
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

ΧΕΙΡ ΑΓΓΕΛΟΥ: ΕΝΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ 
ΚΡΗΤΗ 

 
Μουσείο Μπενάκη – Κεντρικό Κτήριο 

Εγκαίνια: 16 Νοεμβρίου 2010 

Διάρκεια: 17 Νοεμβρίου 2010 – 16 Ιανουαρίου 2011 

 
Η έκθεση: παρουσιάζει έναν επώνυμο ζωγράφο των ύστερων βυζαντινών χρόνων, τον 
Άγγελο Ακοτάντο, και φωτίζει το έργο του. Πρόκειται δηλαδή για την αναδρομική έκθεση 
ενός ζωγράφου εικόνων, που έζησε στη βενετοκρατούμενη Κρήτη στο πρώτο μισό του 15ου  
αιώνα. 
 
Τα έργα: Εκτίθενται 49 έργα: 47 εικόνες, ένα εικονογραφημένο χειρόγραφο από το Μουσείο 
του Λούβρου και η διαθήκη του ζωγράφου από τα Κρατικά Αρχεία της Βενετίας. 
 
Προέλευση των έργων: 

1. Από Μουσεία του εξωτερικού: Βρετανικό Μουσείο, Μουσείο Fitzwilliam- Κέμπριτζ, 
Μουσείο του Λούβρου, Μουσείο Εικόνων-Recklinghausen, Galleria Sabauda-Τορίνο, 
Pinacoteca Nazionale-Bologna, Μουσείο Εικόνων του Ινστιτούτου Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, Κρατικά Αρχεία Βενετίας 

2. Από Δημόσια Μουσεία της Ελλάδας: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Μουσείο 
Κανελλοπούλου, Μουσείο Εικόνων-Ζάκυνθος, Μουσείο Αντιβουνιώτισσας-Κέρκυρα  

3. Από Μονές: Μονή Αγίου Ιωάνη του Θεολόγου-Πάτμος, Μονή Ευαγγελισμού-Πάτμος, 
Μονή Βαρσαμονέρου, Οδηγήτριας και Αγία Μονή Βιάννου Κρήτης 

4. Από ναούς: Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Ερμούπολη Σύρου, Προφήτη Ηλία και 
Μεταμορφώσεως στη Νάξο, Αγίας Αικατερίνης στη Φολέγανδρο, ενοριακός ναός 
στις Μάλλες Ιεράπετρας 

5. Από ιδιωτικές συλλογές των Αθηνών και της Κέρκυρας 
6. Από το Μουσείο Μπενάκη και  
7. την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης (Συλλογή εικόνων Αγίας Αικατερίνης Σιναϊτών) 

 
Ο ζωγράφος Άγγελος Ακοτάντος:  
 
