
Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ν  Κ Α Ι  Κ Α Π Ο Δ Ι Σ Τ Ρ Ι Α Κ Ο Ν  

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Ν  Α Θ Η Ν Ω Ν

Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α Σ  Γ .  Ε Υ Θ Υ Μ Ι Ο Υ

Θ Ε Ο Μ Η Τ Ο Ρ ΙΚ Ε Σ  Π Ρ Ο ΕΙΚ Ο Ν ΙΣ ΕΙΣ  ΤΗΣ  

Π Α Λ Α ΙΟ Λ Ο Γ Ε ΙΑ Σ  Μ Ν Η Μ Ε ΙΑ Κ Η Σ  

Ζ Ω Γ Ρ Α Φ ΙΚ Η Σ  ΣΤΗΝ ΒΥ Ζ Α Ν Τ ΙΝ Η  

ΕΠ ΙΚ Ρ Α Τ Ε ΙΑ

Α Θ Η Ν Α  2011



2

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ν  Κ Α Ι  Κ Α Π Ο Δ Ι Σ Τ Ρ Ι Α Κ Ο Ν  

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Ν  Α Θ Η Ν Ω Ν  

Τ Μ Η Μ Α  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ  Κ Α Ι  Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ  

Τ Ο Μ Ε Α Σ  Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α Σ  Γ .  Ε Υ Θ Υ Μ Ι Ο Υ

Θ Ε Ο Μ Η Τ Ο Ρ ΙΚ Ε Σ  Π Ρ Ο ΕΙΚ Ο Ν ΙΣ ΕΙΣ  ΤΗΣ  

Π Α Λ Α ΙΟ Λ Ο Γ Ε ΙΑ Σ  Μ Ν Η Μ Ε ΙΑ Κ Η Σ  

Ζ Ω Γ Ρ Α Φ ΙΚ Η Σ  ΣΤΗΝ ΒΥ Ζ Α Ν Τ ΙΝ Η  

ΕΠ ΙΚ Ρ Α Τ Ε ΙΑ

Δ ι α τ ρ ι β ή  ε π ί  δ ι δ α κ τ ο ρ ί α  

σ τ η ν  Β υ ζ α ν τ ι ν ή  Α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α

Τ ρ ιμ ε λ ή ς  ε π ιτρ ο π ή :

Κ α θ . κ . Σ ο φ ία  Κ α λ ο π ίσ η -Β έ ρ τ η  (επ ό π τρ ια ) 

Κ α θ . κ . Μ α ρ ία  Π α ν α γ ιω τ ίδ η

Κ α θ . κ . Ν ικ ό λ α ο ς  Γ κ ιο λ έ ς

Α Θ Η Ν Α  2011



3

Π ΕΡ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ........................................................................................................ 11
Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ ................................................................................. 13
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ............................................................................................................ 16

Μ Ε Ρ Ο Σ Α'
Ή  γ ρ α π τ ή  μ α ρ τ υ ρ ία :

Ε κ κ λ η σ ια σ τ ικ ή  Γ ρ α μ μ α τ ε ία -Λ α τ ρ ε ία -Ί δ ε ο λ ο γ ία

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Α '
Οι ΠΡΟΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ...................... 26

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Β '
Οι ΠΡΟΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ....................  52

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Γ'
Οι ΠΡΟΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΛΑΤΡΕΤΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.............................62

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Δ'
Οι ΠΡΟΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ 73

Μ Ε Ρ Ο Σ Β'
Ή  ε ικ ο ν ο γ ρ α φ ία : 

Π α ρ ά δ ο σ η -Έ ξ έ λ ιξ η -Ά ν ά π τ υ ξ η  τ ή ν  επ ο χ ή  τ ώ ν  Π α λ α ιο λ ό γ ω ν

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Α '

Κ λ ιμ α ξ  Ια κ ω β

1. Ή  γρα π τή π αράδοση
1.1 Ή  Π α λ α ια  Δ ια θ ή κ η ................................................................................ 84
1.2 Ή  έκκΛησιαστική γ ρα μ μ α τεία

1.2.1 Ή πατερική συγγραφή....................................................................84
1.2.2 Ή ύμνογραφία.....................................................................................86

2. Ή  Λειτουργική χ ρ ή σ η ..................................................................................... 86
3. Ή  εικαστική μαρτυρία

3.1 Ή  είκονογραφ ική π α ρά δο σ η .............................................................87
3.2 Ή  π α ρουσ ία  κ α ί έξέλιξη τοΰ θέμα τος έως τήν 

