
ΘΑΥΜΑΤ�ΥΡΓIKΕΣ ΕΙΚ�ΝΕΣ ΤΗΣ Μ�ΝΗΣ ΒΑΤ�ΠΑΙ∆Ι�Υ
ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ Τ�ΥΣ

Στη Μ�ν� Βατ�παιδ��υ τιµ�νται ως θαυµατ�υργικ&ς π&ντε εικ(νες της
Παναγ�ας: η Παναγ�α η Βηµατ)ρισσα � Κτητ(ρισσα, η Παναγ�α η Παραµυ-
θ�α, η Παναγ�α η Εσ+αγµ&νη, η Παναγ�α η Αντι+ων�τρια, η Παναγ�α η Ελαι-
�/ρ0τισσα, η Παναγ�α η Πυρ�/�ληθε�σα και η Παναγ�α η Παντ)νασσα.

Στην παρ�0σα µελ&τη θα παρ�υσι)σ�υµε τις τρεις απ( τις επτ) εικ(νες
της Μ�ν�ς: την Παναγ�α Βηµατ)ρισσα � Κτητ(ρισσα, την Παναγ�α Παρα-
µυθ�α και την Παναγ�α Αντι+ων�τρια.

1. Παναγ�α Bηµατ�ρισσα – Κτητρισσα

Η εικ(να της Παναγ�ας Βηµατ)ρισσας (εικ. 1) ε�ναι τ�π�θετηµ&νη στ�
σ0νθρ�ν� τ�υ Ιερ�0 Β�µατ�ς τ�υ καθ�λικ�0 της Μ�ν�ς Βατ�παιδ��υ και
συνδ&εται, σ0µ+ωνα µε την παρ)δ�ση, µε επεισ(δι�1 π�υ συν&/η στη Μ�ν�,
κατ) την επιδρ�µ� Αρ)/ων τ�ν 10� αι.2 � ιερ�δι)κ�ν�ς /ηµατ)ρης Σ)/-
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1. Σ7ετικ) µε την παρ)δ�ση γ0ρω απ( την εικ(να, /λ. Ι. Κ�µνην�0, Πρ�σκυνητ�ρι�ν
τ�υ Αγ��υ �ρ�υς �θων�ς, Snagov 1701 (ανατ0πωση, Καρυ&ς Αγ��υ 9ρ�υς 1984), σσ. 44-
46, 49-50@ Π. Μυλων)ς, Μ�ν� Βατ�πεδ��υ, Τευ7. ΑA, �ικιστικ� Αν�λυση, Πυρκαϊ� – Ανα-
στ�λωση, Παλαι!ς Περιγρα"!ς, Αθ�ναι 2003, στην «Περιγρα+� τ�υ Αγ��υ 9ρ�υς κατ)
την πρ�τη (1725-1726) και δε0τερη (1744) επ�σκεψη τ�υ Β)ρσκη», σσ. 121 και 126-127,
129, αντ�στ�ι7α@ A. Kapustin, Zametki russkogo palominka na Svjatoi Gore, Tr. KDA, Kiev
1861, σ. 225@ N. Kondakov, Pamjatniki hristijanskogo isskustva na Afone, St. Petersburg
1902, σ. 171, π�ν. DΙD@ Ανωτ!ρα Επισκ�ασις επ� τ�υ �θω, �τ�ι διηγ�σεις περ� των θαυµα-
τ�υργ$ν εικνων της Θε�τκ�υ, Eγι�ν 9ρ�ς 2000, σσ. 35-37@ Γ. Σµυρν)κης, Τ� �γι�ν
�ρ�ς, Αθ�ναι 1903 (ανατ0πωση Καρυ&ς Αγ��υ 9ρ�υς 1988), σσ. 429, 435@ Κ. Βλ)7�ς, Η
(ερσνησ�ς τ�υ Αγ��υ �ρ�υς �θω και αι εν αυτ� Μ�να� και �ι µ�να(�� π�λαι τε και νυν.
Μελ!τη ιστ�ρικ� και κριτικ�, Εν Β(λω 1903, σ. 187@ Τιµ�θ&�υ Ιερ�σ�λ0µων, «Επωνυµ�αι
της Παναγ�ας», Ν!α Σι$ν ΜΘA (1954) 12 (στ� εF�ς: «Eπωνυµ�αι της Παναγ�ας», MΘ′)@ Μ�-
να7�0 Σω+ρ�ν��υ Αγι�παυλ�τ�υ, Θησαυρ�� Αγ��υ �ρ�υς, Αθ�να 1959, σ. 190@ E. Amand
de Mendieta, L’ art au Mont-Athos, Thessalonique 1977, σ. 18@ Πρ�σκυνητ�ρι� Ιερ�ς Με-
γ�στης Μ�ν�ς Βατ�παιδ��υ, Eγι�ν 9ρ�ς 1993, σσ. 35, 58-59, εικ. 1@ Γ. ΜαντHαρ�δης, «Θαυ-
µατ�υργ&ς Εικ(νες και Eγια λε�ψανα», στ�ν συλλ�γικ( τ(µ� Ιερ� Μεγ�στη Μ�ν� Βατ�-
παιδ��υ. Παρ�δ�ση – Ιστ�ρ�α – Τ!(νη, τ. ΑA, Eγι�ν 9ρ�ς 1996, σ. 118, εικ. 3@ Αρ7ιµ. Θ. Μα-
ριν)κης, Θαυµατ�υργ!ς εικνες της Παναγ�ας στ� �γι�ν �ρ�ς, Θεσσαλ�ν�κη 2001, σσ.
64-68@ Ιερ� Μεγ�στη Μ�ν� Βατ�παιδ��υ, Περιηγητ$ν Αναµν�σεις (15�ς-19�ς αι$νας),
Eγι�ν 9ρ�ς 2003, σσ. 93, 169 (στ� εF�ς: Περιηγητ$ν Aναµν�σεις)@ Μ�να7�0 Μωυσ&ως
Αγι�ρε�τ�υ, Η Αθων�τισσα Θε�τκ�ς, Eγι�ν 9ρ�ς 2006, σσ. 33, 88, 117, εικ. σ. 84.

2. Κατ) τ�ν Κ�µνην(, .π., σ. 45, τ�ν Βλ)7�, .π., σ. 187 και τ�ν Μ�να7( Σω+ρ(νι�,
.π., σ. 190, η επιδρ�µ� συν&/η τ� 862, εν� κατ) τ�ν Σµυρν)κη, .π., σ. 429 και τ�ν Μαρι-
ν)κη, .π., σ. 64, συν&/η τ� 892.
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/ας, θ&λ�ντας να σ�σει απ( τ�υς Eρα/ες την εικ(να της Παναγ�ας και τ�ν
σταυρ( τ�υ Μεγ)λ�υ Κωνσταντ�ν�υ, την &κρυψε στ� πηγ)δι κ)τω απ( τ�
Ιερ( Β�µα της Μ�ν�ς, τ�π�θετ�ντας µπρ�στ) της µια αναµµ&νη λαµπ)δα.
�ι Eρα/ες λεηλ)τησαν τη Μ�ν� και µαH� µε )λλ�υς π�ραν αι7µ)λωτ� τ�ν
ιερ�δι)κ�ν� Σ)//α στην Κρ�τη. Αυτ(ς, (ταν µετ) απ( ε/δ�µ�ντα 7ρ(νια3

ελευθερ�θηκε, επ&στρεψε στη Μ�ν� και υπ&δειFε στ�υς ν&�υς πατ&ρες και
στ�ν τ(τε ηγ�0µεν� Νικ(λα� τ� πηγ)δι, (π�υ &κπληκτ�ι /ρ�καν την εικ(να,
τ�ν σταυρ( και τη λαµπ)δα να κα�ει ακ(µα αναµµ&νη. �ι πατ&ρες τ�π�θ&-
τησαν τη θαυµατ�υργ� εικ(να στη σηµεριν� της θ&ση, (π�υ &κτ�τε κα�ει συ-
νε7�ς µπρ�στ) της η �δια λαµπ)δα4.

Η εικ(να της Παναγ�ας Βηµατ)ρισσας �ν�µ)Hεται και Κτητ(ρισσα5,
λ(γω της ανε0ρεσ�ς της κατ) την επ�7� των τρι�ν κτητ(ρων της Μ�ν�ς,
Αθανασ��υ, Νικ�λ)�υ, και Αντων��υ6. Να σηµει�σ�υµε (τι η Παναγ�α Βη-
µατ)ρισσα +&ρει επ�σης σε µεταγεν&στερα αντ�γρα+α π�υ +υλ)σσ�νται στη
Μ�ν� και 7ρ�ν�λ�γ�0νται απ( τ� τελευτα�� τ&ταρτ� τ�υ 14�υ &ως τ�ν 19�
αι., την πρ�σωνυµ�α «Βαθ�πεδιν�»7, «Βατ�παιδιν� η Βηµατ)ρισσα»8, «Βη-
µατ)ρησσα τ�υ Βατ�παιδ��υ»9, καθ�ς ε�ναι η κατεF�7�ν λατρευτικ� εικ(να
της Μ�ν�ς10. Ωστ(σ�, την πρ�σωνυµ�α «Βατ�παιδιν�» συναντ)µε και σε ει-
κ(νες της Παναγ�ας, �ι �π��ες /ρ�σκ�νται εκτ(ς της Μ�ν�ς11.

2 E. N. Tσιγαρ�δας – Bι/� X. Παπαδηµητρ��υ

3. Κατ) τ�ν Μ�να7( Σω+ρ(νι�, .π., σ. 190, � ιερ�δι)κ�ν�ς Σ)//ας επ&στρεψε στη
Μ�ν�, µετ) την παρ&λευση πεν�ντα 7ρ(νων.

4. Με την εικ(να συνδ&εται και τ� επεισ(δι� εν(ς µ�να7�0, � �π���ς δεν µπ�ρ�0σε
να καταν��σει τ� ν(ηµα τ�υ 7ωρ��υ 3�λια 4τη 6ν 7"θαλµ�8ς σ�υ, Κ:ριε, ;ς <µ!ρα < (θ!ς
(Ψαλ. 89,4), τ� �π��� τ�υ ερµ�νευσε µε θαυµατ�υργ( τρ(π� η εικ(να της Παναγ�ας Βη-
µατ)ρισσας, /λ. σ7ετικ) K�µνην�0, .π., σ. 59@ Μαριν)κης, .π., σσ. 67-68.

5. Κ�µνην�0, .π., σ. 46@ Επισκ�ασις, .π., σσ. 35-36@ Kondakov, .π., σ. 171, πιν. DΙD@
Σµυρν)κης, .π., σ. 435@ Βλ)7�ς, .π., σ. 187@ Τιµ�θ&�υ Ιερ�σ�λ0µων, «Επωνυµ�αι της Πα-
ναγ�ας», Ν!α Σι$ν ΜHA (1953) 17 (στ� εF�ς: «Eπωνυµ�αι τη Παναγ�ας», MH′@ Μ�να7�0
Σω+ρ�ν��υ, .π., σ. 190@ K�µνην�0, .π., σ. 59@ Μαριν)κης, .π., σ. 66. Στ� καθ�λικ( της
Μ�ν�ς κ)θε ∆ευτ&ρα εσπ&ρας ψ)λλεται παρακλητικ(ς καν(νας στην Υπεραγ�α Θε�τ(κ�,
σε αν)µνηση τ�υ θα0µατ�ς και κ)θε Τρ�τη τελε�ται θε�α λειτ�υργ�α.

