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ΣΤΟ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ 

Ελάχιστον  αντίόωρον 

ο «Δελτίον Αον  περιέχον τάς εργασίας της Εταιρεί

ας  (εννοείται  η  Χριστιανική  Αρχαιολογική  Εταιρεία) 

άπο της ιδρύσεως  αυτής µέχρι της 31 Δεκεµβρίου  1891» 

(εν  Αθήναις  1892), ο  Γεώργιος  Λαµπάκης,  διευθυντής 

του Χριστιανικού  Αρχαιολογικού  Μουσείου, στην  ετή

σια  έκθεση  πεπραγµένων,  στο  κεφάλαιο  «Λόγου  άξια 

αντικείµενα κατά το 1891  εις το υπό την ήµετέραν  Διεύ-

θυνσιν  Χριστιανικόν  Μουσείον  περιελθόντα»  (σ.  113), 

αναφέρει  ότι  περιήλθε,  µεταξύ  άλλων,  στο  Μουσείο 

και: «...  ή υπ'  αριθ.  948  είκών  Βυζαντιακοϋ  τριµόρφου 

ληφθείσα  εκ  τοϋ  εν  Κυθήροις  ναού  του  άγ.  Ιωάννου 

του  Θεολόγου,  ύφ' ην  εικονίζεται  ό κατά το  1592  ιδρυ

τής  τοϋ  Ναοΰ  τούτου  Νικόλαος  Ιερεύς  Χαρµαντάνης 

µετά της συµβίας και τέκνων  αυτού φερόντων  τα ενδύ

µατα της  εποχής  αυτών». Από  τα παραπάνω  καταφαί

νεται ότι χάρη στο φιλόµουσο  πνεύµα του Λαµπάκη, το 

Βυζαντινό  Μουσείο  αποκτά  µία  αφιερωτική  εικόνα 

από τα Κύθηρα, ευτυχής  συγκοµιδή, κατά τη  συνήθεια 

του  πρώτου  Διευθυντή  του, από περιοδεία του  στο νη

σί. Χάρη  επίσης  στο  φιλέρευνο  και επιστηµονικό  πνεύ-

1. Πα τον  Άγιο Ιωάννη τον  Θεολόγο  στη Χώρα  βλ. Γ. Α.  Σωτηρίου, 

Μεσαιωνικά  µνηµεία  Κυθήρων,  Κυθηραϊκή  Επιθεώρησις  Α 

(1923),  σ. 37. Chryssa Maltezou,  A  Contribution  to the Historical  Geo

graphy of  the Island  of Kythira  during  the Venetian Occupation, Chara-

nis  Studies. Essays in Honor  of Peter Charanis, Rutgers  University Press 

1980  (=Χρύσα  Α.  Μαλτέζου,  Βενετική  παρουσία  στα  Κύθηρα, 

Αρχειακές  µαρτυρίες,  Αθήνα  1991, άρθρο Θ'), σ.  163. 

2. Για τον Άγιο  Ιωάννη στον  Γκρεµνό  βλ. Χ.Σ.  (Χ. Σακελλαριάδης), 

Ό  "Αγιος  Ιωάννης  εις  τόν  έκκρηµνόν,  ή τό  σπήλαιον,  εις  δ  ένεπνεύ-

σθη  την  Αποκάλυψίν  του  ό  θεολόγος,  εν  Αθήναις  1857,  σ.  12-16. 

Σωτηρίου, ό.π., σ. 331. Μ.Κ. Πετρόχειλος,  Ιστορία  της  νήσου  Κυθή

ρων,  Αθήναι  1940,  σ. 33.1.Π.  Κασιµάτης, Από  την  παλαιά  και  σύγ-

µα του, ο Λαµπάκης  µας πληροφορεί  για την  προέλευ

ση της από το ναό του Αγίου  Ιωάννου  Θεολόγου,  έστω 

και  αν, καταρχήν, η  µαρτυρία αυτή προκαλεί  σύγχυση 

ως προς την ακριβή ταύτιση του ναού, στον  οποίο  ανα

φέρεται. Ευτυχώς  όµως,  ενδελεχέστερη  ανάγνωση  της 

λεπτοµερειακής  έκθεσης  µας  οδηγεί  στον  εντοπισµό 

του ναού. Στο ίδιο πάντα «Αον Δελτίον» (σ. 100), ο  Λα

µπάκης  αναφέρει ότι  κατά την  περιοδεία του  στα  Κύ

θηρα  επισκέφθηκε  τον  «Αγιον  Ίωάννην  'εις  τον  κρη-

µνόν',  ναΐδιον  του  1592», στοιχείο  που  µας  οδηγεί  στο 

συµπέρασµα  ότι  η  εικόνα  µε  το  «Βυζαντιακό  τρίµορ-

φο»  πρέπει να προέρχεται  από τον  παραπάνω  ναό και 

όχι  από  το  ναό  του  Αγίου  Ιωάννη  του  Θεολόγου  στη 

Χώρα
1
,  όπως  αρχικά  θα  µπορούσε  κάποιος  να  παρα

νοήσει  διαβάζοντας  την  έκθεση  του  Λαµπάκη.  Το 

«ναΐδιον»  είναι γνωστό  στη  βιβλιογραφία  ως  Άη-Γιάν-

νης  στο  Γκρεµνό  ή  σπηλαιώδης  ναός  του  Αγίου  Ιωάν

νη
2
, για τον  οποίο  µάλιστα  ο  Γ. Σωτηρίου  αναφέρει  ως 

χρονολογία  ίδρυσης  του  το  1592,  χωρίς  όµως  να  την 

τεκµηριώνει
3
. 

χρονη  κυθηραϊκή  ζωή,  Μέρος  Α',  θρύλοι,  παραδόσεις  και  χρονικά 

του  κυθηραϊκού  λαού,  Αθήναι  1978  (Α'  έκδοση, Αθήναι  1957),  σ. 

172-178 (όπου  επαναλαµβάνεται ο  Χ.Σ.). Π. Τσιτσίλιας,  Η  ιστορία 

των  Κυθήρων  (κείµενο  του  1965),  Εταιρεία  Κυθηραϊκών  Μελε

τών, Α ,  Αθήνα  1993,  σ.  169  και  Β', Αθήνα  1994,  σ.  151-154  (όπου 

επαναλαµβάνεται  ο  Χ.Σ.).  Εµµ.  Π. Καλλίγερος,  Εδώ  γεννήθηκε  η 

Αφροδίτη.  Συνοπτική  ιστορία  των  Κυθήρων,  εκδόσεις  Κυθηραϊ-

κά, Αθήνα  1998,  σ. 201. Πα το  σπήλαιο  βλ.  Άννα  Πετροχείλου,  Τα 

σπήλαια  των  Κυθήρων,  Κύθηρα  το  νησί  της  ουράνιας  Αφροδίτης 

(επιµ. Πρ. Ματζάρογλου),  εκδόσεις  Αρίων,  χ.τ.,χ.χρ.,  σ.  110. 

3. Σωτηρίου, ό.π., σ. 331. Την  πληροφορία  αυτή  επαναλαµβάνει  ο 

Πετρόχειλος,  ό.π., σ. 33. Βλ.  επίσης  παρακάτω, υποσηµ.  69. 
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£ίκ. i . Εικόνα  µε  την  τρίµορφη  Δέηση  και  τη δέηση  της οικογένειας  τον  ιερέα  Νικόλαου  Χαραµονντάνη, 

τέλη  16ον  αιώνα  (Βυζαντινό  Μουσείο  Αθηνών). 
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Για το  σπήλαιο  η τοπική  παράδοση, την  οποία επανα

λαµβάνουν  οι  περιηγητές
4
,  αναφέρει  ότι  εκεί  µε  θεία 

έµπνευση  ο άγιος  Ιωάννης ο  Θεολόγος  συνέγραψε  την 

Αποκάλυψη,  όταν  κατά  το  ταξίδι  της  επιστροφής  του 

από  τη  Ρώµη, ύστερα  από µια ναυτική περιπέτεια, κα

τέφυγε  στα Κύθηρα. Πάντως, η άλλοτε  εν  ενεργεία  µο

νή  εορτάζει  τη  Γέννηση  (24  Ιουνίου)  και την  Απότοµη 

(29 Αυγούστου)  του Προδρόµου και όχι του  Θεολόγου. 

Ενισχυτικό  στοιχείο  αυτής της ταύτισης  είναι η πληρο

φορία  που  καταγράφεται στα  αρχεία του  Βυζαντινού 

Μουσείου
5
,  ότι  την  εικόνα  χάρισε  στον  Λαµπάκη  ο  ιε

ροµόναχος  Κύριλλος.  Από  τοπικά  δηµοσιεύµατα  της 

εποχής µαθαίνοµε ότι στο δεύτερο  µισό του  19ου  αιώνα 

τη  φροντίδα της  µικρής  µονής  στο  σπήλαιο  του  Αγίου 

Ιωάννη ανέλαβε  ο  ιεροµόναχος  Κύριλλος  Κεντρωτής
6
, 

ο οποίος πρέπει να  ταυτίζεται µε το «δωρητή» της εικό

νας  στον  Λαµπάκη.  Εποµένως,  εντοπίζεται,  νοµίζοµε 

µε  ασφάλεια, η  τελευταία  θέση  της  εικόνας,  το  1891, 

στον Άη-Γιάννη  στο  Γκρεµνό. 

Σήµερα  η  εικόνα  του  «Βυζαντιακού  τριµόρφου»,  µε 

αριθµό καταγραφής Τ 756  (ΧΑΕ  948), φυλάσσεται  στο 

Βυζαντινό  και Χριστιανικό  Μουσείο  Αθηνών  (Εικ.  1). 

Η  εικόνα  έχει  διαστάσεις  79x64x2  εκ.
7
. Το  φέρον  υλι

κό, από τρία αρχικά και, τώρα, ύστερα από την κατακό

ρυφη ρωγµή, τέσσερα  κοµµάτια ξύλου  ενωµένα  µεταξύ 

τους  µε  ξύλινους  συνδέσµους  -«καβίλιες»-,  έχει αρκε

τές  φθορές  κατά  τόπους,  ιδιαίτερα  στις  γωνίες,  ενώ  η 

πίσω πλευρά έχει ενισχυθεί  κατά τόπους  µε  «παρκετα-

τούρα»  (Εικ. 2). Το  ζωγραφικό στρώµα  απλώνεται πά

νω σε ύφασµα µε προετοιµασία και ο χρυσός κάµπος σε 

προετοιµασία  µε  «αµπόλι»  κόκκινο
8
.  Ίχνη  προετοιµα

σίας  διατηρούνται  επίσης  στην  πίσω  πλευρά  της  εικό

νας.  Το  προσχέδιο  του  ζωγράφου  είναι  εγχάρακτο  στη 

Δέηση, όπως διακρίνεται στα σηµεία  όπου έχει  εκπέσει 

4. Βλ. ενδεικτικά Δ. Ανδριτσάκη-Φωτιάδη και Μ.Κ. Πετρόχειλος, 
Κυθηραϊκά  Μελετήµατα,  Αθήνα  1982, σ. 88 (αναφέρεται στον πε
ριηγητή J. Aegidius van Egmont του 1759). 
5. Βλ. δελτίο  της εικόνας  στο Βυζαντινό  Μουσείο.  Ευχαριστίες 
θερµές οφείλω στο διευθυντή του Μουσείου κ. Δηµήτριο Κωνστά
ντιο για τις διευκολύνσεις  που άπλετα µου παραχωρήθηκαν κατά 
τη διάρκεια της µελέτης µου. Επίσης, στην επιµελήτρια του Μου
σείου κ. Φαίδρα-Καλλιόπη  Καλαφάτη για τη βοήθεια, όπως και 
στο εργαστήριο  συντήρησης, ιδιαίτερα στην κ. Βιβή Γαλάκου και 
στον  κ. Βαγγέλη  Αρµπιλιά.  Η  φωτογράφηση  της  εικόνας, την 
οποία ανέλαβε το Βυζαντινό Μουσείο, οφείλεται στο φωτογράφο 
του Μουσείου κ. Επαµεινώνδα Γκιντέρσο (Εικ. 9,11,14) και την κ. 

AEHCIC  IEPEQC  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΧΑΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ 

Εικ. 2. Η πίσω  πλευρά  της εικόνας  (βλ. Εικ. 1). 