Π α λ α ιολ όγ εια  π ερ ίο δο .......................................................................... 92
3.3 Ή  ΠαΛαιοΛόγεια π ερίοδος

3.3.1 Τα μνημεία



4

3.3.1.1 Άγ. Σοφία Τραπεζουντος (1260 π.)..................................96
3.3.1.2 Πρωτάτο (1290 π.)................................................................101
3.3.1.3 Παναγία Περίβλεπτος (Άγ. Κλήμης) Άχρίδος 

(1294/5).....................................................................................104
3.3.1.4 Άγ. Θεοδώρα Άρτης (τέλη 13ου-αρχ. 14ου αί.)............... 108
3.3.1.5 Μονή Χώρας (1315-1321).................................................... 111
3.3.1.6 Άγ. Απόστολοι Θεσσαλονίκης (1315 π. η μεταξύ 1328 

καί 1334)...................................................................................114
3.3.1.7 Μονή Χιλανδαρίου (1321/2)...............................................118

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Β '

ΦΛΕΓΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

1. Ή  γρα π τή π αράδοση
1.1Ή  Π α λ α ια  Δ ια θ ή κ η ............................................................................... 123
1.2 Ή  έκκλησιαστική γ ρα μ μ α τεία

1.2.1 Ή πατερική συγγραφή..................................................................123
1.2.2 Ή ύμ νογρα φ ία ................................................................................. 126

2. Ή  λ ειτουργική  χ ρ ή σ η ..................................................................................127
3. Ή  εικαστική μαρτυρία

3.1 Ή  είκονογραφ ική π α ρά δο σ η .......................................................... 127
3.2 Ή  π α ρουσ ία  κ α ί έξέλιξη του θέμα τος έως τήν 

Π α λ α ιολ όγ εια  π ερ ίο δο ........................................................................132
3.3 Ή  Π α λ α ιολ όγεια  π ερίοδος

3.3.1 Αυτοτελείς αφηγηματικές παραστάσεις-Τα μνημεία
3.3.1.1 Άγ. Σοφία Τραπεζουντος (1260 π.).................................. 140
3.3.1.2 Πρωτάτο (1290 π.)..................................................................141
3.3.1.3 Παναγία Περίβλεπτος (Άγ. Κλήμης) Άχρίδος (1294/5).145
3.3.1.4 Άγ. Θεοδώρα Άρτης (τέλη 13ου-αρχ. 14ου α ί.) ................. 150
3.3.1.5 Μονή Χώρας (1315-1321)....................................................... 155
3.3.1.6 Άγ. Νικόλαος Ορφανός Θεσσαλονίκης (β' δεκαετία 14ου 

αί.)................................................................................................ 158
3.3.1.7 Άγ. Απόστολοι Θεσσαλονίκης (1315 π. η μεταξύ 1328 καί 

1334)............................................................................................. 163
3.3.2 Συνοπτικές παραστάσεις-Τά μνημεία

3.3.2.1 Περίβλεπτος Μυστρά (μεταξύ 1365 καί 1374)............165



5

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Γ '

ΡΑΒΔΟΣ ΕΚΒΛΑΣΤΗΣΑΣΑ

1. Ή  γρα π τή π αράδοση
1.1 Ή  Π α λ α ια  Δ ια θ ή κ η ............................................................................... 168
1.2 Ή  έκκλησια στική γ ρα μ μ α τεία

1.2.1 Ή πατερική συγγραφή..................................................................168
1.2.2 Ή ύμνογραφία...................................................................................171

2. Ή  λ ειτουργική  χ ρ ή σ η ...................................................................................172
3. Ή  είκαστική μαρτυρία

3.1 Ή  είκονογραφ ική π α ρά δο σ η .......................................................... 172
3.2 Ή  π α ρουσ ία  κ α ί έξέλιξη του θέμα τος έως τήν 

Π α λ α ιολ όγ εια  π ερ ίο δο ......................................................................... 175
3.3 Ή  Π α λ α ιολ όγεια  π ερίοδος

3.3.1 Τα μνημεία
3.3.1.1 Άρτα, Πλησιοί, Άγ. Δημήτριος Κατσούρη (β' φάση, τελ. 