6. Για τ�υς κτ�τ�ρες της Μ�ν�ς, τ�υς �π���υς η παρ)δ�ση τ�π�θετε� τ�ν 10� αι.,
/λ. Θ. ΠαHαρ)ς, «� τ)+�ς των κτητ(ρων στ� καθ�λικ( της Μ�ν�ς Βατ�πεδ��υ», Βυ=α-
ντιν� 17 (1994) 407-440 και Ν. �ικ�ν�µ�δης, «ΒυHαντιν( Βατ�πα�δι: Μια Μ�ν� της υψη-
λ�ς αριστ�κρατ�ας», στ�ν συλλ�γικ( τ(µ� Ιερ� Μεγ�στη Μ�ν� Βατ�παιδ��υ. Παρ�δ�ση –
Ιστ�ρ�α – Τ!(νη, τ. ΑA, Eγι�ν 9ρ�ς 1996, σ. 44.

7. Βλ. αντ�γρα+� αρ. 1, εικ. 4.
8. Βλ. αντ�γρα+� αρ. 3, εικ. 6.
9. Βλ. αντ�γρα+� αρ. 5, εικ. 8.

10. Τιµ�θ&�υ Ιερ�σ�λ0µων, «Επωνυµ�αι της Παναγ�ας», ΜΗA, .π., 17. Να σηµει�-
σ�υµε, επ�σης, (τι την πρ�σωνυµ�α αυτ� +&ρ�υν και µεταγεν&στερα αντ�γρα+α της εικ(-
νας της Παναγ�ας Εσ+αγµ&νης της Μ�ν�ς Βατ�παιδ��υ, τα �π��α 7ρ�ν�λ�γ�0νται στ�
δε0τερ� µισ( τ�υ 18�υ &ως τ� δε0τερ� µισ( τ�υ 19�υ αι.

11. Βλ. εικ(να στ� Πρωτ)τ�, εικ(να στ�ν να( τ�υ Αγ��υ ∆ηµητρ��υ στ� Μ�ναστ�ρι
(Bitola) της FYROM, εικ(να στ� Γαλ)τσι της Ρ�υµαν�ας. Επ�σης, στη Μ�ν� τ�υ Σιν) σ�-



Η εικ(να, µε αυτ(Fυλ� πλα�σι�, εικ�ν�γρα+ικ) αν�κει στ�ν τ0π� της
Παναγ�ας της �δηγ�τριας12, δεν ακ�λ�υθε� (µως τ�ν αυστηρ( µετωπικ( τ0-
π�, καθ�ς γ&ρνει ελα+ρ) τ� κε+)λι της πρ�ς τ�ν Dριστ(, τ�ν �π��� κρατ)
στην αγκαλι) της µε τ� αριστερ( της 7&ρι, εν� &7ει τ� δεF� µπρ�στ) στ� στ�-
θ�ς. � Dριστ(ς στρ&+ει τ� /λ&µµα πρ�ς τη µητ&ρα τ�υ. Κρατ) κλειστ( ειλη-
τ)ρι� µε τ� αριστερ( τ�υ 7&ρι, εν� ευλ�γε� µε τ� δεF�.

9πως απ�δε�7τηκε απ( τις εργασ�ες συντ�ρησης της Παναγ�ας Βηµα-
τ)ρισσας, η Hωγρα+ικ� της αρ7ικ�ς εικ(νας δεν σ�Hεται σε καλ� κατ)στα-
ση (εικ. 2-3)13. Για τ�ν λ(γ� αυτ(, κατ) τ� 1900, τα πρ(σωπα της Παναγ�ας
και τ�υ Dριστ�0, τα �π��α λ(γω της επ&νδυσης �ταν τα µ(να �ρατ), Fανα-
Hωγρα+�στηκαν επ)νω σε µ�υσαµ)14.

Η εικ(να +&ρει αργυρεπ�7ρυση επ&νδυση, η �π��α απ�τελε�ται απ( τµ�-
µατα επενδ0σεων δια+(ρων επ�7�ν και α+�νει ακ)λυπτα µ(ν� τα πρ(-
σωπα των δ0� µ�ρ+�ν15. Τµ�µατα της παλαι(τερης επ&νδυσης, µε αργυρ)

Θαυµατ�υργικ&ς εικ(νες της µ�ν�ς Bατ�παιδ��υ και τα αντ�γρα+) τ�υς 3

Hεται τρ�πτυ7� των αρ7�ν τ�υ 13�υ αι. µε την Παναγ�α /ρε+�κρατ�0σα και σκην&ς τ�υ
/��υ της. 9πως µας πληρ�+�ρε� η Μ�υρ�κη, η εικ(να, η �π��α θεωρε�ται θαυµατ�υργ� ε�-
ναι γνωστ� στη Μ�ν� µε την πρ�σωνυµ�α Βηµατ)ρισσα. Βλ. σ7ετ. Σιν�. �ι θησαυρ�� της
Ι. Μ�ν�ς Αγ�ας Αικατερ�νης, Αθ�να 1990, σ. 112, π�ν. 54, 55 (Ντ. Μ�υρ�κη).

12. Για την εικ�ν�γρα+�α τ�υ τ0π�υ της Παναγ�ας �δηγ�τριας, /λ. H. Belting, Das
illuminierte Buch in der spätbyzantinischen Gesellschaft, Heidelberg, 1970, σσ. 72-75@ Lexicon
der christlichen Ikonographie, 3, στ. 168-170 (H. Hallensleben)@ Μ. Α7ειµ)στ�υ, «Αµ+ιπρ(-
σωπες εικ(νες της Ρ(δ�υ», Α∆ 21 (1966) 62-83@ A. Grabar, «L’Hodigitria et l’Éléousa», ZLU
10 (1974) 3-14@ I. Tognazzi Zervou, «L’ iconografia e la ‘‘Vita’’ delle miracolose icone della
Theotokos Brefokratoussa: Blachernitissa e Odighitria», Boll. Della Badia Greca di
Grottaferrata, n.s., XL. 2 (1986) 219-220, 228-229, 233-262, 283-287@ D. Mouriki, «Variants of
the Hodegetria on two Thirteenth-Century Sinai Icons», CahArch 39 (1991) 153-182@ Εικ-
νες της Κρητικ�ς Τ!(νης (Απ τ�ν 3�νδακα ως την Μσ(α και την Αγ�α Πετρ�:π�λη),
Ηρ)κλει�ν 1993, αρ. 29@ D. Μπαλτ�γι)ννη, Εικνες, Μ�τηρ Θε�: ?ρε"�κρατ�:σα στην
Ενσ�ρκωση και τ� Π�θ�ς, Αθ�να 1994, σσ. 211-237@ Μ�τηρ Θε�:, Απεικ�ν�σεις της Πα-
ναγ�ας στη ?υ=αντιν� τ!(νη, Κατ)λ�γ�ς Qκθεσης, Μ�υσε�� Μπεν)κη, Αθ�να 2000, σσ.
50-51, 83-85, 143-145@ Π. Λ. Β�κ�τ(π�υλ�ς, «Η εικ(να της Παναγ�ας Π�ρταSτισσας της Ιε-
ρ)ς Μ�ν�ς των Ι/�ρων», στα Πρακτικ) τ�υ Συνεδρ��υ «�γι�ν �ρ�ς. Φ:ση – Λατρε�α –
Τ!(νη», τ. ΒA, Θεσσαλ�ν�κη 2001, σσ. 83-87.

13. Σ7&δι� τ�υ γραπτ�0 τµ�µατ�ς της εικ(νας της Παναγ�ας Βηµατ)ρισσας, 7ωρ�ς
την επ&νδυση, δηµ�σιε0ει � Kondakov, .π., σ. 172, πιν. 67. �ι +ωτ�γρα+�ες 2 και 3 ε�ναι
παρµ&νες απ( τη µ�ν�γρα+�α: Ε. Ν. Τσιγαρ�δας – Κ. Λ�/&ρδ�υ-Τσιγαρ�δα, Ιερ� Μεγ�στη
Μ�ν� Βατ�παιδ��υ. Βυ=αντιν!ς Εικνες και Επενδ:σεις, Eγι�ν 9ρ�ς 2006, εικ. 214.

14. Τσιγαρ�δας – Λ�/&ρδ�υ-Τσιγαρ�δα, .π., σ. 414 σηµ. 183.
15. Για την επ&νδυση της εικ(νας της Παναγ�ας Βηµατ)ρισσας, /λ. Κ. Λ�/&ρδ�υ-Τσι-

γαρ�δα, «ΒυHαντιν� Μικρ�τε7ν�α», στ�ν συλλ�γικ( τ(µ� Ιερ� Μεγ�στη Μ�ν� Βατ�παιδ�-
�υ. Παρ�δ�ση – Ιστ�ρ�α – Τ!(νη, τ. ΑA, Eγι�ν 9ρ�ς 1996, σσ. 489-493@ Α. Μπαλλι)ν, «Με-
τα/υHαντιν� και )λλη µικρ�τε7ν�α», στ�ν συλλ�γικ( τ(µ� Ιερ� Μεγ�στη Μ�ν� Βατ�παι-
δ��υ. Παρ�δ�ση – Ιστ�ρ�α – Τ!(νη, τ. ΑA, Eγι�ν 9ρ�ς 1996, σσ. 518-519@ K. Loverdou-
Tsigarida, «Les revêtements de la Vierge Vimatarissa au monastère de Vatopédi», Drevne –
russkoe iskusstvo, Vizantija i drevniaja Rus, St. Petersburg 1999, σσ. 440-450@ Τσιγαρ�δας –
Λ�/&ρδ�υ-Τσιγαρ�δα, .π., σσ. 292-305, εικ. 212-233.



ελ)σµατα επι7ρυσωµ&να, π�υ &7�υν διακ�σµηθε� µε λακκωτ( σµ)λτ�, σ�-
H�νται στην π)νω και κ)τω πλευρ) τ�υ πλαισ��υ και απ�τελ�0νται απ(
σ7ηµατ�π�ιηµ&να διακ�σµητικ) θ&µατα (εικ. 2-3)16. Στην κ)τω πλευρ) τ�υ
πλαισ��υ, υπ)ρ7ει µεγαλ�γρ)µµατη α+ιερωµατικ� επιγρα+� τ�υ ηγ�υµ&-
ν�υ της Μ�ν�ς Θε�στ�ρικτ�υ, µε επιπεδ(γλυ+η τε7νικ�, η �π��α &7ει ως α-
κ�λ�0θως: ΥΠΕΡ ΑΦΕCΕΩC ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ CΥΓ3ΩΡ[ΗCΕ]ΩC Τ�Υ

∆�ΥΛ�Υ Τ�Υ Θ(Ε�)Υ ΘΕ�CΤΗΡΙ[ΚΤ]�Υ Μ�ΝΑ3�Υ / ΚΑΙ ΚΑΘΗΓ�Υ/-

ΜΕΝ�Υ ΤΗC CΕΒΑCΜΙΑC Μ�ΝΗC Τ�Υ Β[ΑΤ�]ΠΕ∆Ι�Υ ΚΑΙ ΠΑCΗC
ΤΗC Ε[Ν ΘΕΩ Α]∆ΕΛΦ�ΤΗΤ�C17. 9πως µας πληρ�+�ρ�0ν σερ/ικ&ς πη-
γ&ς � ηγ�:µεν�ς Θε�στ�ρικτ�ς συνδ!εται µε την κ�υρ� τ�υ αγ��υ Σ�??α
στ� Βατ�πα�δι γ:ρω στα 1192 και την επ�σκεψη τ�υ πατ!ρα τ�υ Στ!"αν�υ
Νεµ�νια τ� 119718. Η πληρ�+�ρ�α αυτ� σε συνδυασµ( µε τα τε7ν�τρ�πικ)
και τε7νικ) στ�ι7ε�α της παλαι)ς επ&νδυσης, π�υ παραπ&µπ�υν σε &ργα
κωνσταντιν�π�λ�τικης παρ)δ�σης, τ�π�θετ�0ν την επ&νδυση 7ρ�ν�λ�γικ)
στ� δε0τερ� µισ( τ�υ 12�υ αι.