το χρώµα, ενώ στους αφιερωτές ακολουθήθηκε  ελεύθε

ρο  σχέδιο.  Η  κατάσταση  διατήρησης  της  ζωγραφικής 

επιφάνειας  είναι  µάλλον  κακή, µε πολλές  κατά  τόπους 

φθορές  που  ορισµένες  καλύφθηκαν, άγνωστο  πότε, µε 

κερί και στη  συνέχεια  µε  «πατίνα»,  ιδιαίτερα στα  ενδύ

µατα του  Χριστού  και τους  αφιερωτές. Τοπικά διακρί

νονται  επιζωγραφήσεις,  εµφανέστερες  στο  πρόσωπο 

Ιωάννα Κανελλοπούλου, εκπαιδευόµενη φοιτήτρια των TEI (Εικ. 
1-3,13)· οι αντιγραφές (Εικ. 4-8)· στο φωτογράφο κ. Γιάννη Πατρι-
κιάνο

-
 η εικ. 18 στη φωτογράφο κ.Τζέλη Χατζηδηµητρίου. Όλους 

τους ευχαριστώ θερµά. 
6. Βλ. Κασιµάτης, ό.π. (υποσηµ. 2), σ. 177-178 (όπου µεταγράφεται 
η πληροφορία από τον Χ.Σ., βλ. υποσηµ. 2). 
7.  Στο σχετικό  δελτίο  της εικόνας  στα αρχεία του Βυζαντινού 
Μουσείου καταγράφεται η ύπαρξη πλαισίου και σηµειώνονται  οι 
διαστάσεις της εικόνας µε αυτό, 100x87 εκ. 

8. Βλ. σχετικά  Διονυσίου  του εκ Φουρνά, Ερµηνεία  της  ζωγρα
φικής τέχνης, υπό Α. Παπαδοπούλου-Κεραµέως, εν Πετρουπόλει 
1909, σ. 17-18, σ. 243. 
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Εικ.  3.  H  αφιερωτική  επιγραφή  τον  Νικόλαου  Χαραµονντάνη,  λεπτοµέρεια  (βλ.  Εικ.  1). 

της  Παναγίας, όπου  παρατηρείται  διαφορά  στην  τε

χνοτροπία  και τη χρωµατολογία,  οι  οποίες  έγιναν  πριν 

από  τη συντήρηση  της  εικόνας
9
. 

Στην  εικόνα  παριστάνεται  η  δέηση  µιας  οικογένειας 

προς  τον  Χριστό  και  τους  µεσιτεύοντες  Παναγία  και 

άγιο  Ιωάννη  τον  Πρόδροµο. Το  θέµα  αναπτύσσεται  σε 

δύο  ζώνες: Στην  πάνω και  µεγαλύτερη  ζώνη, ύψους  57 

εκ. -καταλαµβάνει  λίγο περισσότερο  από τα δύο  τρίτα 

της  εικόνας-,  παριστάνεται  η  δέηση  της  Παναγίας  και 

του  Προδρόµου  προς  τον  Χριστό,  ενώ  στην  κάτω, 

ύψους  22 εκ., η  δέηση του αφιερωτή και της  οικογένειας 

του  προς τα θεία πρόσωπα. Πρόκειται για τον  ιερέα Νι

κόλαο  Χαραµουντάνη,  τη  συµβία  του  και  τα  τέσσερα 

παιδιά τους, όπως  µας πληροφορεί  η δίστιχη  αφιερωτι

κή  επιγραφή  που  αναγράφεται, ανάµεσα  στις  κεφαλές 

τους,  µε  καλλιγραφηµένα  και  ορθογραφηµένα  κεφα

λαία  λευκά  γράµµατα  πάνω  στο  βαθυπράσινο  κάµπο 

(Εικ. 3): + AEHCI- C ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ  ΤΟΥ - Θ(ΕΟ)Υ  ΝΙΚΟ

ΛΑΟΥ  - IEPEQC ΤΟΥ  - XAPAMf...]  /ΑΜΑ  - CY  - ΜΒΙΩ 

Και  - TOIC - TE - KNOICAYT(OY).  - ΤΑΝΗ 

Ας  σηµειωθεί  ο τρόπος µε τον οποίο δηλώνεται το οικο

γενειακό  όνοµα  του αφιερωτή, σήµερα  εξίτηλο  µε κατά 

τόπους  εκπτώσεις  του  ζωγραφικού  υλικού  και  διακρι

νόµενο  µόνο  µε πλάγιο φωτισµό  στο  δεξιό τµήµα της  ει

κόνας,  ανάµεσα  στις  δύο  τελευταίες  κεφαλές.  Επειδή 

δεν  χωρούσε  ολόκληρο  το  οικογενειακό  όνοµα  στον 

πρώτο  στίχο,  ο  ζωγράφος  θεώρησε  προτιµότερο  να  το 

συνεχίσει  ακριβώς  από  κάτω, στο  τέλος  του  δεύτερου 

στίχου  και όχι  στην  αρχή του, διασπώντας  έτσι τη  ροή 

της επιγραφής, όχι όµως και του ονόµατος. Εποµένως  η 

επιγραφή  διαβάζεται ως  εξής: Δέησις  τοϋ  δούλου  τοϋ 

Θ(εο)ϋ  Νικολάου  ιερέως  τοϋ  Χαραµ[ουν]τάνη  άµα 

συµβίω  και  τοις  τέκνοις  αύτ(οϋ). 

Η Δέηση 

Ο  εικονογραφικός  τύπος  της  Δέησης
10

,  όπως  παρου

σιάζεται  στην  εικόνα  των  Κυθήρων,  ακολουθεί  το  συ

νηθισµένο  τύπο  Δέησης,  σύµφωνα  µε  τη  λεγόµενη  βυ

ζαντινή,  παραδοσιακή  ή  συντηρητική  εικονογραφία, 

όπως  δηλώνουν  η  στάση  και  η  ενδυµασία  των  θείων 

προσώπων,  καθώς  και  η  επιλογή  του  συγκεκριµένου 

θρόνου. 

Πάνω  σε  χρυσό  βάθος, το  οποίο  διαφοροποιείται  στο 

τµήµα  που  αντιστοιχεί  στο  έδαφος  -στο  χρώµα  της 

ώχρας
1 1

-, παριστάνεται  η Δέηση µε τον  Χριστό  ένθρο-

νο, την  Παναγία και τον  Πρόδροµο  (Εικ.  1). Μόνο  το 

θεωνύµιο  IC XC  σώζεται  µε  κόκκινα  γράµµατα. Οι φω

τοστέφανοι  των άγιων µορφών  δηλώνονται  µε απλό εγ

χάρακτο κύκλο  και οι κεραίες στον  ένσταυρο  φωτοστέ

φανο του Χριστού µε κόκκινο  χρώµα. 

Το  κέντρο  της  Δέησης  καταλαµβάνει  ο  ένθρονος  Χρι-

9. Ευχαριστώ θερµά το συντηρητή  κ. Σπύρο Βαρότση  για τις πλη

ροφορίες  που  µου  έδωσε  σχετικά  µε τη στερέωση  και τον  καθαρι

σµό  που είχε  κάνει ο  ίδιος στην  εικόνα τη δεκαετία του  '70. 

10. Για τη Δέηση  βλ. Doula Mouriki, A Deësis Icon in the Art Museum, 
Record of the Art Museum, Princeton University XXVII.l (1968), σ.  13-28, 

εικ.  1-11.  C. Walter, Two  Notes  on  the Deësis, REB XXVI (1968),  σ. 

311-335, εικ. 1-14.  Ο  ίδιος, Further Notes on the Deësis, REB XXVIII 
(1970),  σ.  161-187,  εικ.  1-11  (και  τα  δύο  στο  C.  Walter,  Studies  in 

Byzantine Iconography, Λονδίνο  1997).  Maria Andaloro,  Note sui  temi 

iconografici  della  Deesis  e della  Haghiosoritissa,  L'icona  dell'Haghioso-

ritissa di Palermo, RIASA  17  (1970),  σ. 85-153,  εικ.  1-36,  ιδιαίτερα σ. 

93-117, εικ. 5-28.  Tania Velmans, L'image de  la Déisis dans les églises 
de Géorgie et dans celles d'autres régions du monde byzantin, CahArch 

29 (1980-1981), σ. 47-102, εικ.  1-53.  A.  Cutler, Under  the Sign of  the 

Deesis:  on  the  Question  of  Representativeness  in  Medieval  Art  and 

Literature, OOP 41 (1987), σ.145-154, εικ. 1. 

11.  Στο δεξιό  τµήµα του  εδάφους της  παράστασης το  χρώµα  έχει 

αλλοιωθεί,  ίσως από τις φλόγες των  κεριών, αλλά και λόγω των  ει

δικών  περιβαλλοντικών  συνθηκών  που  επικρατούσαν  στο  σπή

λαιο, µε αποτέλεσµα η αρχική ώχρα να φαίνεται καστανέρυθρη. 
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στός,  ο  οποίος  ευλογεί  µε  το  δεξιό  χέρι  µπροστά  στο 

στήθος,  ενώ  µε το  αριστερό  κρατεί  όρθιο, ακουµπισµέ

νο  στα γόνατα, κλειστό ευαγγέλιο.  Φορεί χιτώνα βαθυ

κόκκινο  µε  «σήµα»  -αρχικά  διακοσµηµένο  µε  χρυσο-

γραφία- στο χρώµα της θερµής ώχρας και ιµάτιο βαθυ-

πράσινο, το  οποίο, αφού  τυλιχθεί  χιαστί  γύρω  από  το 

αριστερό  τµήµα του  κορµού  και αναδιπλωθεί  πλούσια 

πάνω  στο  αριστερό  γόνατο  αποκαλύπτοντας διακριτι

κά  την  παρυφή του  χιτώνα,  καταλήγει  στον  αριστερό 

ώµο. Στα πόδια  σανδάλια  που  σχεδιάζονται  µε  λεπτές 

µαύρες γραµµές και µε µια δεύτερη χρυσή  στο κάτω µέ

ρος. Το κλειστό  µε  ελάσµατα  ευαγγέλιο,  του  οποίου  το 

πλήθος  των  φύλλων  δηλώνεται  µε  κόκκινες  γραµµές, 

έχει στάχωση  από δέρµα αρχικά διακοσµηµένο  µε χρυ-

σογραφία, µε µικρά µαργαριτάρια στην  περιφέρεια και 

τον  κάµπο, και  µε  ένα  κόκκινο  σταυρό  ή  ρόδακα  στο 

κέντρο
12

. 

Δίπλα  στον  Χριστό παραστέκουν  δεόµενοι  η Παναγία 

και  ο  Πρόδροµος. Η  Παναγία έχει τα χέρια  ανασηκω

µένα  σε  θέση παράλληλη, ενώ  ο  Πρόδροµος  διασταυ

ρωµένα
13

. Η Παναγία  (Εικ. 1) φορεί λαδοπράσινο φό

ρεµα  µε  εφαρµοστά  περικάρπια  που  στολίζονται  µε 

δύο πορτοκαλόχρυσα  σιρίτια και από πάνω µακρύ κα-

στανέρυθρο  µαφόριο, το  οποίο, αφού  αγκαλιάσει  τον 

κορµό, κολπούµενο  βαθιά στα  χέρια, καταλήγει  πίσω. 

Η  παρυφή  του  µαφορίου  στολίζεται  µε  κρόσσια  -λε

πτές  χρυσές  γραµµές-,  των  οποίων  οι  απολήξεις  σχη

µατίζουν  σποραδικά  ανεστραµµένο  «V».  Ίχνη  µόνο 

σώζονται  από  το  αστέρι  που  κοσµούσε  το  µαφόριο 

στο  δεξιό  ώµο,  αποδοσµένο  περίτεχνα  µε  χρυσογρα-

φία
1 4

.Την κόµη καλύπτει λευκός  µε αχνά πράσινα φώ

τα  κεφαλόδεσµος  που  µόλις  διακρίνεται  στο  αρχικό 

εναποµείναν  δεξιό  τµήµα  της  κεφαλής  της Παναγίας. 

Από  το  ποδήρες  φόρεµα  εξέχουν  οι άκρες των υποδη

µάτων σε κόκκινο  θερµό  χρώµα. 

Ο  Πρόδροµος  (Εικ. 1), χωρίς  µηλωτή, φορεί  χιτώνα  σε 

ανοιχτή  θερµή  ώχρα και ιµάτιο στο  πράσινο της  ελιάς, 

12. Βλ. ενδεικτικά ανάλογη διακόσµηση στο  Μ. Χατζηδάκης, Ει
κόνες της  Πάτµου.  Ζητήµατα  βυζαντινής και µεταβυζαντινής  ζω
γραφικής, Αθήνα 1977  (ά έκδοση) και  1995  (ανατύπωση), πίν.  29, 
53,113 (στο  εξής: Εικόνες της  Πάτµου). 
13. Mouriki, ό.π.  (υποσηµ. 10),  σ. 19, 24,  εικ.  1,2, 4-10 (για  τα  δια
σταυρωµένα χέρια του  Προδρόµου). 

14. Πρβλ. εικόνες του τέλους του  15ου  και του  16ου  αιώνα, Εικόνες 
της κρητικής τέχνης. Από  τον  Χάνδακα  ως την  Μόσχα και  την  Αγία 
Πετρούπολη  (επιµ. Μ. Μπορµπουδάκης), Βικελαία  Βιβλιοθήκη-
Πανεπιστηµιακές  εκδόσεις Κρήτης, καταλ. έκθ.,  Ηράκλειο 1993, 

που  φθάνει έως το ύψος των γονάτων, και όµοια µε του 

Χριστού  σανδάλια. 

