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Ἀποτελεῖ ἰδιαίτερη τιμή γιά τόν ὁμιλοῦντα ἡ συμπερίληψη 

τῆς ταπεινῆς του συμβολῆς στό περιεκτικό πρόγραμμα τοῦ 

Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου πού λαμβάνει χώρα σήμερα καί αὔριο 

στό 13ο Δημοτικό Σχολεῖο τοῦ Ρεθύμνου. Ἀξίζουν θερμά 

συγχαρητήρια στούς ἐμπνευστές καί διοργανωτές αὐτοῦ τοῦ 

Συνεδρίου καί σέ αὐτά προστίθενται οἱ προσωπικές μας 

εὐχαριστίες γιά τήν πρόσκληση τῆς συμμετοχῆς σέ αὐτό. Ἄν καί 

δέν διαθέτομε τήν ἐπιστημονική ἐξειδίκευση στό θέμα πού θά 

σᾶς παρουσιάσομε, θά τό τολμήσομε γνωρίζοντας ἐκ τῶν 

προτέρων τήν ἐπιείκειά σας. 

Τό θέμα μας, ὅπως ἀναγράφεται καί στό πρόγραμμα τοῦ 

Συνεδρίου, εἶναι «Οἱ εἰκόνες τοῦ τέμπλου τοῦ Ναοῦ τῆς 

«Ρολόαινας» τοῦ Μασταμπᾶ», πού εὐτυχῶς διαφυλάχθηκαν, καί 

στό σημεῖο αὐτό ὀφείλομε νά ἐκφράσομε τήν εὐχαριστία μας 

στούς Ἐφημερίους τῆς Ἐνορίας Μασταμπᾶ καί στούς συνεργάτες 

τους. 

Ἀπό τόν παλαιό Ναό διασώθηκε τό σύνολο τῶν εἰκόνων 

τοῦ τέμπλου, ἤτοι οἱ ἕξι δεσποτικές εἰκόνες, τό δωδεκάορτο, ὁ 

Σταυρός καί τά λυπηρά, ἡ εἰκόνα τῆς Ὡραίας Πύλης, ἔργα τοῦ 

ζωγράφου καί ἁγιογράφου Στυλιανοῦ Περράκη, γιά τόν ὁποῖο 

θά καταθέσομε τά γνωστά βιογραφικά στοιχεῖα μετά τήν 

παρουσίαση τῶν εἰκόνων, στό δεύτερο μέρος τῆς ἐργασίας μας. 

Ἐκτός ἀπό τίς εἰκόνες αὐτές τοῦ τέμπλου διασώθηκαν καί 

μερικές ἀκόμη, ἄλλων ἁγιογράφων, γιά τίς ὁποῖες θά κάνομε 

μία μικρή ἀναφορά στό τέλος. 
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Σύμφωνα μέ τήν κτητορική ἐπιγραφή τοῦ παλαιοῦ Ναοῦ, 

πού φυλάσσεται στόν σημερινό Ναό, ἡ «Ρολόαινα» ἀνεγέρθηκε 

στίς 15 Αὐγούστου 1934 ἀπό τό ζεῦγος Σταματίου καί Ἑλένης 

Ρολόγη στήν μνήμη τῆς ἑνδεκαετοῦς κόρης τους πού ἀπεβίωσε 

τόν Ἀπρίλιο τοῦ ἔτους 1928. Ἀμέσως μετά τήν ἀνέγερση, ὅπως 

μαρτυροῦν οἱ χρονολογίες στίς εἰκόνες, ἀνατέθηκε ἡ ἱστόρηση 

τῶν εἰκόνων τοῦ τέμπλου στόν Χανιώτη ἁγιογράφο Στυλιανό 

Περράκη, ὁ ὁποῖος καί τίς ὁλοκλήρωσε σέ πολύ σύντομο χρονικό 

διάστημα.  

Οἱ ἕξι δεσποτικές εἰκόνες τοῦ τέμπλου, οἱ ὁποῖες 

ἀποτελοῦν ἕνα ἑνιαῖο σύνολο πού φιλοτεχνήθηκε τό ἕτος 1935, 

ἔχουν τά ἑξῆς θέματα, ὅπως ἀκριβῶς ἐπιγράφονται: α) Ὁ Ἰησοῦς 

Χριστός, ὁ Σωτήρ τοῦ κόσμου, β) Ἡ Παναγία, ἡ Πανάχραντος 

Δέσποινα, γ) ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, δ) ἡ Κοίμηση τῆς 

Θεοτόκου, ε) ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος καί στ) οἱ Ἅγιοι Ἀρχάγγελοι τῶν 

οὐρανίων στρατευμάτων. 

Ἐρχόμαστε τώρα σέ ἀναλυτικότερη παρουσίασή τους μέ 

τήν σειρά πού τίς ἀναφέραμε. 

α) Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Σωτήρ τοῦ κόσμου.  

Στήν εἰκόνα αὐτή παρουσιάζεται ὁ Χριστός ἔνθρονος μέ 

τήν προσωνυμία ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Ο ΣΩΤΗΡ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

καί στό φωτοστέφανο μέ τό «Ο ΩΝ» νά κάθεται σέ ξύλινο θρόνο 

σέ λιτά διακοσμημένη μαξιλάρα, μέ ὑψηλό καμπύλο ἐρεισίνωτο 

πού καταλήγει σέ προεξοχές ἁπλές στά ἀκρωτήρια πού 

ὀνομάζονται στήν γλώσσα τῶν εἰδικῶν ἐπίμηλα. Ὁ Χριστός εἶναι 

ἐνδεδυμένος μέ κόκκινο ποδήρη χιτώνα καί γαλάζιο ἱμάτιο. Μέ 

τό δεξιό χέρι εὐλογεῖ καί μέ τό ἀριστερό κρατεῖ ἀνοικτό 

εὐαγγέλιο, ὅπου ἀναγράφεται μέ κεφαλαῖα γράμματα ἡ ἀπό τό 

κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο (ε΄, 25) περικοπή: ΑΜΗΝ ΑΜΗΝ ΛΕΓΩ 

ΥΜΙΝ ΟΤΙ Ο ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΜΟΥ ΑΚΟΥΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΩΝ ΤΩ 