Την αρ7ικ� αυτ� επ&νδυση, αλλ) και τ� /)θ�ς της εικ(νας, κ)λυψαν
µεταγεν&στερες επενδ0σεις των �π��ων τα σωH(µενα τµ�µατα 7ρ�ν�λ�γ�0-
νται απ( τα µ&σα τ�υ 14�υ &ως τ�ν 19� αι. �ι δ0� κ)θετες πλευρ&ς τ�υ πλαι-
σ��υ &7�υν καλυ+θε� µε µεταγεν&στερη επ&νδυση των µ&σων τ�υ 14�υ αι.
Πρ(κειται για δ0� αργυρεπ�7ρυσα ελ)σµατα διακ�σµηµ&να µε δι)7ωρα, (-
π�υ υπ)ρ7�υν σκην&ς τ�υ /��υ της Παναγ�ας, Hε0γη αγ�ων και απ(στ�λ�ι19.
Τ� +ωτ�στ&+αν� της Παναγ�ας 7ρ�ν�λ�γε�ται στ� δε0τερ� µισ( τ�υ 16�υ
αι.20, εν� στα 1690 +ιλ�τε7νε�ται τ� /)θ�ς της εικ(νας π�υ καλ0πτεται µε
πυκν( δι)κ�σµ�, τα ενδ0µατα των µ�ρ+�ν, τ� +ωτ�στ&+αν� τ�υ Dριστ�0
και τα τµ�µατα της επ&νδυσης π�υ +&ρ�υν σµ)λτ�. Τη 7ρ�ν�λ�γ�α 1690, κα-
θ�ς και τ�ν καλλιτ&7νη Νικ(λα� µαθα�ν�υµε απ( την επιγρα+� στ� κ)τω α-
ριστερ( µ&ρ�ς της πλαισ�ωσης τ�υ /)θ�υς της εικ(νας: ΝΙΚ�ΛΑ�C
3ΡΥC�3��C ΕΚ 3ΩΡΑC ΝΙΚ�ΛΙΤKΑC ΕΠΙ ΕΤ�ΥC A3ΨA21. Στ� δε0τερ�
µισ( τ�υ 18�υ αι. αν�κει τ� κ)λυµµα της κε+αλ�ς της Παναγ�ας, εν� τ&λ�ς,
τ� στ&µµα της Παναγ�ας, καθ�ς και τ� πλα�σι� της επ)νω και κ)τω πλευ-
ρ)ς της κ�ρν�Hας, π�υ κ)λυψε την παλαι(τερη επ&νδυση, ε�ναι πρ�σθ�κες
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16. Τσιγαρ�δας – Λ�/&ρδ�υ-Τσιγαρ�δα, .π., σ. 292.
17. Λ�/&ρδ�υ-Τσιγαρ�δα, .π., σσ. 489-492@ Loverdou-Tsigarida, .π., σ. 441@ Τσιγαρ�-

δας – Λ�/&ρδ�υ-Τσιγαρ�δα, .π., σ. 292.
18. Λ�/&ρδ�υ-Τσιγαρ�δα, .π., σ. 492@ Loverdou-Tsigarida, .π., σ. 441.
19. Λ�/&ρδ�υ-Τσιγαρ�δα, .π., σ. 492@ Loverdou-Tsigarida, .π., σσ. 444-447@ Τσιγαρ�-

δας – Λ�/&ρδ�υ-Τσιγαρ�δα, .π., σσ. 294-302.
20. Μπαλλι)ν, .π., σ. 518@ Τσιγαρ�δας – Λ�/&ρδ�υ-Τσιγαρ�δα, .π., σ. 303.
21. Kondakov, .π., σ. 171@ Σµυρν)κης, .π., σ. 435@ G. Millet – J. Pargoire – L. Petit,

Recueil des inscriptions chrétiennes de l’Athos, Paris 1904, σ. 27, αρ. 80@ Μπαλλι)ν, .π., σ.
518@ Loverdou-Tsigarida, .π., σ. 447@ Τσιγαρ�δας – Λ�/&ρδ�υ-Τσιγαρ�δα, .π., σσ. 303-305.



των µ&σων τ�υ 19�υ αι. Η κατασκευ� τ�υς &γινε στ� Ι)σι� µε τη συνδρ�µ�
τ�υ αρ7ιµανδρ�τη ∆ι�νυσ��υ 22.

Η +ηµισµ&νη εικ(να της Παναγ�ας Βηµατ)ρισσας, παλλ)δι� της Μ�ν�ς
Βατ�παιδ��υ, απ�τ&λεσε τ� πρ(τυπ� σειρ)ς +�ρητ�ν εικ(νων – αντιγρ)-
+ων, απ( τις �π��ες επτ) +υλ)σσ�νται στην �δια τη Μ�ν� και καλ0πτ�υν τη
7ρ�νικ� περ��δ� απ( τ� τελευτα�� τ&ταρτ� τ�υ 14�υ &ως και τ�ν 19� αι. �ι
εικ(νες αυτ&ς ακ�λ�υθ�0ν, µε ελ)7ιστες δια+�ρ�π�ι�σεις, την εικ�ν�γρα-
+�α της επ&νδυσης της εικ(νας της Παναγ�ας Βηµατ)ρισσας, &τσι (πως δια-
µ�ρ+�νεται στ� π&ρασµα των αι�νων.

(1) Η παλαι(τερη εικ(να εF αυτ�ν παρ�υσι)Hει ελα+ρ) δια+�ρ�π�ιη-
µ&ν� εικ�ν�γρα+ικ( τ0π� απ( την εικ(να της Παναγ�ας Βηµατ)ρισσας (εικ.
4)23. Η Παναγ�α δεν &7ει τ� 7&ρι µπρ�στ) στ� στ�θ�ς, αλλ) κρατ) µε αυτ(
τις κν�µες των π�δι�ν τ�υ Dριστ�0, εν� � Dριστ(ς εκτε�νει τ� αριστερ( τ�υ
7&ρι κατ) µ�κ�ς τ�υ σ�µατ�ς, κρατ�ντας κλειστ( ειλητ)ρι�, σ0µ+ωνα µε ει-
κ�ν�γρα+ικ) πρ(τυπα τ�υ τρ�τ�υ τ&ταρτ�υ τ�υ 14�υ αι.24 Στ� �7ριν� /)-
θ�ς της εικ(νας σ�Hεται επιγρα+� µε κ(κκινα γρ)µµατα: Μ(ΗΤΗ)Ρ Θ(Ε�)Υ

Η ΒΑΘ�ΠΕ/∆[ΙΝ]Η. Η εικ(να εικ�ν�γρα"ικ�, τυπ�λ�γικ� και τε(ν�τρ�πι-
κ� συνδ!εται µε !ργα εργαστηρ�ων της Μακεδ�ν�ας τ�υ τρ�τ�υ και κυρ�ως
τ�υ τελευτα��υ τετ�ρτ�υ τ�υ 14�υ αι., περ��δ� στην �π��α και (ρ�ν�λ�γικ�
εντ�σσεται25.

(2) Πιστ) ακ�λ�υθε� τ�ν εικ�ν�γρα+ικ( τ0π� της Παναγ�ας Βηµατ)-
ρισσας )λλ� αντ�γρα+( της, τ� �π��� καλ0πτεται µε επ&νδυση π�υ α+�νει
ελε0θερα µ(ν� τα πρ(σωπα των δ0� µ�ρ+�ν (εικ. 5)26. Εκατ&ρωθεν της
κε+αλ�ς της Παναγ�ας &7�υν τ�π�θετηθε� )γγελ�ι. Στην επ&νδυση υπ)ρ-
7ει επιγρα+� στα παλαι�σλα/ικ)27: «Αυτ� την εικ(να πρ�σ&+ερε απ( τη
Σ(+ια � 7ατH�ς ιερ&ας Νικ(λα�ς και η σ0ντρ�+(ς τ�υ Λ)σκα πρεσ/υτ&ρα
στη µ�ν� Βατ�παιδ��υ 1772. Dρ�στ�ς Κ�υγι�υµτH�» (ε�ναι πιθαν(τατα τ�
(ν�µα τ�υ ασηµ�υργ�0). Η Παναγ�α στην επ&νδυση αυτ�ς της εικ(νας δεν
+&ρει στ&µµα καθ�ς 7ρ�ν�λ�γε�ται στα 1772, πριν δηλαδ� την τ�π�θ&τη-
ση τ�υ στ&µµατ�ς στην επ&νδυση της εικ(νας της Παναγ�ας Βηµατ)ρισ-
σας.
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22. Βλ. σ7ετικ) Loverdou-Tsigarida, .π., σ. 447@ Μπαλλι)ν, .π., σ. 518@ Τσιγαρ�δας –
Λ�/&ρδ�υ-Τσιγαρ�δα, .π., σ. 305.

23. Η εικ(να &7ει διαστ)σεις 70 × 54 εκ., /λ. Τσιγαρ�δας – Λ�/&ρδ�υ-Τσιγαρ�δα, .π.,
σσ. 165-166, εικ. 124.

24. �.π., σ. 165.
25. �.π., σ. 166.
26. Η εικ(να &7ει διαστ)σεις 25 × 19 εκ.

27.



(3) Επ&νδυση +&ρει και η εικ(να – αντ�γρα+� της Παναγ�ας Βηµατ)ρισ-
σας µε την επιγρα+�: Η ΒΑΤ�ΠΑΙ∆ΙΝΗ Η ΒΗΜΑΤΑΡΙCΑ (εικ. 6)28. Στ� κ)-
τω µ&ρ�ς της επ&νδυσης αναγρ)+εται: ∆ΕΗCΙC Τ�Υ ∆�ΥΛ�Υ Τ�Υ ΘΕ�Υ

ΙΕΡΕΜΙΑ ΙΕΡ�Μ�ΝΑ3�Υ. ∆ΗΑ 3ΗΡ�C ΙΩΑΝ�Υ ΒΑCΗΛΗ ΙC ΙΩΑΝΕΝΑ

ΕΝΕΤΙ: 1781 : ΜΑΡΤΙ�Υ 4. Τ� αντ�γρα+� αυτ( ακ�λ�υθε� τ�ν εικ�ν�γρα+ι-
κ( τ0π� της Παναγ�ας Βηµατ)ρισσας, ωστ(σ� στ� επ)νω µ&ρ�ς, εκατ&ρω-
θεν της Παναγ�ας, &7�υν τ�π�θετηθε� γ�νατιστ�� )γγελ�ι επ)νω σε νε+&λη,
�ι �π���ι κρατ�0ν αν�ι7τ) ειλητ)ρια. Επ�σης, λ(γω της παλαι(τητ)ς της
(1781) η Παναγ�α της εικ(νας δεν +&ρει στ&µµα στην επ&νδυση.