Ενδιαφέρον  στοιχείο  της  παράστασης  αποτελεί  ο  θρό

νος  (Εικ. 1), ένα από τα στοιχεία  που  κατηγοριοποιούν 

την  εικονογραφία  της  Δέησης.  Πρόκειται  για  ξύλινο 

σταρόχρωµο  µε ηµικυκλικό  ερεισίνωτο  και πόδια τετρά

γωνα  που  στηρίζονται  σε  σφαίρα  που  ακουµπά σε  κυ

λινδρική  βάση. Το κάθισµα του  κοσµείται  στην  πρόσθια 

µόνο  όψη  µε  µία  ζώνη  διάτρητη  από  γλυπτούς  κιονί

σκους που φέρουν φυλλοφόρο  απόληξη στις δύο άκρες. 

Πυκνές  χρυσογραφίες  κοσµούσαν  αρχικά  την  επιφά

νεια του  µε  σχηµατοποιηµένα  φυτικά θέµατα αποδίδο

ντας  την  ξυλόγλυπτη  διακόσµηση  του  πρωτοτύπου, 

όπως  φαίνεται στο  δεξιό  ως  προς  το  θεατή τµήµα  του, 

που  διατηρείται  καλύτερα.  Στην  παρούσα  κατάστα

ση, αποτέλεσµα κάποιας αδιευκρίνιστης χρονικά επιζω-

γράφησης, τα θέµατα επαναλαµβάνονται ή  συµπληρώ

νονται µε ωχροκίτρινο. Ανάλογο διάκοσµο  φέρει και το 

παραλληλεπίπεδο υποπόδιο. Ο θρόνος αυτός είχε µεγά

λη διάδοση ιδιαίτερα σε έργα της κρητικής σχολής  στην 

απλή µορφή που απαντά εδώ ή σε πολυτελέστερη,  όπου 

η  διακόσµηση  συµπληρωνόταν  µε  πολύτιµους  λίθους, 

µαργαριτάρια, γλυπτές  λεοντοκεφαλές,  επίµηλα και ζω

γραφιστά  προσωπεία
15

.  Και  στις  δύο  εκδοχές  ο  τύπος 

αυτός, που  εδράζεται  σε  βυζαντινά πρότυπα,  αποκρυ

σταλλώνεται  το 15ο  αιώνα σε εικόνες  κορυφαίων κρητι

κών ζωγράφων, όπως του Αγγέλου, του Ανδρέα  Ρίτζου 

και  του γιου  του Νικολάου, συγχρόνως  επαναλαµβάνε

ται  από πολλούς  ζωγράφους  και εργαστήρια  και κατά 

το  15ο  αιώνα και κατά τους  επόµενους  αιώνες, ενώ  εµ

φανίζονται και αρκετές  παραλλαγές του. Το  πλησιέστε

ρο  πρότυπο  του  θρόνου  της  εικόνας  µας  αποτελούν 

ανάλογοι θρόνοι  σε τέσσερις εικόνες  του  15ου  αιώνα µε 

τη Δέηση: η  πρώτη, στη Συλλογή  της Αγίας  Αικατερίνης 

των Σιναϊτών στο Ηράκλειο, των αρχών του  15ου  αιώνα 

(Εικ.  4)
16

·  η  δεύτερη,  στη  Συλλογή  Παύλου  Κανελλο

πούλου, έργο του Αγγέλου (Εικ. 5)
1 7 ,

 η τρίτη, σε  ιδιωτική 

αριθ. 163, εικ. 163, αριθ. 81, εικ. 81 (στο εξής: Εικόνες κρητικής τέχνης). 
Πα το αστέρι βλ. G. Galavaris, The Stars of  the Virgin. An Ekphrasis of 
an Icon of the Mother of God, EChR 1.4 (1967-68), σ. 364-369, εικ. 1-3. 
15. Βλ.  ενδεικτικά εικόνα µε τον  Χριστό Παντοκράτορα ένθρονο, 
έργο του  Ανδρέα Ρίτζου  (β' µισό 15ου  αι.), Χατζηδάκης, Εικόνες 
της  Πάτµου,  αριθ. 9, σ. 60, πίν.  13. 
16. Εικόνες κρητικής τέχνης, αριθ. 92, εικ. 92, σ. 445-446 (Μ. Μπορ
µπουδάκης). 

17. Théano Chatzidakis, L'art des icônes en Crète et dans les îles après 

Byzance, Europalia. Grèce 1982, Charleroi 1982,  αριθ. 1, εικ. 1-2.  Νανώ 
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Εικ.  4.  Εικόνα  µε  τη  Δέηση,  αρχές  15ου  αιώνα.  Συλλογή 

Αγίας  Αικατερίνης  των Σιναϊτών,  Ηράκλειο. 

συλλογή της Αγγλίας,  του  β' τετάρτου του  15ου  αιώνα, 

που  προσγράφεται στο  έργο  του  Αγγέλου  (Εικ. 6)
1 8 ,

  η 

τέταρτη, στον παλαιό ορθόδοξο ναό στο Σεράγεβο, έργο 

του Νικολάου Ρίτζου, από τα τέλη του 15ου  αιώνα (Εικ. 

7)
19

, όλες  εξαιρετικής  ποιότητας, που  λειτούργησαν  ως 

σταθερά και αδιαµφισβήτητα πρότυπα. 

Οι παραπάνω εικόνες -σε  αυτές ας προστεθούν  ακόµη 

δύο  εικόνες  του Αγγέλου  µε πολυτελέστερο  όµως θρό

νο, η µία στο  Σινά
2 0

 και η άλλη  στην Αγία  Μονή  Βιάν-

νου
2 1

-  συνιστούν  επίσης  τα  παλαιότερα  πρότυπα για 

την εικονογραφική σύνθεση  της Δέησης  των  Κυθήρων, 

Χατζηδάκη, Εικόνες κρητικής  σχολής, 15ος-16ος  αιώνας, Μου
σείο  Μπενάκη, κατάλ.  έκθ., Αθήνα  1983, αριθ. 5, εικ. 5, σ.  19-22 
(στο εξής: Εικόνες κρητικής  σχολής). 
18. Byzantium.  Treasures  of  Byzantine Art and Culture from  British 
Collections (επιµ. D. Buckton), κατάλ. έκθ., Λονδίνο 1994, αριθ. 230, 
εικ. 230, σ. 216-217 (M. Vassilaki). 
19. Χατζηδάκης, Εικόνες της Πάτµου,  εικ. 202. Μ. Χατζηδάκης -
Ευγενία  Δρακοποΰλου, Έλληνες  ζωγράφοι µετά  την Άλωση, 2, 
Αθήνα  1997, σ. 333, εικ. 234 (στο εξής: Έλληνες  ζωγράφοι  µετά 

Εικ. 5. Εικόνα  µε τη Δέηση,  έργο Αγγέλου,  οεύτερο  τέταρτο 

15ου αιώνα. Συλλογή  Παύλου  Κανελλοπούλου, Αθήνα. 

αν  και καµιά δεν  αποτελεί  το  απόλυτο  εικονογραφικό 

πρότυπο, δηλαδή ο τύπος µε τον Χριστό στο λιτό  ξυλό

γλυπτο  θρόνο  και την  Παναγία και τον  Πρόδροµο  να 

παραστέκουν δίπλα στο θρόνο και όχι πίσω από αυτόν, 

όπως  συµβαίνει  στις  παραπάνω εικόνες.  Μόνο  κατά 

τον επόµενο αιώνα εντοπίσθηκαν δύο ανάλογες  συνθέ

σεις,  από τις  οποίες  πλησιέστερη,  αν και ο  θρόνος  κο

σµείται  µε  επίµηλα, είναι  η  εικόνα  στο  Δηµοτικό  Σχο

λείο  της  Αντιπάρου  -φέρει  τον  αριθµό/χρονολογία  (;) 

1553-  (Εικ. 8)
2 2

  και η  εικόνα  στη  µονή  του  Αγίου  Πα

ντελεήµονα  στο Ηράκλειο, µε ολόγλυφο  όµως  θρόνο
23

. 

την  Άλωση). 
20.Σινά. Οί θησαυροίτήςΊ.  Μονής'ΑγίαςΑικατερίνης  (επιµ. ΚΑ. 
Μανάφης), Αθήνα 1990, σ. 127, εικ. 77 (Ν. Δρανδάκης). 
21. Εικόνες κρητικής  τέχνης, αριθ. 157, εικ. 157, σ. 512-513, όπου η 
προγενέστερη βιβλιογραφία (Μ. Μπορµπουδάκης). 
22. Mouriki, ό.π. (υποσηµ. 10), σ. 24, υποσηµ. 45 και 49, εικ. 9. N.B. 
Δρανδάκης,  Εικόνες  κρητικής  τέχνης  εις Αντίπαρον,  Κρητική 
Πρωτοχρονιά  Γ (1963), σ. 69. 

23. Ό.π., σ. 24, εικ. 7. 
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Εικ.  6. Εικόνα  µε  τη Δέηση,  έργο  Αγγέλου  (;),  δεύτερο  τέ-  Εικ.  7. Η  Δέηση.  Λεπτοµέρεια  εικόνας  της  Δέησης  µε  το 

ταρτο  15ον  αιώνα.  Ιδιωτική  Συλλογή  - Βρετανικό  Μουσείο,  Δωόεκάορτο,  έργο  Νικολάου  Ρίτζου,  τέλη  15ου  αιώνα.  Πα-

Λονόίνο.  λαιός  ορθόδοξος  ναός,  Σεράγεβο. 

Ακόµη,  επιµέρους  χαρακτηριστικά  της  εικόνας  των 

Κυθήρων  απαντούν  στις  παραπάνω εικόνες,  όπως  τα 

διασταυρωµένα  χέρια  του  Προδρόµου
2 4

,  ο  τρόπος  ευ

λογίας  του  Χριστού -κοινός  σε  όλες-, το  κλειστό  ευαγ

γέλιο
25

.  Οι  ίδιες  αναγωγές  γίνονται  και  στα  ενδύµατα 

ως προς  τον τύπο, τη χρωµατολογία,  τη διάρθρωση  της 

πτυχολογίας, π.χ. η καµπύλη
2 6

 και όχι οξύληκτη  απόλη

ξη του  ιµατίου του  Χριστού ή η οξύληκτη  απόληξη  του 

µαφορίου  της  Παναγίας
2 7

. Από  τα  παραπάνω  γίνεται 

Εικ. 8. Εικόνα µε  τη Δέηση, 16ος αιώνας. Δηµοτικό Σχολείο, 

Αντίπαρος. 

24. Πρβλ. τις εικόνες στη Συλλογή Κανελλοπούλου, στο Λονδίνο, 

στο Σεράγεβο, στην Αντίπαρο και στη µονή Αγίου Παντελεήµονα. 

25. Πρβλ. τις εικόνες Σιναϊτών, Κανελλοπούλου, Βιάννου, Αντι

πάρου και Αγίου Παντελεήµονα. 

26. Πρβλ. τις εικόνες Σιναϊτών, Κανελλοπούλου και Βιάννου. 

27. Πρβλ. τις εικόνες  Κανελλοπούλου, Λονδίνου, Βιάννου και Σε

ράγεβο. 
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φανερό  ότι  η  Δέηση  των  Κυθήρων  αποτελεί  µια  προ

σαρµογή, στο  16ο  αιώνα
2 8

, του  εικονογραφικού  τύπου 

που  αποκρυσταλλώθηκε  στο έργο του Αγγέλου και του 

Νικολάου Ρίτζου. 

Οι αφιερωτές 

Πάνω στο  βαθύ πράσινο κάµπο της κάτω ζώνης  εικονί

ζεται η οικογένεια  Χαραµουντάνη, όλοι όρθιοι, µε  ανα

σηκωµένα  κεφάλια  και  βλέµµα  προς  τον  Χριστό  (Εικ. 

1). Έχουν  τα  χέρια  σε  δέηση  µε  τις  παλάµες  ενωµένες 

και  φορούν  ενδύµατα εποχής
29

, στοιχείο  που  αποτελεί 

και  το  ενδιαφέρον  σηµείο  της  παράστασης.  Αριστερά 

και  δεξιά ζωγραφίζονται αντίστοιχα η µητέρα και ο  ιε

ρωµένος  πατέρας, και ανάµεσα τους  οι τέσσερις γιοι, οι 

δύο  λαϊκοί  και οι  δύο  ιερείς.  Οι  γονείς  εικονίζονται  σε 

µεγαλύτερη  κλίµακα  από τους γιους, ώστε η άκρη  των 

κεφαλών τους  εισχωρεί  στον κάµπο της Δέησης·  µε αυ

τό  τον  τρόπο  επιτυγχάνεται  αφ'  ενός  η  σύζευξη  των 

δύο  θεµάτων  -τρίµορφη  δέηση  και δέηση  αφιερωτών-

και  αφ' ετέρου  η  ενοποίηση  θεµατικά των  δύο  ζωνών, 

οι οποίες  µε τη χρωµατική διαφοροποίηση του κάµπου 

«αυτονοµούνται».  Δυστυχώς  η  διατήρηση  της  ζωγρα

φικής  επιφάνειας  είναι  πολύ  κακή,  µε  εκτεταµένες 

επιζωγραφήσεις  στα  ενδύµατα, αλλά  τα  βασικά  γνω

ρίσµατα  και  τα  πρόσωπα  των  αφιερωτών  σώζονται 

αρκετά καλά. 

