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προσθήκαι τής καμαρωτής στέγης, βαθμηδόν άπο- 
σβεννύμεναι είς τήν άρχικήν. Έξ αίτιας των προσ
θηκών ή καμάρα τοϋ ίεροϋ έμφανίζει τώρα τομήν 
όξυκορύφου τόξου. Ύπό τά πεσόντα άσβεστοκο- 
νιάματα, κατά τό δυτικόν ήμισυ τοϋ ναοΟ καί μά
λιστα έπί τοΟ βορείου τοίχου, διακρίνονται λεί
ψανα τοιχογραφιών (Π ί ν. 670 β). ’Αριστερά 
είκονίζονται ώσεί στρατιώται, είς τό μέσον δύο 
μορφαί καί δεξιά άλλη βαδίζουσα πρός αύτάς, 
έχουσα βραχύ τό ένδυμα, μή έξικνούμενον μέχρι 
τών γονάτων. Κατωτέρω, μεταξύ τοϋ Δ. τοίχου 
καί τού Β. ψευδοπεσσοΟ, έπί τμήματος τοιχογρα
φίας, χάραγμα, μέ τήν χρονολογίαν 1468.

'Επομένως αί τοιχογραφίαι είναι παλαιότεραι, 
άναγόμεναι μάλλον είς τούς έσχάτους βυζαντι
νούς χρόνους.

Ν. Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ

*

ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΕΑΣ

Έκ τών είκόνων τών καταγραφεισών είς Κέαν, 
μόνον αί χρονολογημένοι άξίζουν νά σημειω
θούν ώς δείγματα μεταβυζαντινής ζωγραφικής.

Ή παλαιοτέρα έξ αύτών είναι ή εΐκών τού 'Α
γίου Ίωάννου τού Προδρόμου είς τό τέμπλον 
τού 'Αγίου Σπυρίδωνος είς τήν Χώραν.

Ό "Αγιος είκονίζεται όρθιος καί κατ’ ένώπιον. 
Ευλογεί καί κρατεί είς τήν άριστεράν χεϊρα άνε- 
πτυγμένον πρός τά άνω είλητάριον. Φέρει βαθυ- 
πρασίνην μυλωτήν καί καστανόχρουν ίμάτιον. 
Είς τό κάτω μέρος τής είκόνος άριστερά καί δε
ξιά, έντός όρθογωνίων πλαισίων, σκηναί άπό τόν 
βίον τοϋ 'Αγίου. Κάτωθεν τοϋ είληταρίου ύπάρ- 
χει ή έπιγραφή : Δέησις ’Αντωνίου Σκορδίλη
κ(αι) Μοσκονά Χοματιανοϋ. Ή χρονολογία κά
τωθεν τής άποκεφαλίσεως (1706). ’Αντώνιον 
Σκορδίλην, ζωγράφον, άπαντώμεν είς μίαν εικό
να τοϋ Χριστοϋ, είς τό τέμπλον τής Παναγίας 
Καστριανής. Ό Χριστός είκονίζεται ένθρονος 
είς τόν τύπον τοϋ Μεγάλου Άρχιερέως. Εύλο- 
γεΐ καί μέ τάς δύο χεΐρας καί φορεϊ καστανοκί- 
τρινον σάκκον με μελανούς σταυρούς καί κυα- 
νόλευκον ώμοφόριον. Είς τάς τέσσαρας γωνίας 
τοϋ θρόνου τά σύμβολα τών Εύαγγελιστών. ’Επά
νω είς τά γόνατά του άνοικτόν Εύαγγέλιον Δεύτε 
πρός με... Ό προπλασμός είς τά γυμνά μέρη 
έχει χρώμα φαιόν καί ή φωτεινοτέρα έπιδερμίς 
ρόδινον μέ λεύκάς, λεπτάς γραμμάς, αί όποΐαι 
τονίζουν τά φώτα. Κάτω άριστερά ή ύπογραφή τοϋ 
ζωγράφου καί ή χρονολογία : Χείρ/Άντωνί/ον 
Ίερέως / Σκορ/δίλη 1708. Δεξιώτερον: Δέησις 
Γιανακοϋ Μπαρακάρη.

Τόν αύτόν ζωγράφον εύρίσκομεν καί είς μίαν 
Σταύρωσιν είς τόν Άγιον Ταξιάρχην, μικρόν μο- 
νόκλιτον, έπιπεδόστεγον, μεταβυζαντινόν έκκλη- 
σίδιον. "Εχει διαστάσεις 0,59 x 0,85 μ. καί κρέμα- 
ται είς τόν τοίχον.