(4) Σε )λλ� αντ�γρα+� της Παναγ�ας Βηµατ)ρισσας (εικ. 7)29, τ� �π���
+&ρει αργυρεπ�7ρυση επ&νδυση, συναντ)µε την επιγρα+�: ΜΡ ΘΥ Η ΒΗ-

ΜΑΤΑΡΙΣΣΑ. Στην εικ(να αυτ� � Dριστ(ς δεν κρατ) κλειστ( ειλητ)ρι�, αλ-
λ) σ+α�ρα, (πως στ�ν εικ�ν�γρα+ικ( τ0π� της Madre della Consolazione.
Στην εικ(να, η �π��α 7ρ�ν�λ�γε�ται στ�ν 18� αι.30, η Παναγ�α +&ρει δι)λιθ�
+ωτ�στ&+αν� µε στ&µµα.

(5) Qνα π&µπτ� αντ�γρα+� της Παναγ�ας Βηµατ)ρισσας (εικ. 8) +&ρει
επ&νδυση µε επιγρα+�: H BHMATAΡΗΣΣA TOY BATOΠAI∆IOY. Στ� κ)τω
µ&ρ�ς της επ&νδυσης αναγρ)+εται: ΠANTANAΣΣA BOHΘEI TON ∆OYΛON

IΩΣHΦ MONAXON 181231. Η εικ(να εικ�ν�γρα+ικ) ακ�λ�υθε� τ� πρωτ(-
τυπ� µε τη δια+�ρ) (τι � Dριστ(ς κρατ) στ� αριστερ( τ�υ 7&ρι κλειστ(
Eυαγγ&λι� και (7ι ειλητ)ρι�. Επ�σης, αν και η εικ(να – αντ�γρα+� 7ρ�ν�λ�-
γε�ται στις αρ7&ς τ�υ 19�υ αι. (1812), η Παναγ�α, σ0µ+ωνα µε τις τ)σεις της
επ�7�ς, +&ρει στ&µµα στην επ&νδυση.

(6) Τ� �δι� ισ70ει και για αντ�γρα+� της Παναγ�ας Βηµατ)ρισσας τ�υ
1835, τ� �π��� εικ�ν�γρα+ικ) ακ�λ�υθε� τ� πρωτ(τυπ� µε τη δια+�ρ) (τι �
Dριστ(ς κρατ) στ� αριστερ( τ�υ 7&ρι κλειστ( Eυαγγ&λι� και η Παναγ�α +&-
ρει στ&µµα. Στις τ&σσερις γων�ες της επ&νδυσης της εικ(νας αυτ�ς &7�υν τ�-
π�θετηθε� εγκ(λπια µε τις πρ�τ�µ&ς των αρ7αγγ&λων Μι7α�λ και Γα/ρι�λ
και των πρ�+ητ�ν ΗσαSα και ∆ανι�λ (εικ. 9)32. Στ� κ)τω µ&ρ�ς της επ&νδυ-
σης αναγρ)+εται: Μν�σθητ� µ�υ δ!σπ�ινα τ�W Zµαρτωλ�W ∆ανι\λ ^ερ�µ�-
ν�(�υ 6κ ($ρας Καρπενησ��υ 1835.

(7) Επ�σης, κατ) τ� 1856, αντ�γρα+� της Παναγ�ας Βηµατ)ρισσας (εικ.
10) τ�π�θετε�ται σε θρ(ν� π�υ /ρ�σκεται στ� παρεκκλ�σι� τ�υ Αγ��υ ∆η-
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28. Η εικ(να &7ει διαστ)σεις 36,8 × 29,5 εκ.
29. Η εικ(να &7ει διαστ)σεις 36 × 27,5 εκ.
30. Ιερ� Μεγ�στη Μ�ν� Βατ�παιδ��υ. Η Μητ!ρα τ�υ Φωτς. Ηµερ�λγι� 2003 (στ�

εF�ς: Μ�ν� Βατ�παιδ��υ. Ηµερ�λγι� 2003).
31. Η εικ(να &7ει διαστ)σεις 29,8 × 23,3 εκ. Μ�ν� Βατ�παιδ��υ. Ηµερ�λγι� 2003,

.π.
32. Η εικ(να &7ει διαστ)σεις 27,5 × 21 εκ.



µητρ��υ της Μ�ν�ς Βατ�παιδ��υ33. Στην εικ(να αυτ� +&ρει στ&µµα, (7ι µ(-
ν� η Παναγ�α αλλ) και � Dριστ(ς. Η εικ(να δεν +&ρει επ&νδυση, εν� στ�
µπλε /)θ�ς της αναγρ)+εται: ΜΗΡ ΘΥ Η ΒΗΜΑΤΑΡΙΣΣΑ. Στ� κ)τω µ&ρ�ς
υπ)ρ7ει &µµετρη επιγρα+�, απ( την �π��α πληρ�+�ρ�0µαστε (τι η εικ(να
ε�ναι &ργ� τ�υ Hωγρ)+�υ Ματθα��υ και 7ρ�ν�λ�γε�ται τ� 185634.

�ι Millet, Pargoire, Petit &7�υν δηµ�σιε0σει τις επιγρα+&ς απ( )λλες
δ0� εικ(νες – αντ�γρα+α της Παναγ�ας Βηµατ)ρισσας της Μ�ν�ς Βατ�παι-
δ��υ. �ι επιγρα+&ς &7�υν ως ακ�λ�0θως: Μν�σθητι, δ!σπ�ινα κυρ�α ?ηµα-
τ�ρισσα, τ�W ταπειν�W δ�:λ�υ Φι/λαρ!τ�υ ^ερ�µ�ν�(�υ, γ�ν!�υ καa
bδελ"cν αdτ�W, 1847. αdγ�:στ�υ α., στη µια εικ(να 35 και ΓΡ. ΒΒ 1762 (Γρη-
γ(ρι�ς Γκ�κας, /�ε/(δας της Μ�λδα/�ας) στην )λλη εικ(να36.

Στ� Πρωτ)τ� τ�υ Αγ��υ 9ρ�υς σ�Hεται, επ�σης, εικ(να της Παναγ�ας
µε την πρ�σωνυµ�α Βατ�πεδιν� τ�υ δε0τερ�υ µισ�0 τ�υ 16�υ αι. (εικ. 11), η
�π��α εικ�ν�γρα+ικ) δεν ακ�λ�υθε�, περι&ργως, τ�ν τ0π� της Παναγ�ας
Βηµατ)ρισσας, αλλ) τ�ν τ0π� της (ρθιας Παναγ�ας µε τ�ν Dριστ( στην α-
γκαλι) της37.

Επ�σης, στ�ν να( τ�υ Αγ��υ ∆ηµητρ��υ στ� Μ�ναστ�ρι (Bitola) της
FYROM +υλ)σσεται εικ(να της Παναγ�ας µε την πρ�σωνυµ�α «ΒΑΤ�ΠΕ-

∆ΗΝΗ», η �π��α 7ρ�ν�λ�γε�ται στα 1502 (εικ. 12). Περι&ργως, η Παναγ�α
δεν ακ�λ�υθε� τ�ν τ0π� της Παναγ�ας Βηµατ)ρισσας � Βατ�παιδιν�ς, π�υ
ε�ναι αυτ(ς της �δηγ�τριας, αλλ) εικ�ν�Hεται &νθρ�νη /ρε+�κρατ�0σα. Η
Παναγ�α πλαισι�νεται απ( τ�ν Ιω)ννη τ�ν Πρ(δρ�µ� δε(µεν� και τ�ν «αυ-
τ�κρ)τ�ρα π)σης �υγγρ�/λα7�ας Ιω)ννη Ρ)δ�υλα /�ε/(δα και ν&� κτ�-
τ�ρα» της Μ�ν�ς Βατ�παιδ��υ, σ0µ+ωνα µε την επιγρα+� π�υ τ�ν συν�-
δε0ει. � Ρ)δ�υλας πρ�σ+&ρει στην Παναγ�α κλειστ) ειλητ)ρια, (π�υ ε�ναι
αναγεγραµµ&νες �ι δωρε&ς τ�υ38.
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33. Η εικ(να &7ει διαστ)σεις 92 × 56,5 εκ. Σµυρν)κης, .π., σ. 433@ Μ�ν� Βατ�παιδ�-
�υ. Ηµερ�λγι� 2003, .π.f Τσιγαρ�δας – Λ�/&ρδ�υ-Τσιγαρ�δα, .π., σ. 414 σηµ. 181.

34. Η επιγρα+� &7ει δηµ�σιευτε� στ�υς Millet – Pargoire – Petit, .π., σ. 29, αρ. 88.
Για την εικ(να /λ. επ�σης Σµυρν)κης, .π., σ. 433@ Μ�ν� Βατ�παιδ��υ. Ηµερ�λγι� 2003,
.π. Για τ�ν Hωγρ)+� Ματθα�� π�υ εργ)στηκε στη Μ�ν�, /λ. Ι. Παπ)γγελ�ς, «�ι µετα-
/υHαντιν&ς τ�ι7�γρα+�ες», στ�ν συλλ�γικ( τ(µ� Ιερ� Μεγ�στη Μ�ν� Βατ�παιδ��υ. Πα-
ρ�δ�ση – Ιστ�ρ�α – Τ!(νη, τ. ΑA, Eγι�ν 9ρ�ς 1996, σσ. 303-307.

35. Millet – Pargoire – Petit, .π., σ. 27, αρ. 79.
36. �.π., σ. 27, αρ. 81.
37. Η εικ(να &7ει διαστ)σεις 75 × 42 εκ. Μ. Βασιλ)κη – Γ. Γαλ)/αρης – Αθ. Παλι-

�0ρας – Ι. Τα/λ)κης, Κειµ�λια Πρωτ�τ�υ, τ. ΒA, Eγι�ν 9ρ�ς 2004, εικ. 66 (Μ. Βασιλ)-
κη).

38. Η εικ(να απ�δ�δεται εσ+αλµ&να σε µ&λ�ς της �ικ�γ&νειας των Ρ�τHων, Hωγρ)-
+ων απ( την Κρ�τη. Mirjana M. Ma‰niç, «The icon of the holy Virgin Vatopedini with a
portrait of Voevoda Ioan Radul», Zbornik Radova Vizantolo‰kog Instituta XL, Beograd
2003, σσ. 313-321.