Η σύζυγος Χαραµουντάνη  (Εικ. 9), της οποίας το ένδυ-

28. Πρβλ. επίσης εικόνα της  Δέησης, αλλά µε θρόνο χωρίς ερεισί-
νωτο, του  1546  (M. Chatzidakis, Icônes de Saint-Georges des Grecs et de 

la Collection de l'Institut Hellénique de Venise, Βενετία 1962,  αριθ. 8, σ. 
21-22, πίν. 6)  (στο  εξής: Icônes de Venise), και  εικόνα της Δέησης µε 
τον  Χριστό Μεγάλο Αρχιερέα, των  αρχών  του  Που  αιώνα (Χα
τζηδάκης, Εικόνες της Πάτµου,  αριθ. 138,  σ. 163-164, πίν. 67,180). 
Σχετικά  µε τον τύπο του θρόνου  πρβλ. ενδεικτικά  παρεµφερείς 
θρόνους σε εικόνα µε  Δέηση, των  αρχών του  16ου  αιώνα, στο  Βυ
ζαντινό Μουσείο (Ad 48 (1993), Χρονικά, σ. 10, πίν. 8β  (Μ. Αχει-
µάστου-Ποταµιάνου) και  στο  ναό  του  Αγίου Λουκά στον Αρτε-
µώνα Σίφνου (Θ.Χρ. Αλιπράντης, Θησαυροί  της  Σίφνου. Εικόνες 
των  ναών και των  µονών, Αθήναι 1979,  σ. 32-33, πίν. ΙΘ'), καθώς 
και σε  εικόνες µε τον  Χριστό στην Πάτµο η πρώτη, του 1580-1590, 
στο  ναό  των Αγίων Σαράντα (Χατζηδάκης, Εικόνες της  Πάτµου, 
αριθ. 80,  σ. 130,  πίν. 53)  η δεύτερη, του  1590,  στο  ναό  της  Ελεηµο-
νήτρας,  εικόνα  βορειοελλαδίτικης  τέχνης  φιλοτεχνηµένη  στην 
Πάτµο  (ό.π., αριθ. 119,  σ.  153,  πίν. 167) και  σε εικόνα µε την  Πα
ναγία  Καρδιοβαστάζουσα, αποδιδόµενη µε επιφύλαξη στον  Εµ
µανουήλ Λαµπάρδο (1610-1620), στο  ναό  της  Σύναξης (αριθ.  101, 

µα  έχει φθορές  και µεταγενέστερες  άτεχνες  συµπληρώ

σεις, φορεί πουκάµισο λευκό, όπως συµπεραίνεται  από 

τα  επιµάνικα  που  ξεπροβάλλουν  κάτω από το  καστα

νό  φόρεµα  µε τα  σχετικά  άνετα  µανίκια. Ποδήρης βα-

θυκάστανος µανδύας, ο οποίος καλύπτει και την κεφα

λή, συµπληρώνει  τη διακριτική εµφάνιση της  πρεσβυτέ

ρας.  Ενδιαφέρον  ενδυµατολογικό  στοιχείο  αποτελείτο 

ιδιότυπο κάλυµµα από µαύρο µε βαθυπράσινες  πτυχές 

µαλακό ύφασµα, που φαίνεται εδώ να καλύπτει το λαι

µό, αλλά το οποίο, όπως θα δούµε, καλύπτει και την κε

φαλή.  Στην  εικόνα  των  αρχών  του  16ου  αιώνα  µε  τις 

Τρεις  Μυροφόρους  στο  Μνήµα, στο  ναό της Παναγίας 

Καθολικής  στο Πελέντρι  της Κύπρου, η µία από τις γυ

ναίκες, σε  ένδειξη  λύπης, εµφανίζεται «ασκεπής»  -έχει 

γλιστρήσει ο µανδύας και έχει αποκαλυφθεί το εξάρτη

µα  αυτό της γυναικείας ενδυµασίας, εδώ σε λευκό  χρώ

µα,  που καλύπτει την κεφαλή και το λαιµό
30

. Το κάλυµ

µα  αυτό, πάντα λευκό,  απαντά επίσης  στην  ενδυµασία 

της  Παναγίας και άλλων  αγίων  γυναικών.  Αναφέροµε 

ενδεικτικά  την  απεικόνιση  της Παναγίας σε  εικόνα  της 

Pietà  στο  Μουσείο  Μπενάκη, αποδιδόµενη  στον  Τζα-

φούρη  (β' µισό  15ου  αι.)
3 1

 ή την απεικόνιση  µιας γυναι

κείας  µορφής  µε  κόκκινο  ποδήρη  µανδύα  στην  πολυ

πρόσωπη  εικόνα  µε  την Αλληγορία  της  Ανω  Ιερουσα

λήµ, στην  Κέρκυρα  (γύρω στο 1500)
32

. Ένα ενδιαφέρον 

παράλληλο  αποτελεί  η  απεικόνιση  µε  ανάλογο  κά

λυµµα  της αγίας Θεοδοσίας  σε  εικόνα  στη  µονή του Σι

νά  (Mouriki,  γύρω  στο  1400
33

·  Galavaris,  β'  µισό  16ου 

σ. 141-142, πίν.  150). 
29. Πα απεικονίσεις ενδυµάτων  βλ.  Ιωάννα Μπίθα, Ενδυµατολο
γικές µαρτυρίες στις τοιχογραφίες της  µεσαιωνικής Ρόδου (14ος 
αι.-1523).  Μια πρώτη  προσέγγιση,  Διεθνές  επιστηµονικό  συνέ
δριο, «Ρόδος 2400 χρόνια, Η πόλη  της Ρόδου από την ίδρυση της 
µέχρι  την κατάληψη  από  τους  Τούρκους  (1523)»,  Πρακτικά,  Β', 
Αθήνα 2000, σ. 429-448, σχέδ. α-ιη  στις εικ.  1-2,  πίν. 169-174, όπου, 
κυρίως στις υποσηµ. 8 και 9, παρατίθεται η σχετική βιβλιογραφία. 

30. S. Sophocleous, Icons of Cyprus,  7th-20th Century, Λευκωσία 1994, 
εικ.  19. 
31. Ν. Χατζηδάκη, Εικόνες κρητικής σχολής, αριθ. 45, εικ. 45, σ.  52. 
From Byzantium to El Greco.  Greek Frescoes  and Icons,  κατάλ.  έκθ. 
(επιµ. Myrtali Acheimastou-Potamianou), Αθήνα 1987,  αριθ. 45,  εικ. 
45,o.l78(M.Vassüaki). 
32.  Π.Λ.  Βοκοτόπουλος,  Εικόνες  της  Κέρκυρας,  Αθήνα  1990, 
αριθ. 9, σ. 21, εικ.  10,90  (στο  εξής: Εικόνες της  Κέρκυρες). 
33. Doula Mouriki, Portraits of St Theodosia in Five Sinai Icons,  Θυ
µίαµα  στη µνήµη  της Λασκαρίνας  Μπούρα,  1-2, Αθήνα  1994,  σ. 
214  και υποσηµ. 6, πίν. 111.3,112.8. 
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αι.
3 4

). Το πλησιέστερο  όµως  παράλληλο  προς την  εικό

να  µας απαντά σε  εικόνα του  ένθρονου  αγίου Νικολά

ου  µε  τη  δέηση  µιας  αδελφότητας  στη  Martorana  στο 

Παλέρµο της Σικελίας  (β' µισό  15ου  αι.)
3 5

, όπου  µεταξύ 

των  δεόµενων  γυναικών  εικονίζονται  δύο  να  φορούν 

ανάλογο  κάλυµµα, η  µία λευκό  και η άλλη, που  φαίνε

ται προεξάρχουσα, βαθύχρωµο  (Εικ. 10). Με το  τελευ

ταίο  παράδειγµα έχει τη  µεγαλύτερη  συγγένεια  ο  τρό

πος  ενδυµασίας  της  αφιερώτριάς  µας, χωρίς  να  µπο

ρούµε  να  εξηγήσοµε  τη  σπάνια χρωµατική  επιλογή, αν 

δηλαδή  οφείλεται  σε  λόγους  ευπρέπειας,  αισθητικής 

άποψης  ή  είναι  ενδεικτική  κάποιας κοινωνικής  τάξης. 

Πάντως,  από  τα  παραπάνω παραδείγµατα διαπιστώ

νεται ότι το  εξάρτηµα  αυτό της γυναικείας  ενδυµασίας 

απαντά  µάλλον  σε  απεικονίσεις  µε δυτικά στοιχεία  -εί

ναι, γνωστή, εξάλλου, η δυτική προέλευση  του
-
  εµφανί

ζεται στην  Ιταλία από το 12ο-13ο αιώνα και διαδίδεται 

γρήγορα στη χριστιανική  µεσογειακή  λεκάνη
36

. 

Στη  συνέχεια  εικονίζονται,  σε  αντικριστή  διάταξη, οι 

δύο λαϊκοί γιοι  (Εικ. 9),  νεαροί  άνδρες  µε κοντά  σγου

ρά  µαλλιά,  κοντή  γενειάδα,  µουστάκι  και  ενδυµασία 

της  εποχής.  Καλύτερα  διατηρούνται τα  ενδύµατα  του 

δεξιού,  ενώ  του  αριστερού  είναι  επιζωγραφισµένα.  Ο 

πρώτος  φορεί  εσωτερικά  γκριζοπράσινο  ένδυµα  µε 

άνετα  µανίκια που  φέρουν  περικάρπια, το  οποίο  κλεί

νει µε µικρά κουµπιά στο στήθος. Από  πάνω φορεί µαύ

ρο  επενδύτη,  ανοιχτό  στο  στήθος,  ζωσµένο  στη  µέση 

χαλαρά,  του  οποίου  τα  µακριά  µανίκια
37

  κρέµονται 

ελεύθερα  πίσω  αφήνοντας  να  ξεπροβάλλουν  τα  µανί

κια του υποκείµενου  ενδύµατος. Ο δεύτερος  γιος  φορεί 

παρεµφερές εξωτερικό  ένδυµα, εφαρµοστό, που κλείνει 

34. G. Galavaris, Two Icons of St. Theodosia at Sanai, ΔΧΑΕIZ  (1993-

1994), σ. 314,315,316 και υποσηµ. 18. 

35.  J.  Lindsay  Opie,  The  Siculo-Cretan  School  of  Icon  Painting,  Ευ

φρόσυνο  v. Αφιέρωµα  στον  Μανόλη  Χατζηδάκη,  1, Αθήνα  1991, σ. 

299,306,  πίν. 144. Ευχαριστώ θερµά τη φίλη αρχαιολόγο κ. Ιλαρία 

Συµιακάκη της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής που οργάνωσε τη 

φωτογράφηση,  καθώς  και  τον  αρχιτέκτονα  κ.  Gilberto  Montali 

που έκανε τη  φωτογράφηση. 

36. Galavaris, ό.π. (υποσηµ. 34), σ. 316. 

37. Οι παρατηρήσεις αυτές γίνονται µε επιφύλαξη, γιατί οι µεταγε

νέστερες  επεµβάσεις έχουν κακοποιήσει την αρχική ζωγραφική. 

38. Βοκοτόπουλος, Εικόνες  Κέρκυρας,  αριθ. 9, σ. 21, εικ. 14. 

39. Ανάλογο  σκούφο φορούν οι αφιερωτές της εικόνας Madre della 

Misericordia, του 16ου αιώνα,  στη Συλλογή της Εθνικής Πινακοθή

κης,  βλ.  Εικόνες  της  κρητικής  τέχνης.  Από  τον  Χάνδακα  ως  την 

Μόσχα  και  την  Αγία  Πετρούπολη,  Εθνική Πινακοθήκη και Μου

σείο  Αλεξάνδρου  Σούτζου,  κατάλ. έκθ., Αθήνα  1993,  εικ.  15  (Μ. 

κατά  µήκος  µε  µικρά  κουµπιά, αλλά  δεν  διαπιστώνο

νται ανάλογα ελεύθερα  µανίκια. Από  το  εσωτερικό  έν

δυµα -από πολυτελές  λεπτό  ύφασµα µε  χρυσορραφές-

φαίνονται  η  µαργαριτοκόσµητη  τραχηλιά  και τα  µανί

κια  µε τα µανικότια  που  στολίζονται  µε  χρυσά  σιρίτια. 

Το  ένδυµα  αυτό πρέπει να είναι  ίδιου τύπου  µε ανάλο

γο  που  φορεί  ο  Κώµος  στην  εικόνα  µε  την  Αλληγορία 

της Άνω  Ιερουσαλήµ  στην  Κέρκυρα  (γύρω  στο  1500)
38

. 

Από  τα  εφαρµοστά  υποδήµατα τους, ψηλά  έως  το  µέ

σον  της  κνήµης,  διατηρείται  τµήµα  µόνο  στον  πρώτο. 