τέτ. 13ου α ί.)..................................................................................180
3.3.1.2 Πρωτάτο (1290 π.)....................................................................... 181
3.3.1.3 Μονή Χώρας (1315-1321).......................................................... 183
3.3.1.4 Ναός Τιμίου Προδρόμου Χρυσάφων Λακωνίας (1367/8)183
3.3.1.5 Περίβλεπτος Μυστρά (μεταξύ 1365 καί 1374)....................185
3.3.1.6 Άγ. Παρασκευή Πλάτσας Έξω Μάνης (1412)................... 186
3.3.1.7 Παντάνασσα Μυστρά (1430 π.)..............................................186

4. Σ υγγενή θ έμ α τα -Ά λ λ η λ επ ιδρά σ εις.................................................... 188

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Δ '

ΠΟΚΟΣ ΕΝΔΡΟΣΟΣ

1. Ή  γρα π τή π αράδοση
1.1 Ή  Π α λ α ια  Δ ια θ ή κ η .............................................................................. 193
1.2 Ή  έκκλησια στική γ ρα μ μ α τεία

1.2.1 Ή πατερική συγγραφή..................................................................194
1.2.2 Ή ύμνογραφία...................................................................................195

2. Ή  λ ειτουργική  χ ρ ή σ η ...................................................................................196
3. Ή  είκαστική μαρτυρία

3.1 Ή  είκονογραφ ική π α ρά δο σ η ........................................................ 196



6

3.2 Ή  π α ρουσ ία  κ α ί έξέλιξη του θ έμα τος έως τήν
Π α λ α ιολ όγεια  π ερ ίο δ ο ................................................................. 207

3.3 Ή  Π α λ α ιολ όγεια  π ερίοδος
3.3.1 Αυτοτελείς αφηγηματικές παραστάσεις-Τα μνημεία

3.3.1.1 Άγ. Απόστολοι Θεσσαλονίκης (1315 π. η μεταξύ 1328
καί 1374)................................................................................. 214

3.3.1.2 Μονή Χιλανδαρίου (1321/2)............................................. 217
3.3.2 Συνοπτικές παραστάσεις-Τα μνημεία

3.3.2.1 Περίβλεπτος Μυστρά (μεταξύ 1365 καί 1374)..........219

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Ε '

ΚΛΙΝΗ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ

1. Ή  γρα π τή π αράδοση
1.1 Ή  Π α λ α ια  Δ ια θ ή κ η ...............................................................................223
1.2 Ή  έκκλησια στική γ ρα μ μ α τεία

1.2.1 Ή πατερική συγγραφή................................................................. 223
1.2.2 Ή ύμνογραφία................................................................................. 225

2. Ή  λ ειτουργική  χ ρ ή σ η ...................................................................................225
3. Ή  είκαστική μαρτυρία

3.1 Ή  είκονογραφ ική π α ρά δο σ η .......................................................... 226
3.2 Ή  π α ρουσ ία  κ α ί έξέλιξη του θ έμα τος έως τήν 

Π α λ α ιολ όγεια  π ερ ίο δ ο ................................................................. 228
3.3 Ή  Π α λ α ιολ όγεια  π ερίοδος

3.3.1 Τα μνημεία
3.3.1.1 Παναγία Περίβλεπτος (Άγ. Κλήμης) Άχρίδος (1294/5) 231

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Σ Τ '

Α ν θ ρ α κ ο φ ο ρ ο ς  Λ α β ιδ α

1. Ή  γρα π τή π αράδοση
1.1 Ή  Π α λ α ια  Δ ια θ ή κ η ...............................................................................235
1.2 Ή  έκκλησια στική γ ρα μ μ α τεία

1.2.1 Ή πατερική συγγραφή................................................................. 235
1.2.2 Ή ύμνογραφία................................................................................. 238

2. Ή  λ ειτουργική  χ ρ ή σ η ...................................................................................239
3. Ή  σχέση του Ή σ α ΐα  μέ τήν Θ εία  Ε ν α νθ ρώ π η σ η

3.1 Στήν λ α τρ εία ...........................................................................................240



7

3.2 Σ τήν τέχ ν η ............................................................................................... 241
4. Ή  είκαστική μαρτυρία

4.1 Ή  είκονογραφ ική π α ρά δο σ η .......................................................... 243
4.2 Ή  π α ρουσ ία  κ α ί έξέλιξη του θ έματος έως τήν

Π α λ α ιολ όγεια  π ερ ίο δ ο .........................................................................247
4.3 Ή  Π α λ α ιολ όγεια  π ερίοδος

4.3.1 Τα μνημεία
4.3.1.1 Παναγία Περίβλεπτος (Άγ. Κλήμης) Άχρίδος (1294/5)253

4.3.1.2 Άγ. Εύθύμιος Θεσσαλονίκης (1302/3)...........................258
4.3.1.3 Άγ. Άπόστολοι Θεσσαλονίκης (1315 π. η μεταξύ 1328