ΠΕΜΨΑΝΤΙ ΜΕ ΕΧΕΙ ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ, ΚΑΙ ΕΙΣ ΚΡΙΣΙΝ ΟΥΚ 

ΕΡΧΕΤΑΙ, ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΒΕΒΗΚΕΝ ΕΚ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ 

ΖΩΗΝ. 
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Στό ἀνώτερο τοξωτό τμῆμα τῆς εἰκόνας σέ λευκή ταινία ἡ 

ἐπιγραφή πού προέρχεται ἀπό τό προφητικό βιβλίο τοῦ Βαρούχ 

(γ΄, 36 καί 38) ἀναφέρει: ΟΥΤΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ ΟΥ 

ΛΟΓΙΣΘΗΣΕΤΑΙ ΕΤΕΡΟΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ. ΜΕΤΑ ΤΟΥΤΟ, ΕΠΙ 

ΓΗΣ ΩΦΘΗ ΚΑΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΣΥΝΑΝΕΣΤΡΑΦΗ, καί 

ἐντός παρενθέσεως ὁ ἁριθμός 7. Σέ δύο ἀκόμη εἰκόνες 

ἀπαντῶνται στό τέλος τῶν ἐπιγραφῶν ἀριθμοί, οἱ ὁποῖοι ὅμως 

εἶναι ἀδιευκρίνιστο τί σημαίνουν. 

Στό πίσω μέρος τῆς εἰκόνος μέ μολύβι ἀναγράφεται: «Εἰς 

Ρέθυμνον Διά ἰατρόν Σ. Ρολόην. 1 Αὐγούστου 1935» καί 

δυσανάγνωστη ἀφιερωματική ἐπιγραφή. 

β) Ἡ Παναγία, ἡ Πανάχραντος Δέσποινα. 

Η ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ὅπως ἐπιγράφεται ἡ 

Βρεφοκρατοῦσα ἔνθρονη Παναγία, ἁγιογραφεῖται μέ 

βαθυκόκκινο μαφόριο διακοσμημένο μέ χρυσά ἄστρα καί 

κρόσσια καί μπλέ χιτώνα, νά κάθεται σέ πολυτελῆ θρόνο, σέ 

μετωπική στάση καί νά κρατεῖ τόν Χριστό ἀπό τά πόδια καί τόν 

ὦμο. Ὁ Χριστός, σέ μετωπική στάση ἐπίσης, μέ σταρόχρωμο 

ἱμάτιο καί λευκό χιτώνα μέ πράσινη ζώνη, εὐλογεῖ μέ τό δεξιό 

χέρι καί κρατεῖ τή σφαίρα τοῦ κόσμου μέ τό ἀριστερό. Ὁ θρόνος 

ἔχει ὑψηλό ἐρεισίνωτο μέ λεπτούς κιονίσκους, μέ φυτικά 

κιονόκρανα καί στή στέψη του εἰκονίζονται, μπροστά, δύο 

ἐπίμηλα καί πίσω δύο ἑξαπτέρυγα. Ἡ μορφή του προέρχεται ἀπό 

τούς ζωγράφους τῆς Κρητικῆς Σχολῆς, ὅπως τόν Ρεθύμνιο 

‘Ἐμμανουήλ Τζάνε. 

Στό ἀνώτερο τοξωτό τμῆμα τῆς εἰκόνας σέ λευκή ταινία ἡ 

ἐπιγραφή (Παροιμ. κθ΄, 29): ΠΟΛΛΑΙ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΕΚΤΗΣΑΝΤΟ 

ΠΛΟΥΤΟΝ, ΠΟΛΛΑΙ ΕΠΟΙΗΣΑΝ ΔΥΝΑΜΙΝ, ΣΥ ΔΕ 

ΥΠΕΡΚΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΡΑΣ ΠΑΣΑΣ, καί στό τέλος ὁ ἀριθμός 

1 μέσα σέ παρένθεση. Στό πίσω μέρος καί αὐτῆς τῆς εἰκόνος μέ 

μολύβι ἀναγράφεται: «Εἰς Ρέθυμνον Διά ἰατρόν Σ. Ρολόην. 1 

Αὐγούστου 1935» καί δυσανάγνωστη ἀφιερωματική ἐπιγραφή. 



4 

 

γ) Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος. 

Ὁ Ἅγιος ἀπεικονίζεται ὁλόσωμος μέσα σέ νατουραλιστικό 

περιβάλλον δίπλα στόν ‘Ἰορδάνη ποταμό, μετωπικός, μέ τό δεξιό 

χέρι ὑψωμένο σέ στάση εὐλογίας, ἐνῶ μέ τό ἀριστερό κρατεῖ 

σταυροφόρο ράβδο καί ἀνοικτό εἰλητό μέ τήν ἐπιγραφή: «Ἴδε ὁ 

ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου. οὗτός ἐστι 

περὶ οὗ ἐγὼ εἶπον· ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου 

γέγονεν» (Ἰωάν. α΄ 29-30). Φορεῖ μηλωτή σταρόχρωμη καί 

λαδοπράσινο ἱμάτιο, ζωσμένο στήν μέση μέ γκριζόλευκη ζώνη. 

Στό κάτω δεξιό τμῆμα τῆς εἰκόνας ἔχει τεθεῖ ἡ ὑπογραφή τοῦ 

ζωγράφου: «Σ. Α. Περράκης Χανιά 1935». 

δ) Ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου.  

Στήν εἰκόνα τῆς Κοιμήσεως ἱστοροῦνται ὅλα ὅσα 

διαδραματίσθηκαν στήν γῆ καί τόν οὐρανό κατά τήν διάρκεια 

τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῆς Θεοτόκου. 

Στό μέσον εἰκονίζεται τό Σεπτό σκήνωμα τῆς Παναγίας 

ἐπάνω σέ ὑψηλή νεκρική κλίνη. Στό κέντρο τῆς παράστασης, 

πίσω ἀπό τήν κλίνη, βρίσκεται ὁ Χριστός ἐπάνω σέ νεφέλες καί 

μέσα σέ ἐλλειψοειδῆ δόξα, κρατώνας τήν σπαργανωμένη ψυχή 

τῆς μητέρας Του. Δορυφορεῖται ἀπό ἑξαπτέρυγα σεραφείμ καί 

ἀγγέλους, δύο ἐκ τῶν ὁποίων, γονατιστοί, κρατοῦν ἀνοικτό 

εἰλητάριο μέ τήν ἐπιγραφή: «Ὁ γλυκασμός τῶν Ἀγγέλων, τῶν 

θλιβομένων ἡ χαρά» (Ἐξαποστειλάριο ἀπό τόν Μικρό 

Παρακλητικό Κανόνα). 