Και οι δύο γιοι απεικονίζονται ασκεπείς, να κρατούν σε-

βαστικά στο  χέρι το κάλυµµα της κεφαλής τους, ένα µι

κρό µαύρο σκούφο
39

. Ανάλογες ανδρικές ενδυµασίες  µε 

βενετικές  επιρροές  απαντούν  σε  εικόνες  του  δεύτερου 

µισού  του  16ου  αιώνα της κρητικής σχολής.  Αναφέροµε 

ενδεικτικά δύο εικόνες  στον Άγιο Γεώργιο των  Ελλήνων 

στη Βενετία: η µία, του 1550-1563, µε την Παναγία εν δό-

ξη ή Άνωθεν  οι Προφήτες, όπου  εικονίζεται  ο αφιερω-

τής  Ιωάννης  Μουρµούρης,  ενδεδυµένος  πολυτελώς 

σύµφωνα µε το βενετικό συρµό της εποχής
40

· η άλλη, γύ

ρω  στο  1600  -προσγράφεται στον  τρόπο του  Εµµανου

ήλ  Λαµπάρδου-,  µε  τον  ένθρονο  Χριστό  Μέγα  Αρχιε

ρέα  και δύο  αφιερωτές -πατέρα και γιο-, οι  οποίοι φο

ρούν ανάλογα ενδύµατα και σκούφο
41

. Παρόµοια ενδυ

µασία, αλλά  µε  ψηλό  καπέλο, φορεί  λαϊκός,  ο  Γαβράς, 

στη  βιογραφική  εικόνα  του  αγίου  Θεοδοσίου,  η  οποία 

βρίσκεται  στο  Ιστορικό  Μουσείο  της  Μόσχας  και  απο

δίδεται στον Μάρκο Μπαθά (πριν από το 1572)
42

. 

Τελευταίοι,  οι  δύο  ιερείς  γιοι  και ο  πατέρας  ιερέας  Νι

κόλαος  Χαραµουντάνης,  εικονίζονται  στοιχηδόν,  µε 

αρκετές φθορές -ιδιαίτερα ο δεύτερος  γιος-,  ενδεδυµέ-

Μπορµπουδάκης).  Βλ.  και Theano  Chatzidakis,  ό.π. (υποσηµ. 17), 

αριθ.  17, εικ. 8 και Ν. Χατζηδάκη, Εικόνες  κρητικής  σχολής,  αριθ. 

41, εικ. 41, σ. 48,50. 

40. Πρβλ. για το  καπέλο, Chatzidakis, Icônes de Venue,  αριθ.  10,  σ. 

26-27, πίν. 8,9.  Νανώ  Χατζηδάκη, Venetiae quasi alteram  Byzantium. 

Από  τον  Χάνδακα  στη  Βενετία.  Ελληνικές  εικόνες  στην  Ιταλία, 

15ος-16ος  αιώνας,  κατάλ. έκθ., Αθήνα  1993,  εικ. 8  (στη  σ.  12). ΕΙ 

Greco.  Ταυτότητα  και  µεταµόρφωση.  Κρήτη  -  Ιταλία  -  Ισπανία 

(επιµ. J. Alvarez Lopera), Μιλάνο 1999, αριθ. IV, σ. 349-350, εικ. στη 

σ. 237  (Μαρία  Κωνσταντουδάκη-Κιτροµηλίδου). 

41.  Πρβλ.  για  το  καπέλο  και  τα  ενδύµατα Chatzidakis, Icônes de 

Venise, αριθ. 85, σ. 110, πίν. 55. 

42. Εικόνες  κρητικής  τέχνης,  αριθ. 51, εικ. 51, σ. 408-409 (I. Kyzla-

sova),  όπου  χρονολογείται  στις  αρχές  του  Π ο υ  αιώνα.  Πα  την 

απόδοση  στον  Μάρκο Μπαθά  βλ. P.L. Vocotopoulos, À propos de 
l'icône de saint Théodose du Musée Historique de Moscou, Zograf 26 
(1997),  σ. 127-131, ιδιαίτερα σ. 130, εικ. 3. 
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£ίκ.  9. // συµβία  και οι λαϊκοί  γιοι  Χαραµονντάνη,  λεπτοµέ

ρεια  (βλ.  Εικ. 1). 

VOL σύµφωνα  µε τις συνήθειες  που επικρατούσαν  στους 

εκκλησιαστικούς  κύκλους  της  εποχής  (Εικ.  11).  Πάνω 

από  το  εσωτερικό  καστανό  ένδυµα,  µε  τα  σχετικά 

εφαρµοστά  µανίκια  και  τη  χαλαρή  µαύρη  ζώνη,  φο

ρούν  µανδύα  καστανέρυθρο  οι  γιοι  και  βαθύχρωµο  ο 

πατέρας. Οι γιοι  έχουν  κοντή  γενειάδα, ενώ  ο πατέρας 

µακριά και λευκή. Την κόµη και τα αφτιά καλύπτει κα

στανός  σκούφος  (coiffe),  που  διακρίνεται  καλύτερα 

στον πατέρα. Πάνω από το σκούφο οι γιοι φορούν επα-

νωκαλύµµαυχο -µαύρη καλύπτρα µε τρεις  µακριές ται-

νιωτές  απολήξεις  (έπιρριτάρια),  οι  δύο  µπροστά  στο 

στήθος  και η τρίτη  πίσω  στην  πλάτη
4 3

. Σε  αντίθεση  µε 

Εικ.  10. Οι  δεόµενες  αφιερώτριες,  λεπτοµέρεια  εικόνας  τον 

αγίου  Νικολάου,  β'µισό  15ου αιώνα  (Martorana,  Παλέρµο). 

43. Βλ. ενδεικτικά ανάλογη ενδυµασία  και  κάλυµµα κεφαλής µε 
σκούφο και  επανωκαλύµµαυχο σε απεικόνιση µοναχών  στην ει
κόνα  µε την Αλληγορία  της Άνω  Ιερουσαλήµ  (γύρω  στο 1500) 
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£ίκ.  11. Οι  ιερείς  γιοι  και  ο  ιερέας  Νικόλαος  Χαραµονντά-

νης, λεπτοµέρεια  (βλ.  Εικ. 1). 

τους γιους, ο πατέρας φορεί µεγάλο  µαύρο σκιάδιο που 

συγκρατείται  µε λεπτό  κορδόνι  δεµένο  κάτω από το πι

γούνι. Το  κάλυµµα  αυτό της  κεφαλής  δεν  είναι  σπάνιο 

για  την εποχή. Με ανάλογο σκιάδιο και σκούφο  εικονί

ζεται  ο  ιερέας  και  χαρτοφύλακας  Κερκύρας  Αλέξιος 

Ραρτούρος,  στην  προµετωπίδα  του  βιβλίου  του,  το 

1560
44

, όπως  και  ο  άγιος  Πέτρος,  επίσκοπος  Άργους, 

στην  εικόνα  του  αγίου  Θεοδοσίου  στο  Ιστορικό  Μου-

(Βοκοτόπουλος, Εικόνες Κέρκυρας,  εικ. 10) και σε  απεικόνιση 

αφιερωτή στο  ναό  της  Κοιµήσεως Καλαµπάκας (τοιχογραφία  του 

1573), έργο του  Νεοφύτου Στρελίτσα-Μπαθά (Χατζηδάκης - Δρα-

κοπούλου, Έλληνες ζωγράφοι µετά  την  Άλωση, 2, εικ.  302). 

44.  Η Βενετία  των Ελλήνων - Η Ελλάδα  των Βενετών. Σηµάδια 

στον  χώρο  και  στον  χρόνο,  Μέγαρο  Μουσικής  Αθηνών  (επιµ. 

Χρύσα Μαλτέζου), Αθήνα  1999,  αριθ. 18,  σ. 127-129, όπου η προ

γενέστερη βιβλιογραφία, εικ.  στη  σ.  127  (Πίτσα Τσάκωνα). 

Εικ.  12. Ο αφιερωτής  Κασιµάτης,  γύρω  στο  1721  (;),  τοιχογρα

φία  στην  Παναγία  Μεσοχωρίτισσα,  Μέσα  Βούργο,  Κύθηρα. 
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σείο της Μόσχας  (πριν από το 1572)
45

.  Η ενδυµασία, το 

επανωκαλύµµαυχο και το σκιάδιο απαντούν επίσης  σε 

απεικόνιση  πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως  που δη

µοσιεύεται  στο  βιβλίο του  Martinus  Crusius, το  1584
4 6

.0 

τύπος  της  ενδυµασίας  αυτής,  η  οποία,  όπως  είδαµε, 

απαντά από τα µέσα του  16ου  αιώνα, θα πρέπει να είχε 

χαρακτήρα  διαχρονικό  και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστι

κά  της, π.χ. το  σκιάδιο, να  συνηθιζόταν  σε  βενετοκρα

τούµενες  περιοχές  ή  µεταξύ  των  λογίων.  Σε  αυτό  το 

πνεύµα εντάσσεται  ένα ενδιαφέρον, σε σχέση µε την  ει

κόνα  µας, παράλληλο, που  προέρχεται  από το  ναό  της 

Παναγίας Μεσοχωρίτισσας  στο Μέσα Βούργο  στη  Χώ

ρα  Κυθήρων.  Στο  εσωρράχιο,  στη  δυτική  πλευρά  του 

µικρού αρκοσολίου  που ανοίγεται στο  βόρειο τοίχο του 

ιερού, εικονίζεται, σύµφωνα  µε τη συνοδευτική  επιγρα

φή
4 7

, ο  ιερέας  Κασιµάτης  (Εικ.  12)  που  φορεί  ανάλογο 

σκιάδιο  µε τον  Χαραµουντάνη. Η  τοιχογραφία, µε βά

ση  τις  έως  τώρα  δηµοσιευµένες  αρχειακές  µαρτυρίες, 

πρέπει να χρονολογείται  γύρω στο  1721
48

, στοιχείο που 

δηλώνει  τη διάρκεια χρήσης  και την αποδοχή που γνώ

ρισε η εν λόγω ενδυµασία  στους  κυθηραϊκούς  τουλάχι

στον  εκκλησιαστικούς  κύκλους. 

Η εικόνα, η τέχνη και η εποχή  της 

Με βάση τα εικονογραφικά δεδοµένα ο δηµιουργός  της 

εικόνας  των  Κυθήρων  εµφανίζεται  ως  ένας  καλλιτέ

χνης που καταρχήν ακολουθεί την τέχνη των µέσων του 

16ου  αιώνα. Αν  και  διαπιστώνεται  µια  αδυναµία  στην 

απόδοση  των  αρµονικών  αναλογιών  των  µορφών  και 

την  προσαρµογή  του  προτύπου του  στο  διαθέσιµο  χώ

ρο, που ίσως αφορµή έχει την ανάπτυξη του θέµατος  σε 

δύο αυτοτελείς  ζώνες, το αποτέλεσµα  δεν µπορεί να θε

ωρηθεί  άτεχνο  (Εικ.  1). Σε  αυτό  νοµίζοµε  ότι  συµβάλ

λει  ο τρόπος  µε τον  οποίο  χειρίζεται  τεχνοτροπικά  και 

χρωµατικά  τις  επιµέρους  µορφές, γιατί, για  τις  όποιες 

αδυναµίες εµφανίζει, δεν  πρέπει να  υποτιµούµε  τη  ση

µασία του προτύπου. Η µετωπική, λόγου χάρη, τοποθέ

τηση του Χριστού  σε  ένα  θρόνο  που  αποδίδεται προο

πτικά ή η δυσαρµονία που διαπιστώνεται στο  πρόσωπο 

του Χριστού, ακόµη και η γραµµική πτυχολογία των εν

δυµάτων  που  δεν  είναι  συµβατή  µε  την  ανατοµία  του 

ανθρώπινου σώµατος, δεν είναι ξένες σε εικόνες της επο

χής. Όλα αυτά, πιστεύοµε, διασκεδάζονται από τη γρα

φή του  ζωγράφου, έτσι όπως  αυτή οικειοποιείται  εξα

τοµικεύοντας το πρότυπο στο οποίο βασίζεται. 

Τα σαρκώµατα στο πρόσωπο και τα χέρια αποδίδονται 

µε εικαστική  διάθεση. Καλύτερα  διατηρούνται τα πρό

σωπα του Χριστού και της αριστερής οµάδας των αφιε-

ρωτών, στα οποία ακολουθείται  κοινός  τρόπος  απόδο

σης  των  ατοµικών  χαρακτηριστικών  και της  προσωπι

κότητας  (Εικ.  13  και  14).  Παρατηρώντας το  πρόσωπο 

του  Χριστού  αποκαλύπτεται  η  τεχνική  ζωγράφησης. 