Στις 26 Απριλίου του 1436 ο Κρητικός ζωγράφος Άγγελος Ακοτάντος ετοιμάζεται να 
ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη και με την αφορμή αυτή συντάσσει, ιδιοχείρως, τη 
διαθήκη του. Το κείμενο της διαθήκης ξεκινά ως εξής: «Δια την παράβασιν του προπάτορος 
Αδάμ πάντες παρεδώθημεν τω θανάτω και τη φθορά και ουδείς εστιν των ανθρώπων ος 
ζήσεται και ουχ όψεται θάνατον. Δια τούτο καγω΄Άγγελος Κοτάντος ο ζωγράφος, ως 
άνθρωπος θνητός και υπόχρεως των θανάτω και μέλλω αποπλεύσαι εν Κωνσταντινουπόλει, 
διατάτομαι και την εμήν διαθήκην ποιώ εις τα εμά πράγματα και ούτως λέγω». Από το 
κείμενο της διαθήκης πληροφορούμαστε ότι: 
1. Ο Άγγελος Ακοτάντος ζει στο Χάνδακα της Κρήτης, όπου και ασκεί τη ζωγραφική τέχνη. 
2. Έχει δυο αδελφούς, τον Ιωάννη, επίσης ζωγράφο και τον Θεόδωρο, σχολάρχη και μιαν 
αδελφή, τη Μπάρμπινα. 
3. Είναι παντρεμένος με την Ελένη Μαρμαρά και την εποχή που συντάσσει τη διαθήκη, η 
γυναίκα του περιμένει το πρώτο τους παιδί. 
4. Διαθέτει σημαντική κινητή και ακίνητη περιουσία και με τη διαθήκη ρυθμίζει τα 
κληρονομικά του ζητήματα μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. 
5. Διαθέτει προσωπική βιβλιοθήκη με σημαντικό αριθμό βιβλίων. 
6. Τα σύνεργα της δουλειάς του και τα σχέδια ζωγραφικής κληροδοτεί στο παιδί που θα 
γεννηθεί, αν είναι αγόρι και θέλει να μάθει τη ζωγραφική τέχνη, διαφορετικά τα αφήνει 
στον αδελφό του Ιωάννη. 
7. Εκτελεστές της διαθήκης ορίζει τον Μανουήλ Μαρμαρά χρυσοχόο και κουμπάρο του, τη 
γυναίκα του Ελένη και τον ανιψιό του Μιχελή Πρίγκιπα.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ 
Κουμπάρη 1 
10674 Αθήνα 

Τηλ. 210 3671000 
 

Τρίτη: ΚΛΕΙΣΤΑ 
Δευτέρα, Τετάρτη, 

Παρασκευή, Σάββατο: 
9.00‐17.00 

Πέμπτη: 9.00‐24.00 
Κυριακή: 9.00‐15.00 

 

 Η διαθήκη εύγλωττα αφήνει να διαφανεί η κοινωνική θέση του ζωγράφου: ένας 
ευκατάστατος αστός που ζει και εργάζεται στην πόλη του βενετοκρατούμενου Χάνδακα. Η 
περίπτωση του ζωγράφου Αγγέλου μάς επιτρέπει να σκιαγραφήσουμε το πορτραίτο του 
καλλιτέχνη στην Ύστερη βυζαντινή κοινωνία και να διαπιστώσουμε την αλλαγή στη θέση του 
ζωγράφου, μέσα από την οποία προετοιμάζεται ο Αναγεννησιακός καλλιτέχνης-δημιουργός.  
Η περίοδος της καλλιτεχνικής δράσης του ζωγράφου Αγγέλου Ακοτάντου τοποθετείται 
ανάμεσα στο 1425 και το 1450, το έτος που πεθαίνει. Οι εικόνες του χαρακτηρίζονται από 
υψηλή καλλιτεχνική ποιότητα, στην οποία συνυπάρχουν οι αναζητήσεις της ζωγραφικής της 
Κωνσταντινούπολης με την εκλεκτική υιοθέτηση στοιχείων της βενετσιάνικης ζωγραφικής. 
Με τις εικόνες του ο Άγγελος φαίνεται να συμμετέχει αλλά και να σχολιάζει σημαντικά 
θεολογικά ζητήματα του καιρού του, πράγμα που φανερώνει το εύρος των προβληματισμών 
και της κατάρτισής του. Καθιερώνει εικονογραφικά τη λατρεία «νέων» αγίων, όπως ο άγιος 
Φανούριος, «προπαγανδίζει» υπέρ της Ένωσης της Ανατολικής με τη Δυτική Εκκλησία με τις 
εικόνες του Ασπασμού των αποστόλων Πέτρου και Παύλου, επεξεργάζεται θέματα με λεπτές 
θεολογικές αποχρώσεις, όπως ο Χριστός η Άμπελος, στις οποίες ενδεχομένως να 
εμπεριέχεται και κάποια φιλενωτική διάθεση.  
 
