ,αψ L], Διαστ. 0,585 x 0,74 μ.

5) Σκηναί έκ τοϋ βίου τοϋ Άγιου Παντελεήμο- 
νος. Εύρίσκεται είς τήν εΰρεσιν τής Παναγίας 
τής Τήνου έπί τοίχου. Έχει διαστ. 0,465 x 0,59 μ. 
Είς τό κεντρικόν όρθογώνιον ήάποτομήτοϋΆγίου 
Παντελεήμονος. Άνω άριστερά: 1) ό άγιος γο
νυκλινής έμπροσθεν ένθρόνου άρχοντος, 2) ό 
άγιος κρέμαται άπό ξύλου, 3) ό άγιος έντός πο- 
ταμοϋ, 4) είς τόν λάκκον τών λεόντων, 5) ό άγιος 
καί ό τροχός, 6) έντός λέβητος... Κάτω: ,ΑΨΜΗ.

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ
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Κρήτη. Επισκοπή Μυλοποτάμου: α. Ερείπια του καθεδρικού ναοΰ (ιερόν), β. Ή Πρόθεσις τοϋ 
καθεδρικού ναοΰ, γ. Άγγελοι (λεπτομέρεια τοιχογραφίας τοΰ ναοΰ)

Ν. Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ
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Ίος: α. Ναός 'Αγίας Κυριακής Χώρας. Ίωάννου ίερέως Σκορδίλη (1641). Χριστός Μέγας Άρχιερεύς, 
β. Ναός 'Αγίου Βασιλείου Χώρας. Τζώρτζη Λαμπάρδου. Χριστός (λεπτομέρεια)

Ν. Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ
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Νάξος: α. Ναός Σταυροΰ Χώρας. "Αγιος ’Ιωάννης ό Θεολόγος, β - γ. Ναός 'Αγίας Παρασκευής Χώρας.
Χριστός Φωτοδότης

Ν. Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ
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