Γύρω ἀπό τήν κλίνη συνωθοῦνται οἱ ἀπόστολοι, ἅγιες 

γυναῖκες καί τρεῖς πατέρες τῆς Ἐκκλησίας: ὁ Διονύσιος ὁ 

Ἀρεοπαγίτης, ὁ Ἱερόθεος καί ὁ Τιμόθεος. Πίσω ἀπό αὐτούς 

εἰκονίζονται, ἀριστερά, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός μέ 

ἀνοικτό εἰλητό μέ τήν ἐπιγραφή: «Ἀξίως ὡς ἔμψυχον, σὲ 

οὐρανὸν ὑπεδέξαντο, οὐράνια Πάναγνε, θεῖα σκηνώματα» 

(ἀπόσπασμα ἀπό τροπάριο τῆς α΄ ᾨδῆς τοῦ Κανόνος Ἰωάννου 

τοῦ Δαμασκηνοῦ στήν Κοίμηση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου) καί 
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δεξιά ὁ ἅγιος Κοσμᾶς μέ τήν ἐπιγραφή: «Γυναῖκά σε θνητήν, 

ἀλλ’ ὑπερφυῶς καὶ Μητέρα, Θεοῦ εἰδότες Πανάμωμε, οἱ κλεινοὶ 

Ἀπόστολοι» (ἀπόσπασμα ἀπό τροπάριο τῆς γ΄ ᾨδῆς τοῦ 

Κανόνος Κοσμᾶ τοῦ Μελωδοῦ στήν Κοίμηση τῆς Ὑπεραγίας 

Θεοτόκου). 

Ψηλά στό οὐρανό οἱ ἕνδεκα ἀπόστολοι καταφθάνουν μέσα 

σέ νεφέλες «ἐκ περάτων» γιά νά ἀποχαιρετήσουν τήν Παναγία. 

Στό δεξιό τμῆμα τῆς εἰκόνας παριστάνεται ἡ Μετάσταση τῆς 

Θεοτόκου, ἡ ὁποία εἰκονίζεται νά ὑψώνεται σέ νεφέλη. Κάτω καί 

ἀριστερά της στέκεται ὁ ἀπόστολος Θωμᾶς πού ἀργοπόρησε 

στήν κηδεία Της. Σύμφωνα μέ τήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας 

μας, ἡ ὁποία ἔχει στηριχθεῖ σέ ἀρχαῖες πηγές, περιμένει νά 

δεχθεῖ ἀπό τήν Παναγία τήν Ἁγία Ζώνη Της, τήν ὁποία Ἐκείνη 

κρατεῖ στό δεξιό Της χέρι. 

Στό κάτω μέρος τῆς εἰκόνας σέ λευκή ταινία πού 

διαχωρίζεται μέ κόκκινη γραμμή ὑπάρχει σέ κεφαλαιογράμματη 

γραφή ἡ ἐπιγραφή ἀπό τό γνωστό Ἐξαποστειλάριο τῆς ἑορτῆς, 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΕΚ ΠΕΡΑΤΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΘΕΝΤΕΣ ΕΝΘΑΔΕ, 

ΓΕΘΣΗΜΑΝΗ ΤΩι ΧΩΡΙΩι, ΚΗΔΕΥΣΑΤΕ ΜΟΥ ΤΟ ΣΩΜΑ, ΚΑΙ 

ΣΥ ΥΙΕ ΚΑΙ ΘΕΕ ΜΟΥ, ΠΑΡΑΛΑΒΕ ΜΟΥ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ, καί 

δίπλα «Χανιά 10-12-1935 ἁγιογράφος Στυλ. Ἀρτ. Περράκης». 

Στό πίσω μέρος τῆς εἰκόνας ἀναγράφονται μέ μολύβι τά 

ὀνόματα τῶν δωρητῶν: «Ἀφιέρωμα Τίτου καί Γεωργίας Ζακάκη. 

27 Μαρτίου 1936». 

Ὁ ζωγράφος ἔχει ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τά βυζαντινά 

πρότυπα καί εἰκονογραφεῖ χωρίς τά ἀρχιτεκτονήματα πού 

πλαισιώνουν σέ αὐτά τήν σκηνή. Δέν διατηρεῖ ἐπίσης τήν 

μονοχρωμία τῶν ἀγγέλων πού δορυφοροῦν τόν Χριστό. Εἶναι 

ἐνδιαφέρον ἀκόμη νά λεχθεῖ ὅτι ἀκριβῶς αὐτήν τήν περίοδο, 

δηλαδή τήν δεκαετία τοῦ 1930, ἡ συγκεκριμένη παράσταση 

ἐπανέρχεται ξανά στή ζωγραφική, ἀφοῦ κατά τόν 19ο αἰ. οἱ 

λεγόμενοι ναζαρηνοί ζωγράφοι δέν τήν εἶχαν στίς πρῶτες 

ἐπιλογές τους. Ὁ ζωγράφος μας δηλαδή ἀκολουθεῖ τίς τρέχουσες 

ἐξελίξεις τῆς τέχνης. 
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ε) Ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος. 

Ὁ Ἅγιος παριστάνεται στόν πιό παραδοσιακό ἀπό τούς δύο 

τύπους μέ τούς ὁποίους συνήθως ἀπεικονίζεται: ὄρθιος, 

μετωπικός, φορώντας τό μοναχικό του ἔνδυμα μέ γκριζοπράσινο 

μανδύα, καστανό ἀντερί μέ σκουρόχρωμη ζώνη καί 

γκριζογάλανο κουκούλιο. Στό δεξιό, ὑψωμένο, χέρι του κρατεῖ 

Σταυρό καί μέ τό ἀριστερό βακτηρία καί ἀνοικτό εἰλητό μέ τήν 

ἐπιγραφή: «Μή ἀπατᾶσαι μοναχέ χορτασίᾳ κοιλίας· ὑποταγή 

μετ’ ἐγκρατείας ὑποτάσσει τούς δαίμονας». 