Είκονίζεται ό Χριστός έσταυρωμένος μεταξύ 
δύο ληστών. Άριστερά κάτω ή Παναγία μέ τρεις 
μυροφόρους, δεξιά τρεις στρατιώται καί άπό τήν 
μίαν πλευράν καί τήν άλλην τοϋ σταυροϋ οί δύο 
γνωστοί στρατιώται μέ τήν λόγχην καί τόν σπόγ
γον. "Οπισθεν άρχιτεκτονήματα. Άνωθεν τοϋ 
σταυροϋ ό ήλιος καί ή « σελήνη ». Κάτω δεξιά ή 
έπιγραφή : Χειρ ’Αντωνίου ίερέως Σκορδίλη καί 
άριστερά: 1708 Δέησις Παρθενίου ίερομονάχον. Ό 
προπλασμός είναι καστανόχρους, σιτόχρους ή φω
τισμένη έπιδερμίς καί τριγωνικά τά λευκά φώτα.

Άντόνιος ( sic ) Σκορδίλης είναι καί ό ζωγρά
φος πού ύπογράφει τήν εικόνα τοϋ 'Αγίου Χαρα- 
λάμπου είς τό τέμπλον τοϋ όμωνύμου ναοϋ. Ό 
Άγιος είκονίζεται ένθρονος, ευλογεί καί κρατεί 
τό Εύαγγέλιον. Φορεϊ χρυσοπράσινον στιχάριον, 
χρυσέρυθρον φαιλόνιον, έπιτραχήλιον καί έπι- 
γονάτιον. Γύρω σκηναί άπό τήν ζωήν του 1) πού 
ένταψιάζονν τόν άγιον 2) που χαλίνωσαν τόν 
άγιον 3) πού ήάτρεψε τον δαιμονισμένον 4) πού 
σουβλίζουν τόν άγιον 5) πού έκάθισαν τόν ά
γιον στο άλογο 6) κρίσις τοϋ βασιλέως. Αί δια
στάσεις της είναι 0,565x0,775 μ. 1753 Δέησις 
τοϋ δούλου τοϋ Θεού Μιχελάκη Κάρλου και τής 
συμβίας και τών τέκνων. Χίρ Άντονίου Σκορδίλη.

Είς τόν Άγιον Ταξιάρχην τής Χώρας έπανευρί- 
σκομεν τόν ’Αντώνιον Σκορδίλην, ζωγράφον τής 
είκόνος τοϋ Ταξιάρχου, ή όποια κρέμαται είς τόν 
τοίχον. Ό ’Αρχάγγελος είκονίζεται όρθιος, κατ’ 
ένώπιον καί κρατεί είς τήν δεξιάν χείρα ρομφαίαν, 
είς δέ τήν άλλην ζυγόν.

Κάτω άριστερά : ,αψνβ Χειρ Άντονίου Σκορ
δίλη. Δεξιώτερον : Δέησις τοϋ δούλου τοϋ Θεοϋ 
Κωνσταντίνου και τής σιβήας καί τόν τέκνον.

Γύρω σκηναί άπό τό Συναξάρι τοϋ ’Αρχαγγέλου. 
Ύπό τό όνομα Αντώνιος Σκορδίλης γνωρίζομεν 
δύο ζωγράφους ( Βλ. Δ. Σισιλιάνου, Έλληνες Ά- 
γιογράφοι μετά τήν Άλωσιν, Άθήναι 1935, σ. 
192), τόν ’Αντώνιον Σκορδίλην ’Αναγνώστην 
καί τόν Αντώνιον ιερέα Σκορδίλην. Περί τοϋ 
πρώτου ούδέν έχομεν νά προσθέσωμεν.

Μέ τόν ιερέα όμως Αντώνιον Σκορδίλην πρέ
πει νά σχετισθή ό ίδικός μας ’Αντώνιος ίερεύς 
Σκορδίλης, ό ύπογράφων τήν εικόνα τοϋ Μεγά
λου Άρχιερέως Παναγίας τής Καστριανής καί 
τήν Σταύρωσιν τοϋ Ταξιάρχου. Τοϋ γνωστού 
ίερέως ’Αντωνίου Σκορδίλη κατά τόν Γεώργ. 
Λαμπάκην (Περιηγήσεις ήμών άνά τήν Ελλάδα
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καί αί σπουδαιότεροι έν τή έπιστήμη ήμών παρα
τηρήσεις, Δελτίον Χ.Α.Ε. Α' Άθήναι 1892, σ. 
101 ) έχομεν τάς άγιογραφίας είς τόν Μητροπο- 
λιτικόν ναόν τής Σίκινου, αϊτινες φέρουν τήν 
χρονολογίαν 1697.

