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Ο µπακάλης και ο µυλωνάς, 1763 
Κοίµηση της Θεοτόκου, Ρίζωµα Τρικάλων 
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Η γυναίκα που 
χαλάει την 
«προξενίαν», 1791 
Κοίµηση Θεοτόκου 
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Τριφύλλι Γρεβενών -'. 
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«Εκίνος ο µιΛονάς 
όπου κΛέπτΐ στον 

µ/Αο», 1779 
Ανία Παρασκευή, 

Καλοµοίρα 
Τρικάλων 
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FUTURA, 
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1. Η κληρονο 
µιά, Πατά 
κης, Κριστοφερ 

Πα 
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2. Όσο αντέχει η 
ψυχή, Ψυχογιός, Αε 
να Μαντά 

3. To νήµα, ∆ιόπτρα, Victo 
ria Hislop 

4. Σενάριο γάµου, Πατάκης, Ευγενίδης 
Τζέφρυ 

5. Έρωτας πόλεµος, Ψυχογιός, Καίτη Οικονό 

µου 
6. To κορίτσι που εξαφανίστηκε, Μεταίχµιο, Τζίλιαν 

Φλιν 

Υστερα από ενδελεχή προσωπική 
έρευνα, που διήρκεσε 

µια ολόκληρη δεκαετία και 
έλαβε χώρα κυρίως στην Ήπειρο, 
τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία, ο 
γνωστός ζωγράφος και ∆ιδάκτορας 
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Στέφανος 

Τσιόδουλος, µας παρουσιάζει 
µια εξαιρετική εργασία στην 

οποία διερευνώνται εικονογραφικά 
θέµατα της περιόδου ano τον 13ο 
έως τον 19ο αιώνα που σχετίζονται 
µε τις τιµωρίες των αµαρτωλών 
στην κόλαση. 

Μέσα ano το συγκεκριµένο βιβλίο 
του, µελετώνται οι κοινωνικές αντιλήψεις, 

οι προκαταλήψεις, 
καθώς και η πρόσληψη του 

καλού και του κακού 
όπως αποτυπώνονται 

στις παραστάσεις 
των κολασµένων. 

Αφορµή για την ενασχόληση του µε 
τσσυγκεκριµένο θέµα,.όπως µαςλέει 

ο συγγραφέας, ήταν µια τοιχογραφία.στην 
Ιερά Μόνη Αγ. Νικολάου 

στο Σκάµνέλι Ζαγορίου, στην οποία 
αντίκρισε τρεις τιµωρηµένους αµαρτωλούς 

άντρες να τους µπήγεται στα 
οπίσθια ano ένα αιχµηρό αντικείµενο, 

το οποίο σχετιζόταν µε την επαγγελµατική 
τους δραστηριότητα. 

Οι µεταθανάτιες αυτές ποινές, φόβοι 
µεταφυσικοί για την αιώνια τιµωρία, 
αποτυπώθηκαν στην εικονογραφική 
παράσταση της ∆ευτέρας Παρουσίας. 

Πρόκειται για φόβους και 
ενοχές που διαχειρίζεται η Εκκλησία 
και λειτουργούν κυρίως εξισορροπητικά 

στη ζωή των ανθρώπων. 
Σύµφωνα µε τους κοινωνικούς κανόνες 

της εποχής, οι. απεικονίσεις 
των κολασµένων ανταποκρίνονται 
στους διαµορφωµένους κοινωνικούς 
ρόλους των δύο φύλων. 

Οι άνδρες καταδικάζονται κυρίως 
για επαγγελµατικά και οικονοµικά 
παραπτώµατα, ενώ οι γυναίκες για 

ηθικά και για παραπτώµατα του «οίκου» 
ή παραπτώµατα ρφής κοινωνικής 
εµβέλειας, γεγονός που υποδηλώνει 

τον διαχωρισµό των κοινωνικών 
ρόλων των φύλων, καθώς και 

την ανδρική κυριαρχία σε όλα τα επίπεδα 
της καθηµερινότητας. 

Οι παραστάσεις των κολαζοµένων 
γυναικών αποτελούν έµµεση µαρτυρία 

για την κοινωνική θέση της γυναίκας. 
Ταυτόχρονα, σι αναπαραστάσεις 
του µυλωνά και του κρασοπούλου, 
όπως επίσης του παραυλακιστή 

(αυτού που κλέβει κατά το όργωµα 
γειτονικές εκτάσεις), του γιδοκλέπτη 
και του µπακάλη, παραπέµπουν σε 
αγροτικές κοινωνίες, των οποίων η 
οικονοµία στηρίζεται στη γεωργία, 
την κτηνοτροφία και το υποτυπώδες 
εµπόριο σε τοπικό και πρωτογενές 
επίπεδο. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι µεγάλο µέρος 
του εικονογραφικού υλικού που 

χρησιµοποιείται αντλήθηκε ano επιτόπια 
έρευνα και δηµοσιεύεται εδώ 

για πρώτη φορά. 
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