Πάνω στον  προπλασµό σε θερµή ώχρα, που διαµορφώ

νεται  µε διαβαθµίσεις του  λαδοπράσινου  και αχνορρό-

δινου, σχεδιάζονται  µε  µια βαθυκόκκινη λεπτή  πινελιά 

τα  χαρακτηριστικά  του  προσώπου,  δηλαδή  το  κάτω 

χείλος και το  πηγούνι, τα φρύδια και η µύτη  µε τα πτε

ρύγια, καθώς επίσης  και τα µάτια, των οποίων το πάνω 

βλέφαρο  προεκτείνεται  έως  την  άκρη του  φρυδιού. Τα 

φρύδια  τονίζονται  µε  µια  δεύτερη  κόκκινη  καµπύλη 

γραµµή.  Λαδιά  πινελιά  ακολουθεί  τις  διαδροµές  του 

κόκκινου  και το περίγραµµα του προσώπου. Τέλος, ένα 

σύστηµα  από  λευκές  λεπτογραµµένες  πινελιές,  σοφά 

ανεπτυγµένο  σε  όλο  το  πρόσωπο  µε  λεπτές  διακριτι

κές  καµπύλες  στο  χείλος,  στους  κοµψούς  λοβούς  των 

αφτιών, στους  οφθαλµούς, µε  µια ευθύγραµµη  ζωγρα-

φικότερη στη µύτη, καµπύλες και ακτινωτές στις παρει

ές, µικρές  παράλληλες  στα φρύδια και το  µέτωπο, απο

καλύπτει την πηγή φωτός στα δεξιά των  µορφών, αρχή 

στην  οποία  µένει  ο  ζωγράφος  σταθερός.  Ρόδινες  πινε

λιές  στα  χείλη,  στην  άκρη  της  µύτης  και  στα  βλέφαρα 

θερµαίνουν  το  όλο  αποτέλεσµα  αναδεικνύοντας  την 

πνευµατικότητα της  κάθε  µορφής. Οι  ίδιες  αρχές  ακο

λουθούνται  και στις υπόλοιπες  µορφές, όπως του Προ

δρόµου, µε µεγαλύτερη  όµως χρήση του  λαδοπράσινου 

στον  προπλασµό. Το  ίδιο  πράσινο  χρησιµοποιεί  για να 

φωτίσει την καστανή κόµη στα µακριά µαλλιά του Χρι

στού  που πέφτουν βοστρυχωτά  πίσω από τον  αριστερό 

ώµο  και τα  αναστατωµένα του  Προδρόµου.  Αντίθετα, 

45. Vocotopoulos, ό.π. (υποσηµ. 42). 
46. Martinus Crusius, Turcograecìae. Libri Octo,  Βασιλεία  1584, εικ. 
στη σ. 106. 
47. Αδηµοσίευτη. Η επιγραφή µεταγράφεται ως εξής: [...]  ETIC/ 
Κασιµάτης.  Φορεί φαρδύ  επενδύτη µε άνετα  µανίκια και έχει το 
δεξιό χέρι ανασηκωµένο στο στήθος και µε το αριστερό κρατεί ρα
βδίο, ενώ εντύπωση προκαλεί η προσεγµένη απόδοση των φυσιο-
γνωµικών χαρακτηριστικών. 

48. Αντωνία Κ. Μαρµαρέλη - Μαρία Γ. Πατραµάνη - Εµµ. Γ. Δρα-
κάκης, Απογραφές  πληθυσµού  Κυθήρων, 18ος αιώνας, Εταιρεία 
Κυθηραϊκών Μελετών, Α', Αθήνα 1997, σ. 38. Στην απογραφή του 
1721  αναφέρονται  στην  ενορία  της  Μεσοχωρίτισσας  ο  ιερέας 
Νικόλαος  Κασιµάτης  (reverendo  papa  Nicolo  Casimati  de papa) 
σε συνδυασµό µε τον Νικόλαο Σανιάνο, αφιερωτή που δηλώνεται 
σε επιγραφή στο νότιο τοίχο του  κυρίως ναού  (signor capo Nicolo 
Sagnano). 
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Εικ.  13. Ο Χριστός,  λεπτοµέρεια  (βλ. Εικ.  1) 

η γενειάδα αποδίδεται µε λεπτές  µαύρες γραµµές πάνω 

σε βαθύχρωµο βάθος. 

Σχετικά  µε την  πτυχολογία παρατηρούµε ότι ο ζωγρά

φος  οδηγείται και εδώ  από τον  πλάγιο  φωτισµό  οργα

νώνοντας  τα  φωτίσµατα µε  ανάλαφρες γρήγορες  λευ

κές  πινελιές  διαφόρων σχηµάτων  πάνω  από τις  πλού

σιες  χρωµατικές  διαβαθµίσεις  του  κυρίως  χρώµατος, 

προσδίδοντας έτσι µια συγκρατηµένη και µάλλον  ιερα

τική  πλαστικότητα  στις  µορφές  (Εικ.  1). Η  χρυσογρα-

φία  απουσιάζει. Συγκεκριµένα, οι  πλούσιες  πτυχώσεις 

στα  ενδύµατα  του  Χριστού  αποδίδονται µε  καµπύλα 

και λιγότερο γωνιώδη σχήµατα, σε τόνους του ίδιου χρώ

µατος και σε µαύρο, όλες φωτισµένες  µε λευκές  πινελιές 

49.  Εικόνες  κρητικής  τέχνης,  αριθ.  130,  εικ.  130,  σ. 486-487 (Μ. 

Μπορµπουδάκης). 

50. Χατζηδάκης, Εικόνες της Πάτµου,  αριθ. 9, πίν. 15. 

AEHCIC  IEPEQC  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΧΑΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ 

Εικ.  14. Γιος Χαραµονντάνης,  λεπτοµέρεια  (βλ. Εικ.  1). 

στα  περιγράµµατα  και  πλατύτερες,  δηµιουργώντας 

διακριτικά φωτιστικά επίπεδα, προκειµένου  να αποδο

θούν ο όγκος και η πλαστικότητα. Αυτός ο τρόπος απο

µακρύνεται  ελαφρά  από τη  σχηµατοποιηµένη  και  συ

γκεκριµένη  απόδοση της  πτυχολογίας, έτσι όπως  αυτή 

παρουσιάζεται στις  εικόνες των προτύπων του και των 

µιµητών τους. Αλλά δεν είναι ξένη στην κρητική σχολή, 

όπως  διαπιστώνεται π.χ.  σε  εικόνα  του  ένθρονου  Χρι

στού  Ζωοδότη  στο  Κόκκινο  Χωριό,  των  αρχών  του 

15ου  αιώνα
4 9

, ή  στη  λεπτοµέρεια  του  Θεολόγου  από 

την  εικόνα  του  ένθρονου  Χριστού,  έργο  Ανδρέα  Ρί-

τζου, στην  Πάτµο
5 0

. Αντίθετα,  η ενδυµασία της  Πανα

γίας  χαρακτηρίζεται από  γωνιώδη  και  άκαµπτη  µάλ

λον  πτυχολογία που αποδίδεται µε την παράλληλη πα

ράθεση τόνων του κύριου χρώµατος οριοθετηµένων  µε 

µαύρο χρώµα και λευκά  φώτα που τονίζουν τα σχήµα

τα  (Εικ.  1). Στις  ίδιες  διαπιστώσεις  καταλήγοµε  εξετά

ζοντας τις µορφές των αφιερωτών, αν και εκεί ο ζωγρά

φος  ακολουθεί  ελεύθερο  σχέδιο  και προσπαθεί, µε αρ

κετή  επιτυχία, να  αποδώσει  τα  προσωπογραφικά χα

ρακτηριστικά τους (Εικ. 9,11  και 14). 

Όλα  τα παραπάνω  στοιχεία  εµφανίζουν το  δηµιουργό 

της  εικόνας  µας ως  ένα  ζωγράφο που  ανήκει στον  κύ

κλο  της  κρητικής  σχολής  και ο οποίος  ακολουθεί πρό

τυπα  υψηλής  τέχνης, όπως  ανάλογες  εικόνες  του  15ου 

αιώνα  και κυρίως των Αγγέλου
51

, Ανδρέα  και Νικολά-

51. Μ. Χατζηδάκης, Ελληνες  ζωγράφοι  µετά  την  Άλωση  (1450-

1830), 1, Αθήνα 1987, σ. 147-154, εικ. 7-17. 
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ου  Ρίτζου
5 2

. Τα πρότυπα του  όµως  τα  αποδίδει µε  ένα 

λιγότερο  συγκρατηµένο  τρόπο, τουλάχιστον  τεχνοτρο-

πικά. Οι αποκρυσταλλωµένοι  τρόποι απόδοσης των χα

ρακτηριστικών  και της πτυχολογίας  εµφανίζονται  εδώ 

να  δίδουν τη θέση τους  σε  µια πιο απελευθερωµένη  έκ

φραση,  µε  περισσότερο  ιµπρεσιονιστική  διάθεση, πά

ντα  βέβαια µέσα στο πλαίσιο της κρητικής  σχολής. 

Αλλά  και τα  εικονογραφικά  πρότυπα του  τα  προσαρ

µόζει  στις  επιθυµίες  των  παραγγελιοδοτών  του  επινο

ώντας τρόπους  να τους  ικανοποιήσει.  Γιατί δεν  πρέπει 

να  είναι  τυχαία  η  σε  µεγάλη  κλίµακα  απόδοση  των 

αφιερωτών. Αν  και όχι  πολύ  συνηθισµένη  η σχέση αυ

τή,  δεν  µας είναι  άγνωστη  στην  τέχνη  της  εποχής ή και 

νωρίτερα, όπως  εµφανίζεται στις  παλαιολόγειες  τοιχο

γραφίες τόσο  στην  Κρήτη  όσο  και αλλού, όπου  εικονί

ζονται  οι  αφιερωτές  να  καταλαµβάνουν  ισότιµη  θέση 

µε  τους  αγίους. Από  το  δεύτερο  µισό  του  16ου  αιώνα 

διασώθηκαν δίζωνες  εικόνες, των οποίων η κάτω ζώνη, 

µικρότερη  από ό,τιτων  Κυθήρων, καταλαµβάνεται από 

τις µορφές των αφιερωτών, π.χ. σε  µια εικόνα  στη Βενε

τία,  µε τη Δέηση και τους  αφιερωτές  Ιωάννη και  Γεώρ

γιο Μάνεση, του 1546
53

, και  σε άλλες  δύο,  βορειοελλαδι

κής τέχνης αλλά εκτελεσµένες στην  Πάτµο, του 1590
54

. 

Η  δυναµική  αυτή  δήλωση  της  παρουσίας  της  οικογέ

νειας  τους  δεν  υποδηλώνει  απλώς  το  υψηλό  θρησκευ

τικό  αίσθηµα των  Χαραµουντάνη. Δηλώνει  σαφώς  ότι 

η  θέση  τους  είναι  ζηλευτή  µέσα  στην  κοινωνία  όπου 

δρουν.  Οικογένεια  µαρτυρηµένη  στα  ενετικά  αρχεία 

ήδη  από  το  16ο  αιώνα  στην  Κρήτη,  της  οποίας  ένας 

κλάδος  καταφεύγει  για  διαφόρους  λόγους  στα  Κύθη

ρα,  όπου  εντοπίζεται  ήδη  από το  16ο  αιώνα έως  σήµε

ρα. Η σηµαντικότερη  όµως  µαρτυρία γι'  αυτή την  οικο

γένεια  αποτελεί αναθηµατική τοιχογραφία στο ναό του 

Αρχιστράτηγου  από  το  σύµπλεγµα  δύο  ναών,  Αρχι

στράτηγου  και  Αγίου  Αθανασίου,  στο  Μέσα  Βούργο 

της  Χώρας  Κυθήρων,  ναών  µε  ιδιωτικό  κοιµητηριακό 

52. Χατζηδάκης - Δρακοπσύλου, Έλληνες ζωγράφοι µετά την  Άλω
ση, 2, σ. 324-332,333-334, εικ. 221-233,234. 
53. Chatzidakis, Icônes de Venise, αριθ. 8, σ. 21-22, πίν. 6,8. Χατζηδά
κη, ό.π. (υποσηµ. 40), εικ. 7 (στη σ. 12). ΕΙ Greco, ό.π. (υποσηµ. 40), 
αριθ. IV, σ. 349-350, εικ. στη σ. 237  (Μαρία Κωνσταντουδάκη-Κι-
τροµηλίδου). 

54. Χατζηδάκης, Εικόνες  της Πάτµου,  αριθ. 119, σ. 152-153,  πίν. 
58,167 και αριθ. 120, σ. 152-153, πίν. 59. 

55.  Π. Λαζαρίδης,  Μεσαιωνικά  και  βυζαντινά  µνηµεία  Κυθή
ρων, ΑΔ  20 (1965), Χρονικά, σ. 185, πίν. 170β. Οι δύο ναοί, ιδιαίτε-
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Εικ.  15. Δέηση  κεκοιµηµένης  Κατερίνας  Χαραµουντανούς, 

µεταξύ  1607-1628.  Τοιχογραφία  στο  ναό  Αρχιστράτηγου  και 

Αγίου  Αθανασίου,  Μέσα  Βούργο,  Κύθηρα. 

χαρακτήρα
5 5

. Και αυτή ακριβώς η τοιχογραφία υπήρξε 

η  αφορµή του  εντοπισµού  της  εικόνας  στο  Βυζαντινό 

Μουσείο  µε υπόδειξη
56

 του Δασκάλου  µου Μανόλη  Χα

τζηδάκη, ο  οποίος  µε  τη  µοναδική  µνήµη  και  ευστοχία 

του  µε παρέπεµψε  αµέσως  στο «Αον Δελτίον» της Χρι

στιανικής Αρχαιολογικής  Εταιρείας. 