Ούδέν έμποδίζει τήν ταύτισιν τών δύο ζωγρά
φων. Υπογράφουν καί οί δύο μέ τό αύτό όνομα, 
είναι καί οί δύο ίερεΐς, αί δέ χρονολογίαι των έρ
γων των προσεγγίζουν. 1708 είναι ή χρονολογία 
των εικόνων τής Κέας μέ τήν ύπογραφήν : Χειρ 
’Αντωνίου ίερέως Σκορδίλη, 1697 ή χρονολογία 
κατά τόν Λαμπάκην τών αγιογραφιών τής Σίκινου.

Είναι όμως δύσκολον, άν όχι άπίθανον, νά τόν 
συσχετίσωμεν μέ τόν ζωγράφον (’Αντώνιον έπί- 
σης Σκορδίλην) τών είκόνων τού 'Αγίου Χαρα- 
λάμπου καί τού Ταξιάρχου, μέ τήν χρονολογίαν 
1752, 1753. ’Εάν έδεχόμεθα, ότι καί αύταϊ αί εΐκό- 
νες είναι έργα τού ίδιου ζωγράφου, θά εΐχομεν 
μίαν καλλιτεχνικήν δραστηριότητα πεντήκοντα 
έξ χρόνων περίπου. Τούτο, άν καί δέν είναι άδύ- 
νατον—■ αρκεί νά άναλογισθώμεν τόν Τζάνε καί 
τήν καλλιτεχνικήν δραστηριότητά του τών πεν
τήκοντα τριών χρόνων (Βλ. Ν. Β. Δρανδάκη, 
Ό Έμμ. Τζάνες Μπουνιαλής, Άθήναι 1962, σ. 
5), είναι έν τούτοις σπάνιον.

Τό πιθανώτερον είναι ότι πρόκειται περί δύο 
διαφορετικών ζωγράφων τής αύτής οίκογενείας. 
Τό θέμα τελικώς θά διευκρινισθή διά τής συγκρί- 
σεως τής τεχνοτροπίας τών δύο, ώς ύποτίθεται, 
ζωγράφων.

Μέ τήν ύπογραφήν Χειρ ’Εμμανουήλ ίερέως 
καί τήν χρονολογίαν 1720 έχομεν τήν εικόνα τον 
Χρίστον Παντοκράτορας είς τό τέμπλον τού Ά
γιου Σπυρίδωνος τής Χώρας. Έχει διαστάσεις 
0,59x0,89 μ. Ό Χριστός είναι ενθρονος, εύλο- 
γεϊ διά τής δεξιάς, διά δέ τής άριστεράς κρα
τεί Εόαγγέλιον. Ό προπλασμός είς τά γυμνά μέ
ρη είναι χρώματος καστανού καί ή έπιδερμίς 
ύπορροδίνου. Λευκαί ψιμυθιαί τονίζουν τά φώτα.

Χρονολογημένος εικόνας έχομεν καί είς τόν 
μικρόν ναόν τής Μεταμορφώσεως τής Χώρας.

1) Χριστός Ζωοδότης. Έχει διαστάσεις 0,825 x 
0,61 μ. Είναι ένθρονος, εόλογεί διά τής δεξιάς, διά 
δέ τής άριστεράς κρατεί Εύαγγέλιον. Τά τέσσα- 
ρα σύμβολα τών Εύαγγελιστών πλαισιώνουν τήν 
μορφήν. ’Ολίγον χαμηλότερον άπό τό ύψος τών 
ώμων, άριστερά καί δεξιά, « άγγελος » καί « άε- 
τός », κάτω δέ είς τήν βάσιν τού θρόνου « βούς » 
καί « λέων ».

Ό Χριστός φορεΐ χιτώνα έρυθρωπής ώχρας μέ 
λευκόφαιους φωτεινάς πτυχάς καί ίμάτιον άπό 
μέλανος μέχρις άμαυρού. Κάθηται έπί προσκεφα- 
λαίου ζωγραφισθέντος διά κινναβάρεως.