Ὅπως καί ἡ εἰκόνα τοῦ Προδρόμου φέρει τήν ὑπογραφή 

τοῦ ζωγράφου καί τήν χρονολογία 1935. Στό πίσω μέρος τῆς 

εἰκόνας μέ μολύβι ἀναγράφεται ὁ ἀφιερωτής, πού εἶναι ὁ ἴδιος ὁ 

κτήτορας τοῦ Ναοῦ: «Ἰατρός Σ. Ρολόγης 10 Αὐγούστου 1935». 

στ) Οἱ Ἅγιοι Ἀρχάγγελοι τῶν οὐρανίων στρατευμάτων. 

Στό ἄνω μέρος τῆς εἰκόνας εἰκονίζονται ἑξαπτέρυγα καί 

σεραφείμ, καί πιό χαμηλά τέσσερεις ἄγγελοι ἐκ τῶν ὁποίων ὁ 

πρῶτος ἐξ ἀριστερῶν ὁ Σελαφιήλ, φορεῖ ἄμφια διακόνου καί 

κρατεῖ θυμιατό στό δεξιό χέρι καί ἀναμμένη λαμπάδα στό 

ἀριστερό. Ἀκολουθοῦν ὁ ἀρχάγελλος Οὐριήλ μέ ὑψωμένη σπάθα 

στό δεξιό χέρι καί δέσμη πυρίνων ἀκτίνων στό ἀριστερό, ὁ 

Δαροχιήλ ποῦ κρατᾶ ἱμάτιο καί ὁ Ζεγουδιήλ ποῦ κρατᾶ 

ἀναμμένη λαμπάδα στό ἀριστερό καί σεβίζει μέ τό δεξιό του 

χέρι.  Μπροστά τους, σέ πρῶτο ἐπίπεδο, παριστάνονται οἱ 

μεγάλοι Ταξιάρχες τῶν ἀγγέλων: Πρῶτος ἀπό ἀριστερά 

βρίσκεται ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ μέ ἱμάτιο ἐζωσμένο καί 

μανδύα δίχρωμο, καί φέρει σταυροφόρο ράβδο. Ἀκολουθεῖ, σέ 

ἰδιαίτερη νεφέλη, ὁ Ἄρχων Μιχαήλ πού φορεῖ στρατιωτική 

στολή, κρατεῖ ὑψωμένο σπαθί μέ τό δεξιό χέρι καί μέ τό ἀριστερό 

κρατεῖ εἰλητό μέ τήν ἐπιγραφή πού ἀπαντᾶται συχνά σέ 

ἀπεικονίσεις τοῦ Ἀρχαγγέλου σέ διακονικές θύρες τέμπλων: 

«Θεοῦ στρατηγός εἰμί τήν σπάθην φέρων καί τούς ἐνταῦθα 

εἰσιόντας ἐν φόβῳ φρουρῶ, προμάχω, ὑπερμάχω καί σκέπω, τούς 
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δέ καρδίᾳ ρυπαρᾷ εἰσιόντας πικρῶς ἐκτέμνω ἐν τῇ ρομφαίᾳ 

τῇδε».  

Δεξιά του βρίσκεται ὁ Ἀρχάγγελος Ραφαήλ μέ ἄμφια 

διακόνου καί σταυρωτό ὀράριο μέ ἐρυθρούς σταυρούς καί χρυσά 

ἀστέρια νά κρατεῖ τό Ἅγιο Ποτήριον τῆς Θείας Κοινωνίας. 

Καί ἡ εἰκόνα αὐτή φέρει τήν ὑπογραφή τοῦ ζωγράφου καί 

τήν χρονολογία 1935. Ἀπό τίς ἕξι αὐτές εἰκόνες οἱ τρεῖς, τοῦ 

Χριστοῦ, τῆς Παναγίας καί τῶν Ἀγγελικῶν Ταγμάτων 

βρίσκονται σήμερα στό Ἐπισκοπεῖο μας, ἀφοῦ εἶχαν 

παραχωρηθεῖ στόν μακαριστό προκάτοχό μας Μητροπολίτη 

Ἄνθιμο γιά νά κοσμήσουν τό Παρεκκλήσιο. Πρό διετίας ἔγιναν 

ἐργασίες συντηρήσεώς τους ἀπό τόν συντηρητή εἰκόνων κ. 

Ἀπόστολο Θεοδωρακόπουλο. Οἱ ἄλλες κοσμοῦν τήν αἴθουσα τοῦ 

Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας Μασταμπᾶ. 

Ἀξιοσημείωτος εἶναι ὁ χρυσός φόντος στίς δεσποτικές 

εἰκόνες καί ἡ ἀνάγλυφη διακόσμησή του.  

Ἐκτός ἀπό τίς δεσποτικές εἰκόνες κρίνομε σκόπιμο νά 

ἀναφερθοῦμε ἀκόμη καί στήν εἰκόνα ποῦ ἐπιγράφεται Η ΘΕΙΑ 

ΜΕΤΑΛΗΨΙΣ. 

Στήν ἀγνώστου ἁγιογράφου εἰκόνα, πού ἀποτελοῦσε τήν 

συρόμενη θύρα τῆς Ὡραίας Πύλης, ἀπεικονίζεται ὁ Χριστός κατά 

τήν στιγμή πού μελίζει τόν Ἄρτο στόν Μυστικό Δεῖπνο, ἤτοι κατά 

τήν παράδοση τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Κοινωνίας. Μπροστά 

του βρίσκεται τό Ἅγιο Ποτήριο μέ ἐγχάρακτο τό Ἅγιο Πνεῦμα 

«ἐν εἴδει περιστερᾶς». 

 Κάτω ἀριστερά βρίσκεται ἡ ἐπιγραφή πού φανερώνει τόν 

ἀφιερωτή τῆς εἰκόνας, τόν λόγιο καί ἀδικημένο προκάτοχό μας 

καί μετέπειτα Μητροπολίτη Κρήτης Τιμόθεο Βενέρη. Ἀναγράφει 

χαρακτηριστικά: Ο ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΑΝΕΘΗΚΕΝ ΥΠΕΡ 

ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΩΝ ΑΥΤΟΥ. 1935.  