Τ&λ�ς, στ� Γαλ)τσι της Ρ�υµαν�ας σ�Hεται εικ(να της «Παναγ�ας
Βατ�πεδιν�ς», η �π��α συν�δε0εται µε τ�υς 24 ��κ�υς τ�υ Ακαθ�στ�υ
Uµν�υ39.

Η εικ(να της Παναγ�ας Βηµατ)ρισσας 7ρ�ν�λ�γε�ται απ( τ�ν Konda-
kov στ� τ&λ�ς τ�υ 15�υ µε αρ7&ς τ�υ 16�υ αι.40 Ωστ(σ�, η ανα+�ρ) τ�υ �ν(-
µατ�ς τ�υ ηγ�υµ&ν�υ Θε�στηρ�κτ�υ στην παλαι(τερη σωH(µενη επ&νδυση41,
συνηγ�ρε� στην 0παρFη της εικ(νας, �δη απ( τ� τ&λ�ς τ�υ 12�υ αι.

2. Παναγ�α Παραµυθ�α

Στ� µικρ( παρεκκλ�σι της Παραµυθ�ας (1677-78) της Μ�ν�ς Βατ�παι-
δ��υ +υλ)σσεται η �µ�νυµη εικ(να της Παναγ�ας (εικ. 13). Πρ(κειται για α-
π�τ�ι7ισµ&νη τ�ι7�γρα+�α, η �π��α, σ0µ+ωνα µε την παρ)δ�ση π�υ κατ&-
γραψε � Σµυρν)κης, απ�σπ)σθηκε απ( τ�ν εFωτερικ( τ��7� τ�υ παρεκκλη-
σ��υ τ�υ Αγ��υ Νικ�λ)�υ42 και µετα+&ρθηκε στ� πρ�σκυνητ)ρι� τ�υ δεFι-
�0 τ��7�υ τ�υ 7�ρ�0 τ�υ παρεκκλησ��υ της Παραµυθ�ας43. Αυτ( συν&/η,
σ0µ+ωνα µε την παρ)δ�ση, (ταν κατ) την 21η Ιαν�υαρ��υ τ�υ 807, η Πα-
ναγ�α +αν&ρωσε στ�ν ηγ�0µεν� της Μ�ν�ς την επι/�υλ� πειρατ�ν, �ι �π��-
�ι ε�7αν απ�/ι/αστε� στην παραλ�α της Μ�ν�ς. � Dριστ(ς πρ�σπ)θησε να
απ�τρ&ψει τη µητ&ρα τ�υ +&ρν�ντας τ� δεF� τ�υ 7&ρι στ� στ(µα της, για να
µη µιλ�σει, πρ�κειµ&ν�υ να τιµωρηθ�0ν �ι µ�να7��. Η Παναγ�α, (µως, πι)-
ν�ντας τ� 7&ρι τ�υ Dριστ�0 και στρ&+�ντας ελα+ρ) τ� κε+)λι, επαν&λα/ε
την πρ�ειδ�π��ηση, σ�H�ντας τη Μ�ν�. Qκτ�τε �ι µ�να7�� διατηρ�0ν ακ��-
µητ� κανδ�λι µπρ�στ) της44. Στην εικ(να απ�τυπ�θηκαν �ι τελευτα�ες κι-
ν�σεις των θε�ων πρ�σ�πων.
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39. Βλ. σ7ετικ) Τιµ�θ&�υ Ιερ�σ�λ0µων, «Επωνυµ�αι της Παναγ�ας», ΜΗA, .π., 13.
40. Kondakov, .π., σ. 171.
41. Λ�/&ρδ�υ-Τσιγαρ�δα, .π., σσ. 489-492@ Loverdou-Tsigarida, .π., σ. 441.
42. Σµυρν)κης, .π., σ. 435, /λ. και K�µνην�0, .π., σ. 59. Αντ�θετα, � Millet ανα+&-

ρει (τι η τ�ι7�γρα+�α πρ�&ρ7εται απ( τ� �µ�νυµ� παρεκκλ�σι της Μ�ν�ς, G. Millet,
Monuments de l’Athos, Paris 1927, π�ν. 98.2.

43. Σ7ετικ) µε την τ�ι7�γρα+�α π�υ εν&7ει τη θ&ση +�ρητ�ς εικ(νας, /λ. Kondakov,
.π., σ. 174, π�ν. DD@ Perdrizet, «La Vierge qui baise la main de l’enfant», Revue de l’Art
Chrétien 49 (1906) 289-294@ N. Kondakov, Ikonografija Bogomateri etc, St. Petersbourg
1911, σ. 166, π�ν. 115 (στ� εF�ς: Kondakov, Ikonografija)@ Millet, .π., π�ν. 98.2@ Μπαλτ�-
γι)ννη, .π., σσ. 178-180, αρ. 54@ Α. Παπαγεωργ��υ, «Η εικ(να της Παναγ�ας Ελε�0σας της
εκκλησ�ας της Παναγ�ας Dρυσαλινι�τισσας», Επιστηµ�νικ� Επετηρ�δα τ�υ Τµ�µατ�ς
Αρ(αι�τ�των, Λευκωσ�α 1999, σσ. 327-335, κυρ�ως, σ. 329.

44. Κ�µνην�0, .π., σσ. 53-54@ Μυλων)ς, .π., σσ. 122 και 135 αντ�στ�ι7α. Επισκ�ασις,
.π., σσ. 38-41@ Kondakov, .π., σ. 174@ Σµυρν)κης, .π., σσ. 434-435@ Τιµ�θ&�υ Ιερ�σ�λ0-
µων, «Επωνυµ�αι της Παναγ�ας», ΜΘA, .π., 357-358@ Mendieta, .π., σ. 19@ K�µνην�0,
αυτ., σσ. 28, 59-62, εικ. 28@ Παπ)γγελ�ς, .π., σσ. 287-288@ ΜαντHαρ�δης, .π., σ. 118, εικ.
80@ Μαριν)κης, .π., σσ. 78-82@ Περιηγητ$ν Αναµν�σεις, .π., σ. 228@ Μ�να7�0 Μωυσ&ως,
.π., σσ. 34, 117, εικ. σ. 80.



Η Παναγ�α εικ�ν�Hεται αριστερ�κρατ�0σα σε πρ�τ�µ� να κρατ)ει τ�ν
Dριστ( στην αγκαλι) της, στρ&+�ντας τ� κε+)λι της πρ�ς τα δεFι), µακρι)
απ( τ� πρ(σωπ( τ�υ. Με ανασηκωµ&ν� τ� δεF� της 7&ρι, κρατ)ει απ( τ�ν
καρπ( τ� απλωµ&ν� πρ�ς τα 7ε�λη της δεF� 7&ρι τ�υ Dριστ�0. � Dριστ(ς
κρατ)ει κλειστ( ειλητ)ρι� στ� αριστερ( τ�υ 7&ρι και στρ&+ει τ� πρ(σωπ�
και τ�ν κ�ρµ( πρ�ς τη µητ&ρα τ�υ. Η εικ(να +&ρει αργυρεπ�7ρυση επ&νδυ-
ση π�υ &γινε στ� Ι)σι� της Μ�λδαυSας τ� 1859, (πως µας πληρ�+�ρε� επι-
γρα+�, η �π��α σ�Hεται στ� κ)τω µ&ρ�ς της επ&νδυσης. Στην επιγρα+� α-
ναγρ)+εται : Τg ^ερgν 4νδυµα τhς σε?ασµ�ας καa / θαυµατ�υργ�W Zγ�ας
τα:της εiκν�ς τhς παρα/µυθ�ας 6γ!νετ� 6ν jIασ�kω τhς Μ�λδαυlας διm τ�W
bρ(ιµανδρ�τ�υ ∆ι�νυσ��υ Βατ�πεδιν�W 6ν 4τει σωτηρ�kω 1859 εiς µνηµσυ-
ν�ν τcν συνδρ�µησ�ντων δ�:λων / τ�W Θε�W Νικ�λ��υ, Π�υλ(ερ�ας, Γρη-
γ�ρ��υ, Μι(α�λ, nAννης, Θε�δ$ρ�υ, Γεωργ��υ, ∆ηµητρ��υ, Κασσ�νδρας,
Βασιλε��υ, / Θε�δ$ρας, jIω�νν�υ, Ρ�o�νδρας, Γρηγ�ρ��υ, jIω�νν�υ, nAννης,
Αiκατερ�νης, Γα?ρι�λ, Στε"�ν�υ, jIω�νν�υ /καa παντgς τ�W γ!ν�υς αdτcν45.

� εικ�ν�γρα+ικ(ς τ0π�ς της Παναγ�ας Παραµυθ�ας, παρ(τι σπ)νι�ς,
δεν ε�ναι )γνωστ�ς στη /υHαντιν� τ&7νη. Τ�ν συναντ)µε, κυρ�ως, σε εικ(νες
της Κ0πρ�υ (εικ. 21-22), εκ των �π��ων η παλαι(τερη 7ρ�ν�λ�γε�ται στ�
δε0τερ� µισ( τ�υ 13�υ αι. (εικ. 21)46, αλλ) και σε τ�ι7�γρα+�ες, (πως αυτ�
της Μ�ν�ς �δηγ�τριας τ�υ Καιν�υργ��υ στην Κρ�τη, η �π��α 7ρ�ν�λ�γε�-
ται στις αρ7&ς τ�υ 14�υ αι. (εικ. 23)47. � τ0π�ς αυτ(ς απ( τ�ν 13� αι. συνα-
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45. Για την επιγρα+� /λ. Millet – Pargoire – Petit, .π., σ. 31, αρ. 94.
46. Ανα+&ρ�υµε τις ακ(λ�υθες εικ(νες µε τ�ν εικ�ν�γρα+ικ( τ0π� της Παναγ�ας

Παραµυθ�ας, π�υ σ�H�νται στην Κ0πρ�: 1. Η παλαι(τερη εF αυτ�ν πρ�&ρ7εται απ( τ�ν
να( της Παναγ�ας Dρυσαλινι�τισσας (εικ. 21) [Byzantine Icons of Cyprus, Benaki
Museum, Athens 1976, σ. 60, π�ν. 19@ D. Mouriki, «Thirteenth-century icon painting in
Cyprus », The Griffon. N. S. 1-2 (1985-1986) (Athens 1986) 26-27@ Παπαγεωργ��υ, .π., σσ.
327-335, εικ. 1]. 2. Εικ(να Παναγ�ας της Μ�ν�ς τ�υ Αγ��υ Ιω)ννη τ�υ Dρυσ�στ(µ�υ τ�υ
Κ�υτH�/&ντη, τ�υ 14�υ αι. (εικ. 22) (A. Papageorgiou, Icons of Cyprus, Nicosia 1992, π�-
νακας στη σ. 26@ Παπαγεωργ��υ, αυτ., σ. 329, εικ. 2. Τις δυ� αυτ&ς εικ(νες η Μπαλτ�γι)ν-
νη, .π., σ. 178, τις 7ρ�ν�λ�γε� στ�ν 12� αι.). 3. Εικ(να της Παναγ�ας στ�ν να( τ�υ Αγ��υ
Κασσιαν�0 στη Λευκωσ�α τ�υ 16�υ αι. (Παπαγεωργ��υ, αυτ., σ. 329, εικ. 3). 4. Εικ(να της
Παναγ�ας στ�ν να( της Παναγ�ας Dρυσ�λαγι�τισσας, στη Λ)για, τ�υ 16�υ αι. (D. Talbot
Rice, The Icons of Cyprus, London 1937, pl. XXV@ Παπαγεωργ��υ, αυτ., σ. 329). 5. Εικ(να
της Παναγ�ας στη Μ�ν� Κ0κκ�υ, &ργ� τ�υ Ιω)νν�υ Κ�ρν)ρ�υ. Dρ�ν�λ�γε�ται γ0ρω στα
1790 (Μ. Ασπρ)-Βαρδα/)κη, «Dε�ρ ην Hωγρ)+�υ Κ�ρν)ρ�υ Ιω)νν�υ Κρητ(ς εν τη Μ�-
ν� της Κ0κκ�υ», στα Πρακτικ) τ�υ Συνεδρ��υ «Η Ιερ� Μ�ν� Κ:κκ�υ στη Βυ=αντιν� και
Μετα?υ=αντιν� Αρ(αι�λ�γ�α και Τ!(νη», Λευκωσ�α 2001, σ. 321, εικ. 19). 6. Εικ(να της
Παναγ�ας στη Μ�ν� Κ0κκ�υ, &ργ� τ�υ Ιω)νν�υ Κ�ρν)ρ�υ, τ�υ 1801 (Ασπρ)-Βαρδα/)-
κη, αυτ., σσ. 313-386, κυρ�ως, σσ. 333-334, εικ. 26).