Στο  βόρειο τοίχο του  κυρίως  ναού στον  Αρχιστράτηγο, 

πάνω  από  το  τοξωτό  άνοιγµα  επικοινωνίας  µε  το  δι

πλανό  ναό του  Αγίου  Αθανασίου,  παριστάνεται  µεµο

νωµένα  µία  Δέηση  στον  ίδιο  περίπου  εικονογραφικό 

ρα ο Άγιος Αθανάσιος, είναι κατάγραφος από αναθηµατικές επι
γραφές και αφιερωτές. Ευχαριστώ θερµά την κ. Ελένη Γκίνη-Τσο-
φοπούλου, αρµόδια  επιµελήτρια  Βυζαντινών  Αρχαιοτήτων Κυ
θήρων, για τη βοήθεια. 
56. Ύστερα από µια επιστηµονική  αποστολή µου στα Κύθηρα, στο 
πλαίσιο  του ερευνητικού  προγράµµατος του Κέντρου  Έρευνας 
της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης της Ακαδηµίας Αθη
νών µε στόχο την κατάρτιση του Ευρετηρίου  Βυζαντινών Τοιχο
γραφιών Ελλάδος, που  ίδρυσε  και θεµελίωσε ο Μανόλης Χατζη
δάκης. 
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τ ύ π ο
5 7

  µε  αυτόν  της  εικόνας  µας, µε  τη  δ ι α φ ο ρ ά ότι  στη 

θέση  του  Προδρόµου  εικονίζεται  µοναχός  χωρίς  αγιω-

νύµιο, ο  οποίος  όµως  θα  µπορούσε  ν α  ταυτισθεί  µε  τον 

άγιο  Αντώνιο  α π ό  το  κείµενο  του  ειληταρίου  που  κρα

τεί.  Στο  κάτω  µέρος  της  παράστασης  εικονίζεται,  µέσα 

σε  ιδιαίτερο ηµικυκλικό  πλαίσιο, π ά ν ω σε  λευκό  κάµπο, 

γονυπετής  και δεοµένη  η κεκοιµηµένη  αφιερώτρια,  ενώ 

δίπλα της  αναπτύσσεται η αφιερωτική επιγραφή:  ΜΝΗ-

CTHTI  Κ(ΥΡΙ)Ε  ΤΗΝ  ΨΥΧΗ  THC  Κ<(ΑΙ)>ΕΚΥΜΗ-

<MY>MENHC  Δ OYAHC  ΤΟΥ  Θ(ΕΟ)  Υ  KATEPINAC/  (vac. 

8-10)  nPECBHTEPAC  XAPAMOYTANOYC  YC  ΑΦΕΟΙ 

ΑΜΑΡΤΙΩ-  (vac.  8-10)  ΩΗΑ..Υ..ΑΝAT  / EBYTE  (Εικ.  15). 

Για  το  χρονολογικό  προσδιορισµό  της  συγκεκριµένης 

παράστασης  χρησιµεύει  ως  terminus  post  quem  η  κτητο-

ρική  επιγραφή  του  1609  που  αναγράφεται  στο  ιερό
5 8

. 

Έ ν α  επιπλέον  στοιχείο,  που  µπορεί  να  χρησιµεύσει  ως 

terminus  ante  quem,  αποτελεί  το  εικονογραφικό  και  επι

γραφικό  παράλληλο  που  α π α ν τ ά  σε  αναθηµατική  τοι

χογραφία  στον  Άγιο  Ανδρέα  στο  Λιβάδι  Κυθήρων  και 

η  οποία  µπορεί  να  χρονολογηθεί  γύρω  στο  1628.  Στο 

βορειοδυτικό  πεσσό,  δίπλα  στη  µεµονωµένη  παράστα

ση  της  αγίας  Παρασκευής,  εικονίζεται  σε  ιδιαίτερο 

πλαίσιο  η  κεκοιµηµένη  αφιερώτρια  Ρέληα  Μεγαλοκο-

νοµοπούλα  µε  τη  συνοδευτική  επιγραφή:  MNHCTHTH 

Κ(ΥΡΙ)Ε  ΤΗΝ  ΨΥΧΗΚ(ΑΙ)Κη/ΜΗΜΕΝηΟ  ΔΟΥΑηΟ  ΤΟΥ 

Θ(ΕΟ)Υ  ΡΕΛηΑΟ  /  METAAOKONOMOHOYAAC  /  YC 

ΑΦΕΟΗΝ  ΑΜΑΡΤΗΟΝ  (Εικ.  16)
5 9

.  Και  οι  δύο  αφιερώ-

τριες,  σε  αντίθεση  µε  τη  σύζυγο  του  ιερέα  Νικολάου 

Χαραµουντάνη, φορούν  ενδυµασία  µε  κ α θ α ρ ά  δυτικές 

απηχήσεις  - φ α ρ δ ι ά  φούστα  µε  εφαρµοστό  κορµό,  του 

οποίου  το  τριγωνικό  άνοιγµα  κλείνει  µε  κορδόνια
6 0

- ,  η 

οποία  καθιερώθηκε  αργότερα  ως  η  τοπική  ενδυµασία 

µε το  όνοµα  «σπαλέτο».  Η  χρονολογική  ένταξη  της  Κα-

Εικ.  16. Δέηση  Ρέληας  Μεγαλοκονοµοπούλας,  περίπου  1628. 

Τοιχογραφία  στον  Άγιο  Ανδρέα  στο  Λιβάδι,  Κύθηρα. 

5 7 . 0  Χριστός  κρατεί  ανοιχτό  ενεπίγραφο  ευαγγέλιο.  Επίσης, κά

θεται σε δύο µαξιλάρια και τα πόδια του  ακουµπούν πάνω σε υπο

πόδιο µε µαξιλάρι. Οι δύο  µορφές, της Παναγίας δεοµένης  και του 

αγίου  µοναχού  σε µετωπική  στάση, στέκονται  πίσω  από το  θρόνο. 

58.  ,αχθ'  µηνί  ΙΟΥΝΙΟΥ  IB'. Επίσης,  στο διπλανό  ναό  του Αγίου 

Αθανασίου,  µεταξύ  των µεµονωµένων  αναθηµατικών  τοιχογρα

φιών, διατηρείται τοιχογραφία  µε τον Χριστό  ένθρονο,  τον  κεκοι-

µηµένο  αφιερωτή  µε φράγκικη ενδυµασία  και αφιερωτική  επιγρα

φή  µε  τη  χρονολογία  1659: ,αχνθ"  ΜΗΝΙ  [...]/  ΕΚηΜΗΘη  Ω 

EN[...]/[...]HC  [...]. 

59. Σωτηρίου, ό.π. (υποσηµ.  1), σ. 318,320, εικ. 5. Μ. Χατζηδάκης -

Ιωάννα  Μπίθα,  Ευρετήριο  βυζαντινών  τοιχογραφιών  Ελλάδος, 

1. Κύθηρα,  Ακαδηµία  Αθηνών  - Κέντρο  Έρευνας της  Βυζαντινής 

και Μεταβυζαντινής Τέχνης, Αθήνα  1997,  σ.  72-73. 

60.  Πρβλ.  ενδεικτικά  ανάλογο  ένδυµα  φλαµανδικής  µόδας του 

15ου  αιώνα σε πίνακα του  Hans Memline  µε τη λαίδη Donne και τη 

θυγατέρα  της, Margaret  Scott,  A  Visual History of  Costume,  The 

Fourteenth and Fifteenth Centuries, Λονδίνο  1986,  εικ. 115. 
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τερίνας  Χαραµοντανονς  στις  πρώτες  δεκαετίες  του 

17ου  αιώνα πιστεύοµε  ότι  συµβάλλει  στην  ασφαλέστε

ρη  χρονολόγηση  της  εικόνας  µας. Λόγω  ακριβώς  της 

ενδυµασίας,  αλλά  και  του  τύπου  των  γραµµάτων  της 

επιγραφής, νοµίζοµε  ότι η εικόνα  των  Κυθήρων  προη

γείται και ότι κατά  κάποιο τρόπο  αποτέλεσε  το πρότυ

πο  για την τοιχογραφία. 

Τα  έως  τώρα  δηµοσιευµένα  ενετικά  αρχεία  σχετικά  µε 

την  οικογένεια  Χαραµουντάνη  δεν  προσφέρουν  επαρ

κή  στοιχεία  για  την  ασφαλή  ταύτιση  του  αφιερωτή  ιε

ρέα  Νικολάου  Χαραµουντάνη.  Η  οικογένεια  των  Χα

ραµουντάνη
61

  πρωτοεµφανίζεται, σύµφωνα  µε  τα  έως 

σήµερα  δηµοσιευµένα  αρχεία, στην  Κρήτη, το  1536  στα 

Χανιά
6 2

  και το  1569  στο  Ηράκλειο·  στο  τελευταίο  ανα

φέρεται  ένας  ιερέας  Νικόλαος  Χαραµουντάνη ς, πατέ

ρας  της ηγουµένης  της  µονής του Αγίου  Γεωργίου  Δια-

σορίτη,  Μαγδαληνής
63

.  Την  ίδια  εποχή  µαρτυρείται 

ένας  ιερέας  µε το  ίδιο όνοµα  στα Κύθηρα.  Συγκεκριµέ

να,  στο  πρόσφατα δηµοσιευµένο  αρχείο  του  νοταρίου 

Κυθήρων Εµµανουήλ  Κασιµάτη, που καλύπτει πράξεις 

των  ετών  1560-1582, έχουν  εντοπισθεί,  µεταξύ  άλλων, 

ένας παπάς  και πνευµατικός  Νικολός  Χαραµουντάνης 

και  ο γιος του µαστρο-Γεώργης  (µνείες  1565  και 1566)
64

. 

Πολύ  αργότερα, το  1628,  στο  αρχείο  του  αρχιεπισκό

που  Φιλαδέλφειας Αθανασίου  Βαλεριανού,  σε  έγγρα

φα  του  που  προέρχονται  από  την  περίοδο  που  ήταν 

στα Κύθηρα  (νοτάριος Νικόλαος Μελισσηνός),  εντοπί

ζεται ένας άλλος Νικόλαος, χωρίς να αναφέρεται ότι εί

ναι  παπάς, και ο γιος του παπα-Δηµήτριος (επίσης  ανα

φέρεται και στα έτη  1624  και 1633)
65

. Την  ίδια περίοδο, 

το  1630,  εντοπίζεται και ένας  άλλος  ιερέας  Εµµανουήλ 

αλλά  χωρίς  πατρώνυµο
6 6

, ώστε  δεν  µπορούµε  να υπο-

θέσοµε  ότι  πρόκειται  ενδεχοµένως  για  τους  δύο  ιερείς 

61. Βλ. σχετική επιφυλλίδα µε τίτλο «Αναζητώντας  τις ρίζες µας» 
από τον  εκδότη Μ. Π. Καλλίγερο  στην τοπική εφηµερίδα  Κυθη-
ραϊκά, αριθ. φύλλ. 83 (Ιούνιος 1995)· ευχαριστώ θερµά τον κ. Καλ
λίγερο για τη βοήθεια που τόσο πρόθυµα µου προσέφερε. 
62. Ο Mina Charamuradani  το 1536,  στρατεύσιµος  στο castel de la 
cita de la Cania, βλ. Γ.Σ. Πλουµίδη, Κατάλογος στρατευσίµων  Χα
νίων  και Αποκορώνου  στην  έκθεση  του ρέκτορα Μ.Α.  Bernardo 
(1536), ΚρητΧρον  25, III (1973), σ. 298. 

63. Θ. Δετοράκης,Το µοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Διασορί-
τη στην Κρήτη, Νέα Χριστιανική Κρήτη  Δ  (1992), σ. 102 (= Θ. Δε-
τοράκη, Βενετοκρητικά  Μελετήµατα  (1971-1994), Ηράκλειο 1996, 

---^'--V' .'^~ 

*ejç 
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Εικ.  17. Κτητορική  επιγραφή  τον  1592 στον  Άη-Γιάννη  στο 

Γκρεµό,  Κύθηρα. 

γιους του  ιερέα Νικολάου Χαραµουντάνη. Όµως, επει

δή τα αρχαιολογικά δεδοµένα  µας οδηγούν  σε  µια χρο

νολόγηση στα τέλη του  16ου  αιώνα και επειδή η σχέση 

µε τα Κύθηρα είναι αρκετά βέβαιη -εξάλλου  ο αφιερω-

τής των  Κυθήρων  δεν  απεικονίζει  µεταξύ  των παιδιών 

του  κάποια θυγατέρα- προτείνοµε  ως  πιθανότερη  την 

ταύτιση του  ιερέα Νικολάου  µε τον παπα-Νικόλαο  του 

1565  και  1566,  ο  οποίος  σηµειώνεται,  επιπλέον,  και  ως 

πνευµατικός, ιδιότητα που θα χαρακτήριζε εξέχον  πρό

σωπο της κοινωνίας αυτής της εποχής. 