Τό Δωδεκάορτο στό ἐπάνω τμῆμα τοῦ τέμπλου θά μᾶς 

ἀπασχολήσει τώρα γιά λίγο. Καί πρῶτα ὁ Μυστικός Δεῖπνος πού 

βρίσκεται στό κέντρο του. 
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Ἡ εἰκόνα παριστᾶ τόν τελευταῖο δεῖπνο τοῦ Χριστοῦ μέ 

τούς μαθητές του, ὁ ὁποῖος ἐκτυλίσσεται μέσα σέ μιά κλειστή  

καί λιτή αἴθουσα. Γύρω ἀπό μία καμπύλη ἀπό τήν ἐσωτερική της 

πλευρά τράπεζα ἀπεικονίζεται ὁ Χριστός, στό κέντρο της, καί 

ἀριστερά καί δεξιά Του οἱ μαθητές σέ ὁμάδες τῶν ἕξι. 

Στό κάτω δεξιό τμῆμα τῆς εἰκόνας ἔχει τεθεῖ ἡ ὑπογραφή 

τοῦ ζωγράφου: Σ. Α. Περράκης 1934. Φανερό ἀπό αὐτό ὅτι ἔγιναν 

πρίν ἀπό τίς ἕξι μεγάλες Δεσποτικές Εἰκόνες. 

Νά προσθέσομε δύο λέξεις ἀκόμη καί γιά τίς λοιπές 

εἰκόνες τοῦ Δωδεκαόρτου. Τά θέματά τους εἶναι τά ἑξῆς: α) ἡ 

Γέννησις τῆς Θεοτόκου, β) τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου, γ) ὁ 

Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου, δ) ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ, ε) ἡ 

Ὑπαπαντή, στ) ἡ Βάπτισις, ζ) ἡ Μεταμόρφωσις, η) ἡ Βαϊοφόρος, 

θ) ἡ Σταύρωσις, ι) ἡ Ἀνάστασις, ια) ἡ Ψηλάφισις καί ιβ) ἡ 

Ἀνάληψις.  

Ἄν καί οἱ εἰκόνες αὐτές τοῦ Δωδεκαόρτου δέν φέρουν τήν 

ὑπογραφή τοῦ ζωγράφου ἐντούτοις  μέ βάση τά τεχνοτροπικά 

τους χαρακτηριστικά καί τήν ὁμοιότητά τους μέ τήν εἰκόνα τοῦ 

Μυστικοῦ Δείπνου θά μπορούσαμε ἀσφαλῶς νά τίς 

προσγράψομε στόν χρωστήρα τοῦ Περράκη. Οἱ συγκεκριμένες 

βέβαια δέν ἔχουν τήν φροντίδα τῶν δεσποτικῶν ἐνῶ ἀπουσιάζει 

καί τό χρυσό φόντο. 

Ἐρχόμαστε τώρα νά καταθέσομε στήν ἀγάπη σας ὅσα 

βιογραφικά στοιχεῖα κατορθώσαμε νά συλλέξομε γιά τόν 

ἁγιογράφο Περράκη καί, μέ τήν βοήθεια τῆς φίλης Ἱστορικοῦ 

Τέχνης κ. Ντενίζ-Χλόης Ἀλεβίζου, νά ποῦμε κάτι ἐλάχιστο καί 

γιά τήν τεχνοτροπία του ἐπί τῇ βάσει τῶν συγκεκριμένων τῆς 

«Ρολόαινας» καί κάποιων ἄλλων πού ὑπάρχουν σέ Ναούς τῆς 

Κρήτης, οἱ ὁποῖοι τοῦ εἶχαν ἀναθέσει ἐργασίες. 

Τά ἐλάχιστα γνωστά στοιχεῖα γιά τή ζωή τοῦ Περράκη 

περιορίζονται στά ὅσα παρέδωσε ὁ Μιχαήλ Γρηγοράκης, στό 

ἄρθρο του «Τά Χανιά καί οἱ εἰκαστικοί δημιουργοί τους» 
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(περιοδικό Προβολές 1999, σ. 36): «Γεννήθηκε τό 1875 καί εἶναι 

γιός πρακτικοῦ ἁγιογράφου, πού εἶχε στόν καιρό του πέραση καί 

ἄφησε τοιχογραφημένο μέ τέχνη τόν Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου 

Καλαμιοῦ Σελίνου, κληρονόμησε τήν τέχνη τοῦ πατέρα του πού 

μέ τόν καιρό πλούτισε καί ἐξευγένισε, χάρη στό πηγαῖο ταλέντο 

του. Ἁγιογράφος περισσότερο μέ ἔργο ἐπηρεασμένο πότε ἀπό τή 

Δύση καί πότε ἀπό τό Βυζάντιο, στάθηκε γιά καιρό πολύ ἕνας 

ὑπολογίσιμος δημιουργός. Δούλεψε πολύ μέ λάδι καί ἄφησε 

ἀρκετό ἔργο μ’ ἕνα ἰδιότυπο συνδυασμό χρωμάτων». Θά 

προσθέσομε στά στοιχεῖα αὐτά ὅτι ὁ ἁγιογράφος ἀπαντᾶ καί ὡς 

μέλος τῆς Καλλιτεχνικῆς καί Λογοτεχνικῆς Ἕνωσης Χανίων 

(1937). (Ντενίζ-Χλόη Ἀλεβίζου, «Ἡ Κρήτη τῶν καλλιτεχνῶν», 

σελ. 196-197).   

Στοιχεῖο γιά τό ὄνομα τοῦ πατέρα του ἀντλοῦμε ἀπό τήν 

ὑπογραφή του στό ἔργο Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου «Στυλ. Ἀρτ. 

Περράκη». 

Ἄλλα γνωστά ἔργα του ἀπαντοῦν  στόν  Ἱερό Ναό 

Εὐαγγελιστρίας τῆς πόλεως Χανίων: Ἅγιος Κωνσταντῖνος καί 

Ἑλένη τοῦ 1925 (ἕνα πραγματικά ἐξαιρετικό δεῖγμα τῆς τέχνης 

του) καί Χριστός Μέγας Ἀρχιερέας τοῦ 1927, ἐνῶ τό  τελευταῖο 

γνωστό σέ ἐμᾶς  χρονολογικά  εἶναι ἡ Ἁγία Παρασκευή, ἔργο τοῦ 

1940 στόν Ἱερό Κοιμητηριακό Ναό τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τῶν Χανίων.  