47. M. Vassilakis-Mavrakakis, «Western Influences on the 14th Century Art of Crete»,
XVI. Internationaler Byzantinisten Kongress, Wien, 4-9. Oktober 1981. Akten 11/5, JÖB 32/5
(1982) 305-306, πιν. 12@ M. Bissinger, Kreta. Byzantinische Wandmalerei, München 1995, σσ.
120-121, εικ. 86@ Ι. Σπαθαρ)κης, Βυ=αντιν!ς τ�ι(�γρα"�ες Ν�µ�: Ρεθ:µν�υ, Ρ&θυµν�



ντ)ται επ�σης, σε δι)+�ρες παραλλαγ&ς στ� Σιν), Σερ/�α, Ιταλ�α, Γαλλ�α,
Ρωσ�α κ.α.48 Η παλαι(τερη γνωστ� µ&7ρι τ�ρα παραλλαγ� τ�υ τ0π�υ πρω-
τ�παρ�υσι)Hεται στ�ν 11� αι. στην τ�ι7�γρα+�α τ�υ /�ρε��υ πεσσ�0, στην
επ&κταση τ�υ τ&µπλ�υ τ�υ να�0 της Αγ�ας Σ�+�ας στην Α7ρ�δα49.

Η εικ�ν�γρα+ικ� ιδιαιτερ(τητα της Παναγ�ας Παραµυθ�ας µε τ� αρι-
στερ( 7&ρι τ�υ Dριστ�0 κ�ντ) στα 7ε�λη της, εν� στρ&+ει τ� πρ(σωπ� µα-
κρι) τ�υ, συνδ&θηκε, σ0µ+ωνα µε την παρ)δ�ση, µε τ� θα0µα π�υ επιτ&λεσε
η Παναγ�α σ�H�ντας τη Μ�ν� απ( τ�ν κ�νδυν� των πειρατ�ν. Σηµασι�λ�γι-
κ), η εικ�ν�γρα+ικ� αυτ� στ)ση, θεωρ�θηκε ως πρ�εικ(νιση τ�υ π)θ�υς
τ�υ Dριστ�0 και συνδ&θηκε µε τ� θ&µα της Απ�καθ�λωσης και τ�υ Επιτ)+ι-
�υ Θρ�ν�υ50. Ειδικ(τερα, � Παπαγεωργ��υ ανα+&ρει (τι � ασπασµ(ς τ�υ 7ε-
ρι�0 τ�υ Dριστ�0 απ( την Παναγ�α παρ�υσι)Hεται απ( τ�ν 10� αι. στα 7ει-
ρ(γρα+α και απ( τ�ν 11� αι. στη µνηµειακ� Hωγρα+ικ�, κυρ�ως σε µνηµε�α
π�υ επηρε)H�νται απ( την τ&7νη της Κωνσταντιν�0π�λης και θεωρε� τ�ν ει-
κ�ν�γρα+ικ( τ0π� και τ�ν συµ/�λισµ( της Παναγ�ας της Παραµυθ�ας δηµι-
�0ργηµα της Κωνσταντιν�0π�λης51. Η )π�ψη αυτ� ενισ70εται και απ( τη γε-
ωγρα+ικ� διασπ�ρ) τ�υ τ0π�υ π�υ παρατηρε�ται τ�ν 13� αι.

Η πρ�σ+ιλ�ς και ιδια�τερα τιµ�µενη εικ(να της Παναγ�ας Παραµυθ�ας
απ�τ&λεσε τ� πρ(τυπ� σειρ)ς αντιγρ)+ων.

Στ�ν ν)ρθηκα τ�υ παρεκκλησ��υ τ�υ Αγ��υ ∆ηµητρ��υ της Μ�ν�ς Βα-
τ�παιδ��υ, σ�Hεται τ�ι7�γρα+�α – αντ�γρα+� της Παναγ�ας Παραµυθ�ας
(1791)52, στην �π��α απ�δ�δεται µε α+ηγηµατικ( τρ(π� τ� επεισ(δι� της π�-
λι�ρκ�ας της Μ�ν�ς απ( τ�υς πειρατ&ς, καθ�ς και η θαυµατ�υργ� επ&µ/α-
ση της Παναγ�ας, η �π��α πρ�ειδ�π�ιε� τ�ν ηγ�0µεν� (εικ. 14). � ηγ�0µεν�ς
στ&κεται γ�νατιστ(ς αριστερ) της εικ(νας, εντ(ς τ�υ καθ�λικ�0, εν� στα δε-
Fι) της εικ(νας απ�δ�δ�νται τα τε�7η µε τ�υς µ�να7�0ς π�υ αγων�H�νται για
τη δι)σωση της Μ�ν�ς απ( τ�υς πειρατ&ς, �ι �π���ι τρ&π�νται σε +υγ�. Απ(
π)νω τ�υς, στ� µπλε /)θ�ς της τ�ι7�γρα+�ας υπ)ρ7ει επιγρα+�: Η ΠΑΡΑ-

ΜΗΘΕΙΑ �ΜΙΛΙ Τ� ΗΓ�ΥΜΕΝ�Υ ΚΑΙ ∆Ι�3ΝΗ Τ�ΥΣ ΑΡΑΒΑΣ.
Στη Μ�ν� Βατ�παιδ��υ σ�H�νται, επ�σης, π&ντε +�ρητ&ς εικ(νες – αντ�-
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1999, σ. 15@ I. Spatharakis, The pictorial cycles of the Akathistos Hymn for the Virgin, Leiden
2005, σσ. 37-39.

48. Βλ. σ7ετικ) παραδε�γµατα, Παπαγεωργ��υ, .π., σ. 331.
49. Βλ. σ7ετικ) P. Milikoviç-Pepek, «La fresque de la Vierge avec le Christ du pilier

situé au nord de l’iconostase de Sainte Sophie à Ohrid», Akten des XI. Internationalen
Byzantinisten Kongresses, München 1958, München 1960, σσ. 388-391, κυρ�ως, σ. 390, LVI-
LVII.

50. Perdrizet, .π., σσ. 289-294@ Μπαλτ�γι)ννη, .π., σσ. 179-180, (π�υ και σ7ετικ)
παραδε�γµατα. Ασπρ)-Βαρδα/)κη, .π., σ. 321.

51. Παπαγεωργ��υ, .π., σσ. 333-335, (π�υ και τα σ7ετικ) παραδε�γµατα.
52. Παπ)γγελ�ς, .π., σ. 297.



γρα+α της Παναγ�ας Παραµυθ�ας, εκ των �π��ων η παλαι(τερη 7ρ�ν�λ�-
γε�ται στ� δε0τερ� µισ( τ�υ 17�υ αι.

(1) Στην παλαι(τερη εF αυτ�ν εικ�ν�Hεται � πρ�+�της ΗσαSας, (ρθι�ς
αριστερ) της Παναγ�ας, σε στ)ση δε�σεως, κρατ�ντας αν�ι7τ( ειλητ)ρι�
(εικ. 15)53. Η εικ(να +&ρει ασηµ&νια επ&νδυση π�υ α+�νει ακ)λυπτα µ(ν�
τα πρ(σωπα των τρι�ν µ�ρ+�ν. Dρ�ν�λ�γε�ται τ�ν 17� αι.

(2) Πιστ) αντιγρ)+ει τ�ν εικ�ν�γρα+ικ( τ0π� της Παναγ�ας Παραµυ-
θ�ας και )λλη εικ(να, στ� 7ρυσ( /)θ�ς της �π��ας +α�ν�νται �7νη επιγρα-
+�ς µε κ(κκινα γρ)µµατα (εικ. 16)54. Η εικ(να – αντ�γρα+� 7ρ�ν�λ�γε�ται
τ�ν 19� αι.

(3) Την �δια εικ�ν�γρα+�α παρ�υσι)Hει εικ(να – αντ�γρα+�, στ� γαλ)-
Hι� /)θ�ς της �π��ας υπ)ρ7ει επιγρα+�: Η παραµυθ�α των θλι/�µ&νων (εικ.
17)55. Η εικ(να 7ρ�ν�λ�γε�ται στ� δε0τερ� µισ( τ�υ 19�υ αι.

(4) Σηµαντικ&ς +θ�ρ&ς παρ�υσι)Hει )λλ� αντ�γρα+� της Παναγ�ας Πα-
ραµυθ�ας, τ� �π��� 7ρ�ν�λ�γε�ται στ� δε0τερ� µισ( τ�υ 19�υ αι. (εικ. 18)56.

(5) Εικ(να – αντ�γρα+� της Παναγ�ας Παραµυθ�ας τ�υ δε0τερ�υ µισ�0
τ�υ 19�υ αι. /ρ�σκεται στ� παρεκκλ�σι� τ�υ Αγ��υ Παντελε�µ�να της Μ�-
ν�ς Βατ�παιδ��υ (εικ. 19). Συγκεκριµ&να, στ� µ&σ�ν απ�δ�δεται η εικ(να της
Παναγ�ας Παραµυθ�ας, )νωθεν της �π��ας εικ�ν�Hεται � Πατ&ρας µε τα δ0�
τ�υ 7&ρια αν�ι7τ) να την ευλ�γε� και τ� Eγι� Πνε0µα µ&σα σε νε+&λη. Εκα-
τ&ρωθεν της εικ(νας της Παναγ�ας απ�δ�δ�νται � )γι�ς Γε�ργι�ς, αριστερ)
και � )γι�ς Αρτ&µι�ς δεFι), ηµ�σωµ�ι µ&σα σε νε+&λη. Στ� κ)τω �µισυ της
εικ(νας απεικ�ν�Hεται � )γι�ς «Τιµ(θε�ς, αρ7ιεπ�σκ�π�ς Πρ�ικ�ν�σ�υ»,
πλαισιωµ&ν�ς απ( τ�ν )γι� Γερ)σιµ� τ�ν ν&� Ασκητ� και τ�ν )γι� Γερ)σι-
µ�, τ�ν εν Ι�ρδ)νη ασκ�σαντα.