Δεν  είµαστε  σε  θέση να  γνωρίζοµε  τον  τόπο  δηµιουρ

γίας της εικόνας, δηλαδή αν παραγγέλθηκε στην  Κρήτη 

και  στη  συνέχεια  ήλθε  στα  Κύθηρα  ή  αν  εκτελέσθηκε 

στα Κύθηρα από το εργαστήριο  που τοιχογράφησε αρ

γότερα  την  αναθηµατική  παράσταση  της  Δέησης  στο 

διπλό ναό του Αρχιστράτηγου  και του Αγίου  Αθανασί

ου  στο  Μέσα  Βούργο.  Βέβαια, οµοιότητα  των  δύο πα

ραστάσεων  υπαγορεύει  την  πρόταση  για  την  ύπαρξη 

άρθρο υπ' αριθ. 20, σ. 288). 
64. Εµµ. Γ. Δρακάκης, Εµµανουήλ  Κασιµάτης νοτάριος Κυθήρων 
(1560-1582), Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, σειρά: Πηγές κυθη-
ραϊκής ιστορίας, Αθήνα 1999, σ. 200,325. 
65. Δ.Γ. Σερεµέτης, Δικαιοπρακτικά και άλλα έγγραφα εκ των αρ
χείων  του Ελληνικού  Ινστιτούτου  Βενετίας  περί  Κυθήρων. Δι-
καιοπραξίαι τοϋ Φιλαδέλφειας Αθανασίου  Βαλεριανού, Θησαυ
ρίσµατα  1 (1962), σ. 136 (ως µάρτυρας σε οικονοµική  διευθέτηση 
αναφέρεται ο ιερέας Δηµήτριος  Χαραµουντάνης του ποτέ Νικο
λάου). Οι  άλλες αναφορές στις σ. 131 (του 1624) και 132 (του 1633). 

66. Σερεµέτης, ό.π., σ. 133 (το 1630). 
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ενός εργαστηρίου  -τοπικού ή προσκεκληµένου  δεν έχει 

πολύ µεγάλη σηµασία  για τη σηµερινή  πορεία της  έρευ

νας,  γιατί  δεν  µπορεί  ακόµη  να  αποδειχθεί  µε  ασφά

λεια-,  το  οποίο  αναλάµβανε  την  εκτέλεση  τοιχογρα

φιών  και  εικόνων  για  τους  κατοίκους  των  βενετοκρα

τούµενων  Κυθήρων  του  τέλους  του  16ου  και  των  αρ

χών  του  17ου  αιώνα
6 7

. Δεν  µπορεί  βέβαια να  αποκλει

σθεί  η  περίπτωση,  λόγω  της  καλής  µάλλον  ποιότητας 

της εικόνας µας, να παραγγέλθηκε σε κρητικό  εργαστή

ριο και στη συνέχεια  να αποτέλεσε  το πρότυπο για τους 

τοιχογράφους του  ναού  στο  Μέσα  Βούργο.  Θεωρούµε 

όµως  σχεδόν  βέβαιο  ότι  η  εικόνα  παραγγέλθηκε  από 

έναν  Κυθήριο  και  ότι  πάντα  βρισκόταν  στα  Κύθηρα. 

Δεν  είναι  απίθανο η εικόνα  µας να ταυτίζεται µε  αντί

στοιχη  εικόνα  που  αναφέρεται  στην  καταγραφή  του 

έτους  1688  µεταξύ  των  κινητών  αντικειµένων  του  Αγί

ου  Ιωάννη  στο  Γκρεµνό  µε  την  ονοµασία  Τρίµορφο: 

altra (εννοεί  imaggine) chiamata  in greco Trimorfo
68

,  ακρι

βώς  όπως  την  αναφέρει  και  ο  Λαµπάκης.  Η  πρόταση 

αυτή  ενισχύεται  αν  ελεχθεί  ως  ακριβής  ο  συσχετισµός 

που  κάνει  ο Λαµπάκης  µεταξύ  του  αφιερωτή της  εικό

νας  µας  και της  κτητορικής  επιγραφής του  ναού, που 

αναφέρει το έτος  1592  και, µεταξύ  άλλων  δωρητών, τον 

ιεροµόναχο  Νικόλαο Χαραµουντάνη  (Εικ.  17)
69

.  Αν  οι 

υποθέσεις  µας είναι σωστές, τότε το σπήλαιο του Αγίου 

Ιωάννη  αναδεικνύεται  σε  διαχρονικό  τόπο  λατρείας 

για την περιοχή, άξιο να φυλάξει σηµαντικά και αγαπη

µένα  λατρευτικά  αντικείµενα, όπως  και η περίφηµη  ει

κόνα  του  ζωγράφου Αγγέλου  που  µας  προσκαλεί  πά

ντα να την αναζητήσοµε
70

. Σε αυτή τη µικρά µονή  ίσως 

ο  ιερέας  Νικόλαος Χαραµουντάνης  εναπέθεσε  ευλαβι

κά τη Δέηση του στα τέλη του  16ου  αιώνα διαφυλάττο

ντας  έτσι και παραδίδοντας µας  µε τον  τρόπο του, αυ

τός, ένα πνευµατικός  άνθρωπος της εποχής του, το πο

λύµορφο  της  κυθηραϊκής  κοινωνίας  κατά  τη  βενετο-

κρατία. 

67. Για την  κυθηραϊκή κοινωνία του  17ου  αιώνα βλ. Φ.Δ. Μαυρο-

ειδή, Κοινωνία και διοίκηση στα Κύθηρα στις αρχές του  Π ο υ  αιώ

να, Δωδώνη  7 (1978), σ. 141-169. 

68. Χρύσα  Α.  Μαλτέζου, Ειδήσεις  για ναούς και µονές  στα Κύθη

ρα  από  αρχειακές  πηγές,  Πρακτικά  τον  Ε  Διεθνούς  Πανιονίον 

Συνεδρίου,  1, Αργοστόλι  1989  (= Χρύσα  Α.  Μαλτέζου,  Βενετική 

παρουσία  στα  Κύθηρα,  Αρχειακές  µαρτυρίες,  Αθήνα  1991, άρθρο 

Ι),σ.282. 

69.  Ο  Χ.Σ.  το  1857  δεν  αναφέρει  τίποτε  σχετικό. Το  έτος  1592  το 

αναφέρουν  ο  Σωτηρίου, ό.π.  (υποσηµ.  1)  και  ο  Πετρόχειλος,  ό.π. 

(υποσηµ.  2), αλλά  χωρίς  µνεία  του  Χαραµουντάνη. Σε  δηµοσίευ

µα του  ο Κασιµάτης το  1957, ό.π. (υποσηµ. 2), σ. 173, αναφέρει την 

ύπαρξη  δυσανάγνωστης  κτητορικής  επιγραφής  στο  υπέρθυρο 

της  εξόδου  της  στοάς, κάτω  από τον  ξενώνα, η οποία  προηγείται 

χρονικά από την κτητορική επιγραφή του  έτους  1725, που  βρίσκε

ται στην  είσοδο  του  συγκροτήµατος. Η  παλαιότερη αυτή επιγρα

φή  καλυµµένη  από  επάλληλα  στρώµατα  ασβέστη  διαβάζεται µε 

επιφύλαξη  ως  εξής:  +  EIC  Α(ΟΞΑ)  X(PICT)Y  ,α.φ.^.β.  ΑΝΗΓΕΡ-

ΘΗ  ΕΚ  ΒΑΘΡΗΟ Ο  NAOC  ΤΙΜΙΟΥ  ΕΝΔΟΞΟΥ  ΠΡΟΦΗΤ(ΟΥ)  ΜΑΡ-

TYP(OC) Κ(ΑΙ)/ΒΑΠΤΙΟΤΟΥΙΩ(ΑΝΝΟΥ)  ΑΙΑ  ΚΟΠ(ΟΥ)  ΜΟΧΘ(ΟΥ) 

Κ(ΑΙ)  ΕΞ(ΟΑΟΥ)  ΝΙΚΟΛΑ(ΟΥ)  ΙΕΡΟΜΟΝΑΧ(ΟΥ)  ΧΡΑΜΑΤ.  Κ(ΑΙ) 

NN.OYKACMA'.  Κ(ΑΙ)  ΔΙΜΙΤΡΙΟΥΜΠΕΛΈϋΙ/Κ(ΑΙ)  ΓΕΩΡΓΧΑΜΑ-

ΡΕΤΟΥ. Κ(ΑΙ)  ΓΕΩΡΓMACEA(OY).  Κ(ΑΙ)  ΜΑΚΑΡΙΟΥ  AM  [ΗΝ]. 

70. Στο τέµπλο  του  ναού  υπάρχει  εικόνα  µε τον  Πρόδροµο, όπως 

και η  εικόνα  του  Αγγέλου  που  σηµειώνεται  στην  καταγραφή του 

1688,  βλ. Μαλτέζου, ό.π., σ. 276-278,282-283. Οι  εικόνες, οι  οποίες 

είναι στη  δικαιοδοσία της εγχωρίου  περιουσίας, είναι σε πολύ  κα

κή  κατάσταση  διατήρησης  και  είναι  απολύτως  επείγουσα  η  συ

ντήρηση τους από ειδικευµένους  και έµπειρους  συντηρητές,  πρβλ. 

Ελένη  Γκίνη-Τσοφοπούλου,  Εικόνα  του  Εµµανουήλ  Λαµπάρδου 

στα Κύθηρα,ΔΧΑΕ  Κ  (1998-1999), σ. 365. 
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Ioanna Bitha 

AEHCICIEPEQC  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  XAPAMOYNTANH. 

A  DEESIS ICON FROM KYTHERA  IN THE BYZANTINE 

AND CHRISTIAN MUSEUM, ATHENS 

X  he  icon collection  in  the Byzantine  and  Christian Mu

seum, Athens includes an icon of the Deesis (Figs 1,2) which 

comes from the former monastery of St John at Gremnos on 

the island  of  Kythera  (nn. 1-6),  as mentioned by  Georgios 

Lambakis, via whom the icon was deposited in the museum 

in 1891 (see,AXAE  A  (1892), 113). The icon (T 756  (XAE 

948;  0.79x0.64x0.02  m)  is  twozoned:  represented  in  the 

upper zone is the three-figure  Deesis and in the autonomous 

lower zone the donor are the priest Nikolaos Charamounta-

nis, with his family, that is his wife and their four sons, two of 

whom  are priests,  accompanied by  the dedicatory  inscrip

tion: Δέησις τοΰ δούλου τοϋ Θ(εο)ϋ Νικόλαου ιερέως τοϋ 

Χαραµ[ουν]τάνη  αµα  συµβίφ  καί  τοις  τέκνοις αύτ(οϋ) 

(Fig. 3). 

Study of the iconography of the Deesis  (nn. 10-28) leads to 

models of comparable icons of the Cretan School (Figs 4-8), 

works by Angelos (first half  15th c.) and Andreas  and Niko

laos Ritzos (second half  15th a), of which the iconographie 

format  of  the  Kythera  icon  is  a  later  adaptation. Corre

sponding  study  of  the donors  and  their  dress  (nn. 29-48) 

leads  to late sixteenth-century works of  the Cretan School 

and  to seventeenth-century  Kytheran works  (Figs  1, 9-12, 

15-16). 

The above elements as well as the stylistic study (nn. 49-54) 

present the creator of  the Kythera  icon as a late  sixteenth-

century  painter  within  the  circle  of  the  Cretan  School, 

conversant with its high models and able to adapt them to the 

demands of his clients, following the aesthetics of his age. His 

art is distinguished by a disposition towards liberation  from 

the strictures of the Cretan School, which is enhanced by his 

attempted rendering of the portrait features and personality 

of  the  depicted  persons,  who  were  eminent  members  of 

Kytheran  society.  The  inclusion  of  the  icon  in  Kytheran 

society  (nn. 55-59) is strengthened by  the identification  of 

a  Deesis  dedicated  by  a  member  of  the Charamountanis 

family,  the elder Katerina, in the church of  Archistrategos 

and St Athanasios  in the Middle Burg (Mesa Bourgo) of the 

Chora of Kythera (Fig. 15); the wall-painting dates from the 

early seventeenth century and the present icon was perhaps 

its  model.  Efforts  to  identify  the  priest  Nikolaos  Chara

mountanis in the published  archives  (nn. 61-66) led  to the 

proposed possible identification  of him with the 'priest and 

confessor  Nikolos', who is mentioned in notarial documents 

of Kythera in the years 1565 and 1566, a period close to the 

late sixteenth-century date proposed  for  the icon. It is also 

very possible that the icon is none other than the  'imagine 

chiamata Trimorfo', which is recorded in the 1688 census of 

the moveable objects in the church of St John at Gremnos (n. 

68),  in  which  case  its  association  with  the  said  church  is 

shown to be quite old and close. This perhaps validates  the 

information given by Lambakis, that depicted in the Kythera 

icon is the founder  of St John at Gremnos in 1592 (Fig. 17 

and n. 69). However, research to date has found no reliable 

testimony documenting the connection of him with Nikolaos 

Charamountanis,  the  donor  of  the  icon  in  the  Byzantine 

Museum. 
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