Τήν ἐποχή  πού γεννιέται ὁ Στυλιανός Περράκης, στήν 

ἐκκλησιαστική ζωγραφική τῆς Κρήτης ἀρχίζει ἡ ἐπίσημη 

εἰσαγωγή  τῆς τέχνης τῶν Ναζαρηνῶν στούς Ἱερούς Ναούς.  Ἡ 

γνωστή καί ὡς «νεοαναγεννησιακή τέχνη» (καί τήν ἐποχή ἐκείνη 

«βελτιωμένη βυζαντινή ζωγραφική») εἰσάγεται ἐπίσημα στούς 

Ναούς (μέ ἔγκριση καί ἀναθέσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης), 

πού ἔτσι συμπορεύεται μέ τήν ἐκκλησιαστική τέχνη τοῦ 

νεοελληνικοῦ κράτους καί τίς ἰσχύουσες ἀντιλήψεις γιά τήν 

«βυζαντινή τέχνη». Οἱ ἀντιλήψεις αὐτές θά ἐπικρατήσουν στήν 

ἐκκλησιαστική ζωγραφική ἕως καί τίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰώνα.  

Κατά τήν δεκαετία 1920-1930 περίπου, περίοδος πού ἐδῶ 

ἐνδιαφέρει γιά τά συγκεκριμένα ἔργα τοῦ Περράκη, φανερή εἶναι 
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στήν ἐκκλησιαστική ζωγραφική τῆς νήσου ἡ ὑποχώρηση πλέον  

τῆς τέχνης τῶν Ναζαρηνῶν, ἐνῶ αἰσθητή ἔχει κάνει τήν 

παρουσία της ἤδη ἡ ρωσική ἐπίδραση, κατά βάσιν δυτικότροπα 

ἔργα, κυρίως μέσω προτύπων καί τῆς μαθητείας πολλῶν 

καλλιτεχνῶν αὐτή τήν περίοδο στό Ἅγιο Ὅρος.  

Θά ἔλεγε κανείς ὅτι στίς δύο πρῶτες δεκαετίες τοῦ 20οῦ 

αἰώνα παρατηρεῖται καί σέ ὅλη τήν Κρήτη γενικά ἀθρόα εἰσροή 

εἰκόνων μοναχῶν τοῦ Ἁγίου Ὅρους μέ ἐμφανῆ στοιχεῖα Ρωσικῆς 

καί δυτικῆς ἐπίδρασης, δουλεμένα μέ τήν τεχνική τῆς 

ἐλαιογραφίας, χαρακτηριστικά δηλαδή τά ὁποῖα παρατηροῦμε 

καί στήν περίπτωση τῶν ἔργων τοῦ Περράκη, ὅπως ἀσφαλῶς καί 

στά ἔργα τοῦ Ἱερομονάχου Νέστορος Βασσάλου στό Ρέθυμνο. 

Ἡ μεταβολή πρός τήν ἀποκαλούμενη νεοβυζαντινή τέχνη 

ἀρχίζει στήν Ἑλλάδα ἀλλά καί στήν Κρήτη μόνο ἀπό τήν 

δεκαετία τοῦ 1950 καί ἑξῆς, μέ τήν καταλυτική παρουσία πρός 

τήν κατεύθυνση αὐτή τοῦ Φώτη Κόντογλου (βλ. καί ἔργα του 

στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Νεομαρτύρων Ρεθύμνης) 

πού ὀφείλεται ὅμως κυρίως  στήν συστηματική πλέον μελέτη 

τῶν βυζαντινῶν καί μεταβυζαντινῶν μνημείων τῆς Ἑλλάδος 

(Χατζηδάκης, Ξυγγόπουλος, λόγου χάρη).  

Στό γενικό αὐτό πλαίσιο θά πρέπει νά ἐνταχθοῦν καί τά 

ἔργα τοῦ Περράκη τῆς δεκαετίας τοῦ 1930 πού ἐδῶ μᾶς 

ἐνδιαφέρουν. Ἔργα πού εἶναι ἐνταγμένα στήν φυσιοκρατική 

(δυτικότροπη) ἀντίληψη, φανερώνουν ἀφενός  μέν  τή γνώση καί 

τήν ἐξάρτηση τοῦ ἁγιογράφου μας ἀπό δυτικοευρωπαϊκά -

κυρίως Ναζαρηνά- εἰκονογραφικά πρότυπα τῆς προγενέστερης 

περιόδου, ἀφετέρου δέ ἐμφανῶς ἐξαρτῶνται τεχνοτροπικά καί 

στήν τεχνική τους ἀπό τίς Ρωσικές αἰσθητικές ἀντιλήψεις, 

ἰδιαίτερα  διαδεδομένες τήν ἐποχή αὐτή καί στό Ἅγιος Ὅρος. 

Κατά βάσιν στά ἔργα του διατηρεῖ εἰκονογραφικούς τύπους 

πού καθιερώθηκαν ἀπό τοῦ Ναζαρηνούς ζωγράφους καί 

κατόπιν σταδιακά ἀφομοιώθηκαν μέ μετατροπές καί 

ἁπλοποιήσεις στήν εἰκονογραφική παράδοση ἀπό τούς Ἕλληνες 

καλλιτέχνες. 
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Γιά παράδειγμα, μποροῦμε συγκριτικά νά δοῦμε 

ὁμοιότητες τῆς εἰκόνας τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Δωδεκαόρτου 

τῆς «Ρολόαινας» με τίς θέσεις καί στάσεις τῶν προφητῶν Μωυσῆ 

καί Ἠλία, ὅπως καί τοῦ Ἀποστόλου στό ἄκρο δεξιά, ὅπου 

διατηρεῖται σέ γενικές γραμμές ὁ τύπος τῆς Μεταμορφώσεως, 

ὅπως ἔχει στήν εἰκονογραφημένη Βίβλο τοῦ Γερμανοῦ 

ναζαρηνοῦ Κάρολσφελντ, ἡ ὁποία γνώρισε τεράστια διάδοση σέ 

ὅλη τήν Ἑλλάδα ἀπό τή δεκαετία 1860 καί ἑξῆς περίπου. 