Τό πλάσιμον γίνεται μέ έλαιοπράσινον βαθύ- 
χρωμον προπλασμόν, όλίγον φωτεινοτέραν ώχραν 
είς τήν έπιδερμίδα, τήν όποιαν έπιτυγχάνει μέ 
ύπόνοιαν έρυθρού καί τέλος μέ λευκόφαια φώτα, 
τονιζόμενα άπό άχνάς λευκόφαιους ψιμυθιάς.

Ή μορφή τού Χριστού, γνωστός είκονογραφι- 
κός τύπος είς τήν μεταβυζαντινήν ζωγραφικήν, 
μέ δλην τήν αύστηρότητα τού ύφους είναι μέσα 
είς τό πνεύμα τής σοβαράς Κρητικής τέχνης. 
Άλλ’ αί άνευ δργανώσεως χρυσοκονδυλιαί είς 
τό ίμάτιον, τά άσχημα πλασμένα πόδια, ό μα
νιερισμός είς τάς τελείως γεωμετρικός πτυχάς 
τού χιτώνος, κάνουν τήν ζωγραφικήν τής είκόνος 
συνεπή μέ τήν έποχήν της (1765), είς τήν όποιαν 
παρατηρούμεν συνεχή καί σταθεράν κάμψιν τής 
μεταβυζαντινής ζωγραφικής (Πίν. 671α).

Κάτω δεξιά, ή έπιγραφή μέ τήν χρονολογίαν : 
Δέηαις τοϋ δούλου τοϋ Θεοϋ Ήοάνη και Πέτρου 
καί Μαργαρίτας 1765.

2) Μεταμόρφωσις. Τόν κάθετον κεντρικόν άξο
να τής είκόνος σχηματίζει ό Χριστός « έν δόξη ». 
Ευλογεί καί μέ τάς δύο χείρας. Φορεΐ κίτρινον 
χιτώνα καί πράσινον ίμάτιον. Άριστερά καί δεξιά 
σχηματοποιημένοι βράχοι. Ό Ήλίας καί ό Μωύ- 
σής πλαισιώνουν τόν Χριστόν καί σχηματίζουν 
τήν κεντρικήν σκηνήν τής Μεταμορφώσεως. Χα
μηλότερον είς τάς κλιτύς τού δρους άριστερά, ό 
Χριστός άναβαίνει μέ τούς τρεις μαθητάς του 
( Μάρκ. F2 Καί μετά ημέρας έξ παραλαμβάνει 6 
’Ιησούς τον Πέτρον καί τόν ’Ιάκωβον καί τόν 
Ίωάννην καί άναφέρει αυτούς είς όρος ύψηλόν 
κατ’ Ιδίαν μόνους ) καί δεξιά καταβαίνει.

Κάτω κατάπληκτοι, ό Πέτρος, ό ’Ιωάννης καί ό 
’Ιάκωβος είς τάς γνωστός στάσεις φόβου καί θαυ
μασμού.

ΧΡΥΣΟΥΛΛ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ- ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗ

*

ΜΗΛΟΣ

Έπωφεληθείς ό Έφορος μεταβάσεώς του δι’ 
έκτέλεσιν όπηρεσίας είς Μήλον έπεσκέφθη ναούς 
τής νήσου καί κατέγραψεν είκόνος, έκ τών όποιων 
μνημονεύονται αί σπουδαιότεροι. Σημειωτέον δτι 
φωτογραφίας είκόνων τής Μήλου έδημοσίευσε πα- 
λαιότερον ό ’Ιωσήφ Χατζιδάκης1 καί προσφά- 
τως ό Ζαφείριος Βάος2.

1. Ή Ιστορία τής νήσου Μήλου, έν Άθήναις 1927, είκό- 
να μεταξύ τών σ. 202 - 203, και είκόνας τών σ. 225, 227, 
233, 235 καί 297.

2. Ναοί καί ναΟδρια τής Μήλου, Άθήναι 1964, φωτογρ. 
44, 47, 49, 50, 52, 54, 83, 116, 121, 141, 162, 165, 186, 187, 
188, 190, 198, 199, 201, 206, 218.
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α. Χώρα Κέας. Είκών Ζωοδότου ( 1765) εις ναόν Μεταμορφώσεως, β. Μήλος. Λεπτομέρεια τής 
Άποκαθηλώσεως εις 'Αγίαν Τριάδα Άδάμαντος
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