Ο ζωγράφος Άγγελος υπήρξε ο πιο σπουδαίος ζωγράφος μιας ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας 
εποχής. Είναι η εποχή που το κέντρο της καλλιτεχνικής παραγωγής μετατοπίζεται, λόγω των 
δυσχερών ιστορικών συγκυριών, από την πρωτεύουσα του Βυζαντινού κράτους, την 
Κωνσταντινούπολη, στην πρωτεύουσα της βενετοκρατούμενης Κρήτης, τον Χάνδακα 
(σημερινό Ηράκλειο). Οι πηγές παραδίδουν τα ονόματα ενός μεγάλου αριθμού 
Κωνσταντινουπολιτών ζωγράφων, οι οποίοι μεταφέρουν στο Χάνδακα την έδρα της 
καλλιτεχνικής τους δραστηριότητας. Η έκθεση αναζητά την τέχνη αυτών των ζωγράφων που 
σήμερα λανθάνει σε Μουσεία και ιδιωτικές συλλογές της Ελλάδας και του εξωτερικού, για να 
δείξει πως αυτοί υπήρξαν οι δάσκαλοι του Αγγέλου. Επομένως εκτός από το έργο του 
ζωγράφου Αγγέλου, παρουσιάζονται δείγματα της τέχνης που δημιουργείται γύρω στο 1400. 
Παράλληλα εκτίθενται εικόνες που τεκμηριώνουν το πόσο σπουδαίος ζωγράφος υπήρξε ο 
Άγγελος για τους σύγχρονους αλλά και τους μεταγενέστερους ζωγράφους. 
Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως ο ζωγράφος Άγγελος ήταν ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος 
του 15ου αιώνα. Για το λόγο αυτό η έκθεση ολοκληρώνεται με την εικόνα της Κοίμησης της 
Θεοτόκου από ομώνυμο ναό στην Ερμούπολη της Σύρου, που φέρει την υπογραφή του 
Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. 
 
Ενότητες της έκθεσης 
Η έκθεση διαιρείται σε τρεις ενότητες: 
Ενότητα Α΄. Γύρω στο 1400: Κωνσταντινούπολη και Κρήτη 
Ενότητα Β΄. Ο ζωγράφος Άγγελος Ακοτάντος 
Ενότητα Γ΄. Μετά τον Άγγελο 
 

Συντελεστές έκθεσης 
Επιμελήτρια: Μαρία Βασιλάκη 
Γραμματειακή Υποστήριξη:        Βασιλική Δημητροπούλου, Πανωραία Μπενάτου,  
                                                Φλωρεντία Πίκουλα, Βασιλική Ανεμοδούρη 
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός: Άγγελος Βασιλείου, Κωστής Μαυρακάκης 
Εικαστική επιμέλεια : Βουβούλα Σκούρα 
Επιβλέποντες Συντηρητές/ 
Τοποθέτηση Αντικειμένων :         Λένα Βρανοπούλου 
                                                  Αλεξάνδρα-Ελένη  Καλλιγά, 
                          Χρύσα Βουρβοπούλου 
                                                  Νίκος Σμυρνάκης 
                                                  Ελευθερία Γκούφα 
Επικοινωνία: Νικολέττα Μέντη 
Γραφείο Τύπου: Ξανθοπούλου & Συνεργάτες 
Τεχνική Υποστήριξη: Μανώλης Μπλαζιάκης 
Ψηφιακές Εκτυπώσεις: Graphicon 
Κατασκευές: Αντώνης και Μάνος Λιγνός 
Χρωματισμοί: Γιάννης Καραμπελιάς 
Μεταφορές: Moveart 
Ασφαλίσεις Έργων: Lloyd’s Ασφαλιστική – Γ. Καραβίας & συνεργάτες 
 

Παράλληλες εκδηλώσεις 
1. Ξεναγήσεις στο κοινό. Σε καθημερινή βάση η επιμελήτρια της έκθεσης και άλλοι  

ειδικοί επιστήμονες θα προσφέρουν ξεναγήσεις για το κοινό. Το ακριβές πρόγραμμα 
θα ανακοινωθεί στον Τύπο. 