Τά ὑπό ἐξέταση ἔργα τοῦ Περράκη, τά ὁποῖα ἀποτέλεσαν 

δεσποτικές εἰκόνες τοῦ Ναοῦ τῆς «Ρολόαινας», εἶναι φανερό ὅτι 

ἀκολουθοῦν τόν τύπο πού εἶχε καθιερωθεῖ τόν 19ο αἰώνα.  Κατ’ 

οὐσίαν βασίζονται δηλαδή στά πρότυπα πού καθιερώθηκαν ἀπό 

τήν δεκαετία τοῦ 1860, ὅταν ἔγινε ἡ ἀνάθεση ἀπό τόν βασιλιᾶ 

Ὄθωνα τοῦ τέμπλου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῶν Ἀθηνῶν 

στόν Ἀλεξάντερ Μαξιμίλιαν Ζάϊτς, Γερμανό ζωγράφο τοῦ 

κύκλου τῶν Ναζαρηνῶν (1860-1862). Τά πρότυπα αὐτά 

ἀντιγράφηκαν κατά κόρον καί στήν Κρήτη καί ἐδῶ βλέπουμε μία 

παραλλαγή τοῦ δυτικοῦ αὐτοῦ τύπου, ὁ ὁποῖος εἶχε προωθηθεῖ 

ὡς «βελτιωμένη βυζαντινή ζωγραφική». Ἡ κ. Ἀλεβίζου στό 

βιβλίο της «Ἡ Κρήτη τῶν καλλιτεχνῶν» ὀνομάζει τόν Χανιώτη 

ἁγιογράφο Στυλιανό Περράκη «χαρισματικό, πού παρά τά 

ἐλάχιστα γνωστά στοιχεῖα γιά τήν ζωή του, τό ἔργο του τόν 

ἀναδεικνύει σέ ἰδιαίτερα σημαντικό καλλιτέχνη». Ἡ ἴδια γράφει 

γι’ αὐτόν ὅτι ὑπῆρξε «περιζήτητος ἁγιογράφος ὅπως δείχνουν τά 

ἔργα του σέ κεντρικούς ναούς τῆς πόλης τῶν Χανίων, ὁ 

ἰδιαίτερος αὐτός ἁγιογράφος πέραν τῆς ἐμφανοῦς ἐπίδρασης 

ἀπό τή ρώσικη τέχνη, φαίνεται παράλληλα νά υἱοθετεῖ στοιχεῖα 

πού τόν συνδέουν μέ τόν Ἰδεαλισμό» (σελ. 213). 

Ἐκτός τῶν εἰκόνων τοῦ τέμπλου διασώθηκαν ἀπό τόν 

παλαιό Ναό καί μερικές ἀκόμη εἰκόνες ἀπό τίς ὁποῖες θά 

ἀναφερθοῦμε στίς σπουδαιότερες στό τρίτο αὐτό μέρος τῆς 

παρουσίασής μας, ἄν καί εἶναι ἐκτός του θέματός μας. Γιά νά 

ἀποτολμήσομε στό τέλος καί μιά μικρή σύγκριση. 
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Α) Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ καί H ΣΤΕΨΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ τοῦ 

Ἁγιογράφου Ἰωάννου Σταθάκη. Διασώθηκε καί φυλάσσεται 

στόν Ναό τῆς Παναγίας. 

 Στό μέσον τῆς εἰκόνας αὐτῆς παριστάνεται μέσα σέ 

νεφέλες ἡ Παναγία γονατιστή πού στέφεται ἀπό τόν Θεό - 

Πατέρα καί τόν Χριστό, ἐνῶ ψηλά ὑπερίπταται τό Ἅγιο Πνεῦμα 

«ἐν εἴδει περιστερᾶς».  

Ἡ Παναγία ἔχει τά χέρια σταυρωμένα ἐμπρός στό στῆθος 

καί στρέφει τήν κεφαλή πρός τά δεξιά. Ἀριστερά της ὁ Χριστός, 

πού κάθεται σέ «τροχό», εὐλογεῖ μέ τό δεξιό χέρι καί μέ τό 

ἀριστερό κρατεῖ λιθοστόλιστη κορῶνα. Δεξιά ὁ Παλαιός τῶν 

Ἡμερῶν, πού κάθεται ἐπίσης σέ τροχό,  κρατάει τή σφαίρα πού 

συμβολίζει τόν κόσμο ἀκουμπισμένη στό δεξιό του γόνατο καί μέ 

τό δεξιό χέρι κρατάει τήν κορῶνα. Στά πόδια τῶν δύο μορφῶν 

εἰκονίζονται Σεραφείμ καί μικροί ἄγγελοι. Κάτω ἀριστερά 

εἰκονίζεται ὁ Ἅγιος Γεώργιος ἔφιππος δρακοντοκτόνος. Στό 

μέσον, ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαήλ ὡς ψυχοπομπός τῶν ἀνθρώπων 

πού ζυγίζει τήν ψυχή τοῦ νεκροῦ πού βρίσκεται στά πόδια του 

καί δεξιά ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος  μέ τό σύμβολό του, τόν 

ἀετό, στά πόδια του καί ἀνοικτό εὐαγγέλιο στό ἀριστερό χέρι καί 

ὁ Ἅγιος Στυλιανός κρατώντας, ὅπως συνήθως, ἐσπαργανωμένο 

βρέφος. Ψηλά πάνω στό χρυσό βάθος διακρίνεται ἡ ἐπιγραφή: Η 

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑC. Κάτω μέσα σέ πλαίσιο: Δέησεις (sic) τοῦ δούλου τοῦ 

θεοῦ Ἰωάννου Γ. Συγανοῦ Συμβίας καί τῶν τέκνων. Χείρ 

Ἰωάννου  Ἰ. Σταθάκη. Ἔτος 1873. Προφανῶς πρόκειται γιά 

οἰκογενειακή εἰκόνα μέ θέματα προσφιλῆ καί ἁγίους πού 

τιμοῦσε ἡ οἰκογένεια τοῦ δωρητῆ. 