καί 1334).................................................................................. 261
4.3.1.4 Μονή Χιλανδαρίου (1321/2)...............................................263

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Ζ '

ΠΥΛΗ Κ ε κ λ ε ις μ ε ν η

1. Ή  γρα π τή π αράδοση
1.1 Ή  Π α λ α ια  Δ ια θ ή κ η ...............................................................................267
1.2 Ή  έκκλησια στική γ ρα μ μ α τεία

1.2.1 Ή πατερική συγγραφή.....................................................268
1.2.2 Ή ύμ νογ ρα φ ία ....................................................................270

2. Ή  λ ειτουργική  χ ρ ή σ η ...................................................................... 271
3. Ή  είκαστική μαρτυρία

3.1 Ή  είκονογραφ ική π α ρά δο σ η .......................................................... 272
3.2 Ή  π α ρουσ ία  κ α ί έξέλιξη του θέμα τος έως τήν

Π α λ α ιολ όγεια  π ερ ίοδο ..................................................................... 281
3.3 Ή  Π α λ α ιολ όγεια  π ερίοδος

3.3.1 Τα μνημεία
3.3.1.1 Μονή Παμμακαρίστου (δεκαετία 1290)...................... 285

3.3.1.2 Παναγία Περίβλεπτος (Άγ. Κλήμης) Άχρίδος (1294/5)288
3.3.1.3 Μονή Χώρας (1315-1321)....................................................293
3.3.1.4 Άγ. Άπόστολοι Θεσσαλονίκης (1315 π. η μεταξύ 1328

καί 1334).................................................................................. 296



8

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Η '

Α λ α τ ο μ η τ ο ν  Ο ρ ο ς

1. Ή  γρα π τή π αράδοση
1.1 Ή  Π α λ α ια  Δ ια θ ή κ η ...............................................................................301
1.2 Ή  έκκλησια στική γ ρα μ μ α τεία

1.2.1 Ή πατερική συγγραφή................................................................. 302
1.2.2 Ή ύμνογραφία..................................................................................304

2. Ή  λ ειτουργική  χ ρ ή σ η ................................................................................... 304
3. Ή  σχέση του Δ α νιήλ  μέ τήν Θ εία  Ε ν α ν θ ρ ώ π η σ η

3.1 Σ τήν λ α τρ εία ............................................................................................305
3.2 Στήν τέχ ν η .................................................................................................306

4. Ή  είκαστική μαρτυρία
4.1 Ή  είκονογραφ ική π α ρά δο σ η .......................................................... 308
4.2 Ή  π α ρουσ ία  κ α ί έξέλιξη του θ έματος έως τήν

Π α λ α ιολ όγεια  π ερ ίο δο .....................................................................313
4.3 Ή  Π α λ α ιολ όγεια  π ερίοδος

4.3.1 Αύτοτελείς αφηγηματικές παραστάσεις -Τ α  μνημεία
4.3.1.1 Παναγία Περίβλεπτος (Άγιος Κλήμης) Άχρίδος 

(1294/95)..................................................................................318
4.3.1.2 Άγ. Άπόστολοι Θεσσαλονίκης (1315 π. η μεταξύ 1328 

καί 1334)................................................................................. 324
4.3.2 Συνοπτικές παραστάσεις -Τ α  μνημεία

4.3.2.1 Μονή Χώρας (1315-1321)................................................... 328
4.3.2.2 Περίβλεπτος Μυστρά (μεταξύ 1365 καί 1374).............330

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Θ '

Τ ρ ε ις  Π α ιδ ε ς  ε ν  τη κ α μ ιν ω

1. Ή  γρα π τή π αράδοση
1.1 Ή  Π α λ α ια  Δ ια θ ή κ η .............................................................................. 332
1.2 Ή  έκκλησια στική γ ρα μ μ α τεία

1.2.1 Ή πατερική συγγραφή................................................................. 332
1.2.2 Ή ύμνογραφία................................................................................. 334

2. Ή  λ ειτουργική  χ ρ ή σ η ...................................................................................336
3. Ή  είκαστική μαρτυρία

3.1 Ή  είκονογραφ ική π α ρά δο σ η ........................................................ 337



9

3.2 Ή  π α ρουσ ία  κ α ί έξέλιξη του θ έμα τος έως τήν 
Π α λ α ιολ όγεια  π ερ ίο δ ο .........................................................................340