Αντ�γρα+� της εικ(νας της Παναγ�ας Παραµυθ�ας, γνωρ�H�υµε, επ�-
σης, (τι σ�Hεται στ� Μ�υσε�� ΒυHαντιν�0 Π�λιτισµ�0 στη Θεσσαλ�ν�κη. Η
εικ(να αυτ� πρ�&ρ7εται απ( τ�ν να( της Παναγ�ας Ελε�0σας και 7ρ�ν�λ�-
γε�ται στ�ν 18� αι. Στ� κ)τω µ&ρ�ς της εικ(νας απ�δ�δ�νται σε πρ�τ�µ�, µε-
τωπικ��, �ι )γι�ι Νικ(λα�ς και Αθαν)σι�ς57. Μια )λλη εικ(να, αντ�γρα+�
της Παναγ�ας Παραµυθ�ας, σ�Hεται στ�ν να( της Αγ�ας Σ�+�ας στη Σ(+ια
της Β�υλγαρ�ας (εικ. 20). Πρ(κειται για &ργ� τ�υ 19�υ-20�0 αι., τ� �π��� κα-
λ0πτεται µε 7ρυσ� επ&νδυση58. Η εικ(να της Παναγ�ας Παραµυθ�ας γνωρ�-
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53. Η εικ(να &7ει διαστ)σεις 21,5 × 28 εκ. (/λ. Μ�ν� Βατ�παιδ��υ. Ηµερ�λγι� 2003,
.π.).

54. Εικ(να διαστ)σεων 29 × 38 εκ.
55. Εικ(να διαστ)σεων 62 × 39,5 εκ.
56. Εικ(να διαστ)σεων 21,5 × 16 εκ.
57. Η εικ(να αυτ� &7ει διαστ)σεις 35 × 25 εκ. και ε�ναι αδηµ�σ�ευτη.
58. Ευ7αριστ�0µε την Alexandra Trifonova, υπ�ψ�+ια διδ)κτ�ρα, για την πληρ�-

+�ρ�α και τη σ7ετικ� +ωτ�γρα+�α π�υ &θεσε στη δι)θεσ� µας.



Hει ιδια�τερη δι)δ�ση και σε π�λυθεµατικ&ς εικ(νες ρωσικ�ς τ&7νης τ�υ
19�υ αι., στις �π��ες απεικ�ν�H�νται δι)+�ρ�ι τ0π�ι της Παναγ�ας, σε µι-
κρ�γρα+ικ� κλ�µακα59.

Η τ�ι7�γρα+�α – εικ(να της Παναγ�ας Παραµυθ�ας της Μ�ν�ς Βατ�-
παιδ��υ &7ει 7ρ�ν�λ�γηθε� κατ) καιρ�0ς σε δι)+�ρες επ�7&ς60. Η παρ)δ�-
ση την τ�π�θετε� στ�ν 14� αι.61 Την παρ)δ�ση αυτ� ενισ70ει η Μπαλτ�-
γι)ννη, η �π��α εκ+ρ)Hει την )π�ψη (τι στην τ�ι7�γρα+�α της Παναγ�ας
Παραµυθ�ας, διασ�Hεται πιθαν(τατα, παλαι(τερη Hωγρα+ικ�, �σως τ�υ
14�υ αι., π�υ δ!(τηκε επι=ωγρ�"ιση µακεδ�νικ�: εργαστηρ��υ τ�υ τ!λ�υς
τ�υ 16�υ � των αρ($ν τ�υ 17�υ αι.62

3. Παναγ�α Αντι"ων�τρια

Η τ�ι7�γρα+�α της Παναγ�ας της Αντι+ων�τριας (εικ. 24-25) /ρ�σκεται
σε αψ�δωµα π�υ αν��γεται στ�ν /(ρει� τ��7� εν(ς καµαρ�σκεπ�0ς στεν�0
διαδρ(µ�υ π�υ µεσ�λα/ε� αν)µεσα στ� παρεκκλ�σι� τ�υ Αγ��υ ∆ηµητρ��υ
και τ� «µεσ�νυκτικ(» τ�υ καθ�λικ�0. Η πρ�σωνυµ�α πρ�&ρ7εται απ( την α-
ντι+�νηση, την απαγ�ρευτικ� επιταγ� της Παναγ�ας πρ�ς τη /ασ�λισσα
Πλακιδ�α, κ(ρη τ�υ Μεγ)λ�υ Θε�δ�σ��υ, για τη µη ε�σ�δ( της εντ(ς της
Μ�ν�ς. Τ� γεγ�ν(ς αυτ(, κατ) την παρ)δ�ση, καθιερ�νει τ� )/ατ� στ�
Eγι�ν 9ρ�ς63.

Η Παναγ�α Αντι+ων�τρια (εικ. 25-26), π�υ ακ�λ�υθε� την αυστηρ� &κ-
δ�ση τ�υ εικ�ν�γρα+ικ�0 τ0π�υ της Παναγ�ας �δηγ�τριας64, εικ�ν�Hεται σε
πρ�τ�µ�, µε ελα+ρ) στρ�+� πρ�ς τ�ν Dριστ(, τ�ν �π��� κρατ)ει στην α-
γκαλι) της µε τ� αριστερ( της 7&ρι, εν� υψ�νει τ� δεF�, (πως ε�ναι � καν(-
νας, µπρ�στ) στ� στ�θ�ς. � Dριστ(ς παριστ)νεται µε στητ( κ�ρµ�, να ευλ�-
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59. Βλ. I. Bentchev & E. Haustein-Bartsch, Muttergottesikonen, Bonn 1992, αρ. 1, 2,
3, 4.

60. �ι Millet – Pargoire – Petit, .π., σ. 31, αρ. 94, ανα+&ρ�υν (τι η τ�ι7�γρα+�α πρ�-
&ρ7εται απ( τ� παρεκκλ�σι της Παραµυθ�ας, π�υ τ�ι7�γρα+�θηκε τ� 1678. Τ� �δι� επα-
ναλαµ/)νει � Millet, .π., αρ. 98. � Perdrizet, .π., σσ. 289-294 και � Kondakov,
Iconografija, .π., σ. 174, πρ(τειναν τ� τ&λ�ς τ�υ 15�υ � τις αρ7&ς τ�υ 16�υ αι.

61. K�µνην�0, .π., σ. 59@ ΜαντHαρ�δης, .π., σ. 118@ Μαριν)κης, .π., σ. 80.
62. Μπαλτ�γι)ννη, .π., σ. 179. Την )π�ψη αυτ� επαναλαµ/)νει και � Παπαγεωργ�-

�υ, .π., σ. 331. �+ε�λ�υµε, ωστ(σ�, να σηµει�σ�υµε (τι η &ρευνα για την 0παρFη παλαι-
(τερ�υ στρ�µατ�ς Hωγρα+ικ�ς δεν υπ�ρFε θετικ�. Qτσι τ� πρ(/ληµα 7ρ�ν�λ(γησης της
τ�ι7�γρα+�ας στ�ν 16�-17� αι., παραµ&νει αν�ι7τ(.

63. Σ7ετικ) µε την τ�ι7�γρα+�α, /λ. Μυλων)ς, .π., σσ. 134-135@ Επισκ�ασις, .π., σσ.
50-52@ Σµυρν)κης, .π., σ. 434@ Τιµ�θ&�υ Ιερ�σ�λ0µων, «Επωνυµ�αι της Παναγ�ας», Ν!α
Σι$ν ΜWA (1952) 264-265@ Μ�να7�0 Σω+ρ�ν��υ, .π., σ. 191@ Mendieta, .π., σ. 18@ Πρ�σκυ-
νητ�ρι�, .π., σσ. 32, 64, εικ. 30@ ΜαντHαρ�δης, .π., σσ. 118-120, εικ. 83@ Μαριν)κης, .π., σσ.
71-73@ Περιηγητ$ν Αναµν�σεις, .π., σ. 218@ Μ�να7�0 Μωυσ&ως, .π., σσ. 35, 117, εικ. σ. 81.

64. Για την εικ�ν�γρα+�α τ�υ τ0π�υ της Παναγ�ας �δηγ�τριας, /λ. σηµ. 12.



γε� µε τ� δεF� 7&ρι, εν� στ� αριστερ( κρατ)ει κλειστ( ειλητ)ρι�. Εκατ&ρω-
θεν της κε+αλ�ς της Παναγ�ας απεικ�ν�H�νται µ&σα σε µετ)λλια δ0� )γγε-
λ�ι σε/�H�ντες σε πρ�τ�µ� (εικ. 26)65. Η Παναγ�α Αντι+ων�τρια +&ρει επι-
Hωγρ)+ηση στ� πρ(σωπ� και στα ρ�07α, η �π��α 7ρ�νικ) τ�π�θετε�ται στ�
&τ�ς π�υ δ&7τηκε την ασηµ&νια επ&νδυση (1860). Αντ�θετα, �ι )γγελ�ι δεν
+&ρ�υν επιHωγρ)+ηση, γεγ�ν(ς π�υ επιτρ&πει, µε /)ση τα τυπ�λ�γικ), τε-
7νικ) και τε7ν�τρ�πικ) 7αρακτηριστικ) τη 7ρ�ν�λ(γηση της τ�ι7�γρα+�ας
της Παναγ�ας τη δε0τερη δεκαετ�α τ�υ 14�υ αι.66

Η τ�ι7�γρα+�α καλ0πτεται µε αργυρεπ�7ρυση επ&νδυση (εικ. 24), η �-
π��α +&ρει στ� µ&σ�ν της κ)τω πλευρ)ς την εF�ς επιγρα+�: Τg ^ερgν 4νδυ-
µα/ τhς σε?ασµ�ας τα:/της θαυµα/τ�υργ�W Zγ�ας εiκν�ς 6γ!νετ� 6ν jIασ�kω
τhς Μ�λδαυlας/ διm ∆ι�νυσ��υ jAρ(ιµανδρ�τ�υ Βατ�παιδιν�W 6ν 4τει 1860.
Εiς µνηµσυν�ν τcν συνδρ�µησ�ντων/ δ�:λων τ�W Θε�W Μαρ�ας, Νικ�λ��υ,
Κωνσταντ�ν�υ, Εd"ρ�σ:νης, ∆ηµητρ��υ, Θε�δ$ρ�υ, Μι(α\λ/ Γεωργ��υ, Κων-
σταντ��υ, Νικ�λ��υ, nAννης, Γρηγ�ρ��υ καa παντgς τ�W γ!ν�υς αdτcν.

Αριστερ) της κε+αλ�ς της Παναγ�ας ε�ναι αναγεγραµµ&νη η ακ(λ�υθη
επιγρα+�, σ7ετικ� µε την απαγ�ρευτικ� επιταγ� της Παναγ�ας πρ�ς τη /α-
σ�λισσα Πλακιδ�α: Τhς "ωνhς bκ�:σασα, τhς εiκν�ς Παρθ!νε/ Πλακιδ�α
4γνωσε τ\ν pντως Θε�W Μητ!ρα σπε:δ�υσα/ θερµcς 6ν "?ω σ�ι qπακ�:-
σει, (α�ρει δr bγαλλ�µ!νη ;ς 6κπληρ�Wσα θε8�ν 4ργ�ν καa 6?α (α8ρε Κυ-
ρ�α ;ς π�ντων ?ασ�λισσα.