Τήν εἰκόνα αὐτή ἔχει καταγράψει ἤδη ὁ Ἄρχοντας Μιχαήλ 

Τρούλης στό ἄρθρο του «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟ ΙΩΑΝΝΗ ΙΩ. ΣΤΑΘΑΚΗ (1830-1914)» στό 

Ἐπιστημονικό Περιοδικό τῆς Μητροπόλεώς μας «ΝΕΑ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ», τεῦχος 10, σελ. 170, Ρέθυμνον, Ἰούλιος-

Δεκέμβριος 1993. 
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Β) ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ 

ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ. Μιά ἄλλη εἰκόνα 

πού βρισκόταν στόν Ναό τῆς «Ρολόαινας» καί σήμερα εἶναι στό 

Ναό τοῦ Μασταμπᾶ. 

Ἀριστερά εἰκονίζεται ὁ Ἅγιος Ἐλευθέριος, μέ πλήρη 

ἱερατική στολή, νά εὐλογεῖ. Στό κέντρο κρατώντας τό σταυρό οἱ 

ἅγιοι Κωνσταντῖνος καί Ἑλένη παριστάνονται, ὅπως συνήθως, 

ἐστεμμένοι μέ βαρύτιμα βασιλικά ἐνδύματα. Δεξιά τους 

βρίσκεται ὁ ἅγιος Παντελεήμονας κρατώντας ἰατρικό 

κιβωτιάριο, δηλωτικό τῆς ἰατρικῆς του ἰδιότητας. 

Στόν κάμπο, κάτω, ἡ ἀφιερωματική ἐπιγραφή ἀναφέρει: 

Δέησις τοῦ δούλου τοῦ θεοῦ Ἐμμανουήλ Σκανδαλάκη. Διά χειρός 

Π. Κούνουπα, Οἰκονόμου. 1886. Ὁ Ἱερεύς καί Ἁγιογράφος 

Κούνουπας μᾶς ἔχει ἀφήσει πολλά δείγματα τῆς τέχνης του σέ 

Ναούς τῆς Μητροπόλεώς μας.  

Γ) Ο ΑΓΙΟΣ ΤΙΤΟΣ. Μιά ἄλλη εἰκόνα παλαιά εἶναι αὐτή 

τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Τίτου, ἔργο τοῦ ἁγιογράφου Ἰωάννου 

Σταθάκη, ὅπως διαβάζομε στή σχετική ἐπιγραφή: ΜΝΗΣΘΗΤΙ 

ΚΥΡΙΕ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΣΟΥ ΤΙΤΟΥ Μ. ΖΑΚΑΚΗ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΩΝ ΑΥΤΟΥ. ΧΕΙΡ ΙΩΑΝΝΟΥ Ι. 

ΣΤΑΘΑΚΗ. 1902. 

Ὑπάρχει καί μία ἀκόμη χρυσοκέντητη εἰκόνα τῆς 

Σταυρώσεως τήν ὁποία ἀναφέρομε γιά τήν ἀφιέρωσή της: 

«Δωρίζομεν τήν ἁγίαν αὐτήν εἰκόνα τοῦ Ἐσταυρωμένου στό 

Ἐκκλησάκι τῆς ἀδελφῆς μου. Τήν 1ην Ἰανουαρίου 1957. Τίτος καί 

Γεωργία». Πρόκειται γιά τούς ἴδιους ἀφιερωτές μέ τήν εἰκόνα τῆς 

Κοιμήσεως τοῦ τέμπλου. 

Δέν ἔχομε χρόνο γιά νά τίς ἀναλύσομε διεξοδικά. 

Ἀποτολμοῦμε μόνο μία μικρή σύγκριση τῶν δύο ἁγιογράφων, 

Περράκη καί Σταθάκη, ὅπως μᾶς τήν ὑπέδειξε ἡ εἰδικός κ. 

Ἀλεβίζου. 
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Ἡ σύγκριση, πού μπορεῖτε νά κάνετε καί ἐσεῖς βλέποντας 

δύο μόνο εἰκόνες, μία ἀπό κάθε ἁγιογράφο, ἀναδεικνύει τήν 

ἀπόσταση τοῦ ἔργου τοῦ Περράκη ἀπό τό ἔργο ἑνός 

δυτικότροπου ἁγιογράφου τῆς προηγούμενης γενιᾶς ὁ ὁποῖος 

κινοῦνταν ἀκόμη ἐντός τῆς μεταβυζαντινῆς παράδοσης, δηλαδή 

τοῦ Σταθάκη. 

Ἕνα ἐρώτημα γεννᾶται, γιά ποιό λόγο προτιμήθηκε ὁ 

συγκεκριμένος ἁγιογράφος γιά τήν φιλοτέχνηση τῶν εἰκόνων 

τοῦ τέμπλου τῆς «Ρολόαινας» καί ὄχι κάποιος ἀπό ἐκείνους πού 

δραστηριοποιοῦνταν τόν ἴδιο καιρό στό Ρέθυμνο. Ἴσως νά 

ὑπῆρχε κάποια γνωριμία τῶν ἀφιερωτῶν μέ τό πρόσωπό του. 

Ἴσως ἡ φήμη του νά εἶχε φθάσει στίς ἀκοές τους. Ἴσως κάτι ἄλλο 

πού πρέπει νά διερευνηθεῖ. Πάντως τά συγκεκριμένα ἔργα πού 

παρουσιάσθηκαν ἀποτελοῦν ἐξαιρετικά δείγματα τῆς τέχνης του 

πού ἔχουν ἤδη καταλάβει τήν θέση τους ἀνάμεσα στά ἔργα τῆς 

ἐκκλησιαστικῆς ζωγραφικῆς, τά ὁποῖα εἶναι πλοῦτος τῆς 

Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. 

Κλείνοντας τήν πενιχρή μας αὐτή παρουσίαση καί μέ τήν 

βεβαιότητα ὅτι τό θέμα της χρήζει μεγαλύτερης ἔρευνας καί 

τεκμηρίωσης, ἐπιθυμοῦμε νά σᾶς εὐχαριστήσομε γιά τήν 

ὑπομονή πού δείξατε στήν παρακολούθησή της. 