3.3 Ή  Π α λ α ιολ όγεια  π ερίοδος
3.3.1 Αυτοτελείς αφηγηματικές παραστάσεις-Τα μνημεία

3.3.1.1 Πρωτάτο (1290 π.)................................................................ 344
3.3.1.2 Παναγία Περίβλεπτος (Άγ. Κλήμης) Άχρίδος 

(1294/5).................................................................................... 346
3.3.1.3 Μονή Βατοπαιδίου (1312)..................................................348
3.3.1.4 Μονή Χιλανδαρίου (1321/2)..............................................349

3.3.2 Συνοπτικές παραστάσεις-Τα μνημεία
3.3.2.1 Παναγία Χρυσαφίτισσα Λακωνίας (1289/90).............351
3.3.2.2 Μονή Χώρας (1315-1321)...................................................353
3.3.2.3 Όλυμπιώτισσα Έλασσώνος (1332-1348)...................... 354
3.3.2.4 Ταξιάρχες Άγριακόνας (1400 π.)..................................... 355
3.3.2.5 Παναγία Βρεστενίτισσα (1400 π.)................................... 356
3.3.2.6 Άγ. Παρασκευή οίκισμου Άγίου Άνδρέου 

Λακωνίας (1430 π.).............................................................. 358
3.3.2.7 Άγ. Άνδρέας Ρουσούλη Καστοριάς (1441/2)................ 358

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ'
Ο ι κ ύ κ λ ο ι: 

Ή  θ έσ η  τ ο υ ς  σ τ ο  ε κ κ λ η σ ια σ τ ικ ό  π ερ ιβ ά λ λ ο ν  κ α ι σ το  
ισ τ ο ρ ικ ό /ιδ ε ο λ ο γ ικ ό  π λ α ίσ ιο  τ η ς  Π α λ α ιο λ ό γ ε ια ς  επ ο χ ή ς  

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Α ’

Η  ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΤΩΝ 

ΠΡΟΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ 

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ.........................................................................362

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Β ’

Η  ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΔΙΑΘΗΚΙΚΩΝ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΩΝ 

ΠΡΟΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ, ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ................................................................. 370



Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ  Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν ...............................................................378

Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ ΙΟ  Μ Ν Η Μ Ε ΙΩ Ν ........................................................................... 396

Β ΙΒ Λ ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΑ .................................................................................................. 400

10



11

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Το πρώτο ε ν α υσ μ α γι α τήν ε ν α σχ ό λη σή  μας μέ το θ έ 

μα τών π α λ α ι ο δ ι α θ η κ ι κ ώ ν  θ ε ο μ η τ ο ρ ι κ ώ ν  π ρ ο τ υ π ώ σ ε ω ν  

δ όθηκε  απο μια έ πι μ έ ρ ο υ ς  έ ργ α σί α  στα π λα ί σι α  ένος σ ε μ ι 

ν α ρί ου  του Α'  Κ ύκ λ ου  Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ώ ν  Σ πο υ δώ ν.  Το 

ε ί κ ο ν ο γ ρ α φ ι κ ο  έ ν δ ι α φ έ ρ ο ν  του θέ μα το ς καθ ώς  καί  ό 

σ ύ νθ ε τ ο ς  -α π ο  θ ε ολο γι κή  καί  έ ρ μ η ν ε υ τ ι κ ή  ά π ο ψ η -  χ α ρ α - 

κ τ ή ρα ς  του,  ήταν σ το ι χ ε ί α  πού κ ί ν η σα ν το έ ν δ ι α φ έ ρ ο ν  μας 

για π ε ρ α ι τ έ ρ ω  π ρ οσ έ γγ ι ση  κ αί  ερε υν α του θ έμα τος ,  πράγ - 

μα πού εγινε τ ε λι κα στα πλα ίσ ια  τής ανα χε ί ρας  έ ργασίας .