Στη Μ�ν� Βατ�παιδ��υ σ�Hεται τ�ι7�γρα+�α τ�υ 19�υ αι., αντ�γρα+�
της παραπ)νω τ�ι7�γρα+�ας (εικ. 27), παραπλε0ρως της �π��ας ιστ�ρε�ται
και η µ�ρ+� της /ασ�λισσας Πλακιδ�ας (εικ. 28). Η τ�ι7�γρα+�α της Πανα-
γ�ας τ�υ αντιγρ)+�υ συν�δε0εται απ( την επιγρα+�: Η ΦΩΝΗCΑCΑ ΤΙ

ΒΑCΙΛΙCCΗ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ και /ρ�σκεται στ�ν καµαρ�σκεπ� δι)δρ�µ�, π)νω
απ( την τ�ι7�γρα+�α της Παναγ�ας Αντι+ων�τριας.

Ε. Ν. ΤΣΙΓΑΡΙ∆ΑΣ – ΒΙΒΗ D. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙ�Υ
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65. Σ7&δι� της εικ(νας &7ει δηµ�σιε0σει � Kondakov, Iconografija, .π., σ. 160, π�ν. 62.
66. Βλ. την Παναγ�α �δηγ�τρια Αγ��υ Νικ�λ)�υ �ρ+αν�0 και τ�ν )γγελ� στ�ν να(

τ�υ Αγ��υ Ιωακε�µ και Eννης στη Studenica. Α. Yυγγ(π�υλ�ς, �ι τ�ι(�γρα"�ες τ�υ Αγ�-
�υ Νικ�λ��υ �ρ"αν�: Θεσσαλ�ν�κης, Αθ�να 1969, εικ. 144@ G. Babiç, Kreljeva crkva y
Studenici, Beograd 1987, π�ν. 44, 45.



SUMMARY

Efthimios Tsigaridas – Vivi Papadimitriou, Miraculous icons of the Vato-
pedi Monastery and their copies.

In the present study we mention three icons of the Vatopedi monastery
of Mount Athos, which are venerated as miraculous. The icons in question are
of the Virgin Vematarissa, the Virgin Paramythia and the Virgin Antiphone-
tria. These icons are especially popular and have been the model for a series
of copies.

The icon of the Virgin Vematarissa (fig. 1-3) ia connected, according to the
tradition, to a raid and plunder of the monastery by the Arabs in the 10th cen-
tury. It is also named «Ktetorissa» because of its miraculous discovery during the
period in which the three founders of the monastery lived (end of the 10th cen-
tury). In later copies it also bears the name «Vathopedini», «Vatopedini or Ve-
matarissa» or «Vematarissa of Vatopedi». Iconographically, it follows the type of
the Virgin Odegetria. It bears silver and gold revetment, which consists of parts
chronologically covering the period from the second half of the 12th century to
the 19th century. An inscription, preserved in the twelfth-century revetment,
gives us information about the icon being a donation of the hegumene of the
monastery of Theosteriktos (end of the 12th century). In addition, according to
an inscription, some parts of the revetment can be dated back to the 14th cen-
tury and some others to the 1690s, being the work of the goldsmith Nikolaos
from Nikolitza. The icon of the Virgin Vematarissa has been the model for a
number of copies, seven of which are kept in the monastery and are dated from
the last quarter of the 14th century to the 19th century (fig. 4-10).

At the chapel of the Virgin of Paramythia of the monastery, the icon un-
der the same name is kept as a wall painting of the Virgin Mary (fig. 13). This
icons is connected to the incident of a pirate raid which the Virgin revealed to
the monks, while the infant Christ tries to prevent Her from doing so by put-
ting His hand on Her mouth. It is of a rare iconographic type. Familiar to us
is its earlier variation in Ochrid, an 11-century wall painting in the church of
Saint Sophia. This iconographic type is especially popular in Cyprus (fig. 21-
22) and is met in several variations in Crete (fig. 23), Sinai, Serbia, Italy,
France, Russia etc. One wall painting, to which the incident of the siege of the
monastery by the pirates is attributed in a narrative style (fig. 14) and five
icons – copies of the Virgin of Paramythia (fig. 15-19) are kept in the
monastery. Copies of it are also preserved in the Museum of Byzantine Cul-
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ture in Thessaloniki, in the church of Saint Sophia in Sofia (fig. 20) and else-
where. The wall painting – icon dates back to the 14th century and was prob-
ably repainted at the and of the 16th or at the beginning of the 17th century.

From an iconographical point of view, the wall painting of the Virgin
Antiphonetria follows the type of Odegetria (fig. 24-26) and dates back to
the second decade of the 14th century. A wall painting, of the 19th century is
preserved in the Vatopedi monastery (fig. 27), copy of the above mentioned
one, next to which queen’s Placidia figure is painted (fig. 28), to whom the
Virgin had refused entrance to the monastery.
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16 E. N. Tσιγαρ�δας – Bι/� X. Παπαδηµητρ��υ

Εικ. 1. Μ�ν� Βατ�παιδ��υ, η Παναγ�α Βηµατ�ρισσα � Κτητρισσα.
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Εικ. 2. Η Παναγ�α Βηµατ�ρισσα µε την
επ!νδυση τ�υ 12�υ και τ�υ 16�υ αι.

Εικ. 3. Σ(εδιαστικ� απδ�ση της Παναγ�ας
Βηµατ�ρισσας και της επενδ:σεως

τ�υ δε:τερ�υ µισ�: τ�υ 12�υ αι.
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18 E. N. Tσιγαρ�δας – Bι/� X. Παπαδηµητρ��υ

Εικ. 4. Μ�ν� Βατ�παιδ��υ. Αντ�γρα"�
της Παναγ�ας Βηµατ�ρισσας.

Τρ�τ� τ!ταρτ� τ�υ 14�υ αι.

Εικ. 5. Μ�ν� Βατ�παιδ��υ. Αντ�γρα"� της Πα-
ναγ�ας Βηµατ�ρισσας. 1772.
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Εικ. 6. Μ�ν� Βατ�παιδ��υ. Αντ�γρα"�
της Παναγ�ας Βηµατ�ρισσας. 1781.

Εικ. 7. Μ�ν� Βατ�παιδ��υ. Αντ�γρα"� της
Παναγ�ας Βηµατ�ρισσας. 18�ς αι.



20 E. N. Tσιγαρ�δας – Bι/� X. Παπαδηµητρ��υ

Εικ. 8. Μ�ν� Βατ�παιδ��υ. Αντ�γρα"� 
Παναγ�ας Βηµατ�ρισσας. 1812.

Εικ. 9. Μ�ν� Βατ�παιδ��υ. Αντ�γρα"�
της Παναγ�ας Βηµατ�ρισσας. 1835.
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Εικ. 10. Μ�ν� Βατ�παιδ��υ. Παρεκ-
κλ�σι� Αγ��υ ∆ηµητρ��υ. Αντ�γρα"�
της Παναγ�ας Βηµατ�ρισσας. 1856.

Εικ. 11. Πρωτ�τ�. Παναγ�α
η Βατ�πεδιν�. ∆ε:τερ� µισ 16�υ αι.



22 E. N. Tσιγαρ�δας – Bι/� X. Παπαδηµητρ��υ

Eικ. 12. FYROM, Μ�ναστ�ρι (Bitola), νας Αγ��υ ∆ηµητρ��υ.
Η Παναγ�α «Βατ�πεδην�». 1502.
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Εικ. 13. Μ�ν� Βατ�παιδ��υ. Παρεκκλ�σι� της Παναγ�ας Παραµυθ�ας.
Η Παναγ�α Παραµυθ�α.



24 E. N. Tσιγαρ�δας – Bι/� X. Παπαδηµητρ��υ

Εικ. 14. Μ�ν� Βατ�παιδ��υ. Παρεκκλ�σι Αγ��υ ∆ηµητρ��υ.
Αντ�γρα"� της Παναγ�ας Παραµυθ�ας. 1791.

Eικ. 15. Μ�ν� Βατ�παιδ��υ. Αντ�γρα"� της Παναγ�ας Παραµυθ�ας. 17�ς αι.
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Εικ. 16. Μ�ν� Βατ�παιδ��υ. Αντ�γρα"�
της Παναγ�ας Παραµυθ�ας. 19�ς αι.

Εικ. 17. Μ�ν� Βατ�παιδ��υ. Αντ�-
γρα"� της Παναγ�ας Παραµυ-

θ�ας. ∆ε:τερ� µισ 19�υ αι.



26 E. N. Tσιγαρ�δας – Bι/� X. Παπαδηµητρ��υ

Εικ. 18. Μ�ν� Βατ�παιδ��υ. Αντ�γρα-
"� της Παναγ�ας Παραµυθ�ας. ∆ε:τε-

ρ� µισ 19�υ αι.

Εικ. 19. Μ�ν� Βατ�παιδ��υ. Παρεκκλ�σι�
Αγ��υ Παντελε�µ�να. Αντ�γρα"� της Πα-
ναγ�ας Παραµυθ�ας. ∆ε:τερ� µισ 19�υ αι.
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Εικ. 20. Β�υλγαρ�α. Σ"ια, νας Αγ�ας Σ�"�ας.
Η Παναγ�α Παραµυθ�α. 19�ς-20ς αι.

Εικ. 21. Κ:πρ�ς, νας Παναγ�ας
3ρυσαλινι$τισσας. 13�ς αι.



28 E. N. Tσιγαρ�δας – Bι/� X. Παπαδηµητρ��υ

Εικ. 22. Κ:πρ�ς, Μ�ν� τ�υ Αγ��υ
Ιω�ννη τ�υ 3ρυσ�στµ�υ
τ�υ Κ�υτ=�?!ντη. 14�ς αι.

Εικ. 23. Κρ�τη, Μ�ν� �δηγ�τριας τ�υ
Καιν�υργ��υ. Αρ(!ς 14�υ αι.
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Εικ. 24. Μ�ν� Βατ�παιδ��υ, η Παναγ�α η Αντι"ων�τρια.



30 E. N. Tσιγαρ�δας – Bι/� X. Παπαδηµητρ��υ

Εικ. 25. Μ�ν� Βατ�παιδ��υ, η Πανα-
γ�α η Αντι"ων�τρια (ωρ�ς επ!νδυση.

Εικ. 26. Μ�ν� Βατ�παιδ��υ, η Παναγ�α
η Αντι"ων�τρια. Λεπτ�µ!ρεια, � �γγελ�ς.
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Εικ. 27. Μ�ν� Βατ�παιδ��υ. Αντ�γρα"� της Παναγ�ας Αντι"ων�τριας. 19�ς αι.

Εικ. 28. Μ�ν� Βατ�παιδ��υ. Αντ�γρα"� της
Παναγ�ας Αντι"ων�τριας. Λεπτ�µ!ρεια,

η ?ασ�λισσα Πλακιδ�α. 19�ς αι.