2. Οι διαλέξεις της Παρασκευής. Έξι διαλέξεις φωτίζουν την τέχνη της περιόδου (βλ. 
το αναλυτικό πρόγραμμα στη σχετική σελίδα). Με το τέλος της διάλεξης το κοινό θα 
συμμετέχει σε ξενάγηση που θα προσφέρει ο ομιλητής της ημέρας μαζί με την 



 

επιμελήτρια της έκθεσης. 
Ο κύκλος των διαλέξεων ξεκινά αυτή την Παρασκευή 19/11 με τη διάλεξη «Χειρ 
Αγγέλου» από την επιμελήτρια της έκθεσης. 

3.    Τρίτη 21 Δεκεμβρίου  «Η ζωγραφική του Αγγέλου μέσα από τα μάτια των    
       σύγχρονων ζωγράφων» Μια συζήτηση της επιμελήτριας της έκθεσης με τον Αλέκο  
       Λεβίδη και το Γιώργο Χατζημιχάλη με τη συμμετοχή και άλλων ζωγράφων. 
4.    Διεθνές Συμπόσιο «1400-1450: η καλλιτεχνική παραγωγή στην Κωνσταντινούπολη,  
        τη Βενετία και τη βενετοκρατούμενη Κρήτη»   
        15-16 Ιανουαρίου 2011, αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη της  

οδού Πειραιώς. 
5.  Μουσική εκδήλωση 16 Ιανουαρίου (τελευταία μέρα της έκθεσης).  

Ο Γιώργης Ξυλούρης, ο Αχιλλέας Περσίδης και ο Ζαχάρης Σπυριδάκης ερμηνεύουν 
αποσπάσματα από τον Ερωτόκριτο 
Κεντρικό Μουσείο Μπενάκη, 8.00 μμ 
 
Δημιουργία βίντεο «Χειρ Αγγέλου» 
Με τη σκηνοθεσία του Νίκου Νταγιαντά και παραγωγή της Άνεμον Productions. 
Το βίντεο θα προβάλλεται στη διάρκεια της έκθεσης στο μικρό αμφιθέατρο του 2ου 
ορόφου και θα πωλείται στο πωλητήριο. 
 
Κατάλογος 
Ο κατάλογος της έκθεσης κυκλοφόρησε στα ελληνικά και τα αγγλικά.  
Περιέχει  εισαγωγικά κείμενα των : Αγγελικής Λαΐου, Χρύσας Μαλτέζου, David 
Jacoby, Robin Cormack, Μαρίας Βασιλάκη, Μαρίας Καζανάκη και Νανώς Χατζηδάκη. 
Τα λήμματα των έργων έχουν τη μορφή μικρών δημοσιεύσεων. 
 
Εκπαιδευτικά προγράμματα 
Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μουσείου Μπενάκη με την επιμέλεια 
της Μαρία Χριστίνας Γιαννουλάτου ετοίμασε ένα ενδιαφέρον εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για τους ζωγράφους στη βενετοκρατούμενη Κρήτη και το ζωγράφο 
Άγγελο. 

  
    
Χορηγοί της έκθεσης 

Μέγας χορηγός:                                             

  

Χορηγός αερομεταφορών:  

 

Χορηγός Ασφάλισης έργων:  

 

Χορηγός φιλοξενίας:  

 



 

 

Άλλοι Χορηγοί: «Φίλοι Μουσείου Μπενάκη», Πολιτιστική Εταιρεία «Βασίλης Δαμβόγλου», 

Nicholas & Mattie Egon, Helen & John Murlis. 

Χορηγοί Επικοινωνίας ‘Εκθεσης 

 

 
ΜΟΝΙΜΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ 

 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

  

 
 