Ή ό λ ο κ λ ή ρ ω σ η  τής π αρ ού σ ης  ύ πήρ ξε  προϊον  έ πί π ον η ς  

π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς  καί  ερε υν ας ,  η όποία έ ν ι σ χ ύ θη κε  απο τήν 

β ο ήθ ει α π ολ λώ ν α ν θ ρ ώ π ω ν ,  τούς όπ ο ίο υ ς  θ ερμ α ε υ χ α ρι σ τώ  

κ αί  απο τήν θέση αύτή.  Με τ αξ ύ  αυτών θα ή θ ε λ α  ι δ ι αι τέρ ως  

να α ν α φ ε ρ θ ώ  στήν έ πό π τ ρ ι ά  μου,  κυρί α Σοφί α Κ α λ ο π ί σ η - 

Β έρ τη ,  τήν όποί α ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  για τήν κ α θ ο δ ή γ η σ η  καί  τήν 

σ υ μ π α ρ ά σ τ α σ ή  της σέ όλα τα σ τά δ ια  τής έργ ασ ίας .  Έπί σης ,  

στα άλλα δύο μέλη τής τ ρ ι μ ε λ ο υ ς  έ πι τ ρ ο π ή ς ,  τήν όμότι μη 

κ α θ η γ ή τ ρ ι α  κυρία Μα ρ ία  Π α ν α γ ι ω τ ί δ ο υ  κ α ί  τον όμ ότ ιμ ο  

κ α θ η γ η τ ή  κύ ριο  Ν ι κ ό λ α ο  Γ κ ιο λ έ ,  τούς ό π οί ου ς  ε υ χ α ρι σ τώ  

για τήν γό νι μη πολυετή σ υ ν ε ρ γ α σ ί α  μας.  Ε π ι π λ έ ο ν ,  θα 

ή θ ε λα  να ε υ χ α ρ ι σ τ ή σ ω  τα ύ π ό λ ο ι π α  μέλη πού 

σ υ μ π λ η ρ ώ ν ο υ ν  τήν έ πτ αμ ελ ή έ πι τ ρο πή ,  έ πι κ ο ύ ρ ο υ ς  

κ α θ η γ η τ έ ς  κυρ ία  Β ι κ τ ω ρ ί α  Κ έ πε τ ζ η ,  κύ ριο  Π λ ά τ ω ν α  

Π ε τ ρ ί δη ,  κυ ρί α Τρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί τ σ α  Μαν ιάτη  - Κοκκί νη  καί  τήν 

α ν α π λ η ρ ώ τ ρ ι α  κ α θ η γ ή τ ρ ι α  κυρ ία  Θ ε ο δ ώ ρ α  Ά ν τ ω ν ο π ο ύ λ ο υ .  

Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  ακόμη τήν έπί κουρη κ α θ η γ ή τ ρ ι α  κυρ ία  Ε λ έ ν η  

Δ ε λ η γ ι ά ν ν η - Δωρή για τήν δ ι ε υ κ ό λ υ ν σ η  πού μου παρεί χε  

στήν μελέτη μιάς απο τίς έ ξ ε τ α ζ ό μ ε ν ε ς  π α ρ α σ τά σε ι ς .  

Έ πί σ ης ,  τούς φί λ ου ς  καί  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  π. Ά βιβο  Τ α ρι άδ η ,  

Ά γ γ ε λι κ ή  Μέ ξι α,  Δη μ ήτ ρ η Ζ α χ ο κ ώ σ τ α  κ α ί  Γ εω ρ γ ί α
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Β α ρ σ α μ ά  για τήν π ολυ ει δή  β οήθ ει α σέ π οι κ ί λ α θ έματα 

ά π τ ό μ ε ν α  δ ι αφ ό ρ ων  π τυ χ ών  τής έ ργασί ας .

Κ α θ ο ρ ι σ τ ι κ ή ς ,  τέλος,  σ η μ α σ ί α ς  ύ πήρ ξε  η σ υ μ π α ρ ά  - 

σταση τής ο ί κ ο γ ε ν ε ί α ς  μου σέ όλα τα βήματ ά μου,  τήν 

όπο ία καί  ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  για μια ακόμη φορα για όσα μου εχει  

π ρ ο σ φ έ ρ ε ι  στήν μέχρι  σ ήμ ε ρ α  πο ρε ία  μου.
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Μέ τον όρο παλαιοδιαθηκικές προτυπώσεις δηλώνεται ένα σύνολο 

αντικειμένων καί γεγονότων τής Παλαιάς Διαθήκης, τα όποία 

θεωρήθηκαν ώς τύποι, δηλαδή ώς σύμβολα η ώς προαναγγελία μελλον

τικών γεγονότων.1 Ή τυπολογία αυτή ήταν γνωστή καί στον ίουδαϊσμό, 

όπου χρησιμοποιήθηκε μέσα σέ συγκεκριμένες θρησκευτικές καί πολιτι

κές προοπτικές.2

Στον χριστιανισμο οί παλαιοδιαθηκικές προτυπώσεις χρησιμοποιή

θηκαν αποκλειστικα προς μία κατεύθυνση: ώς αποδείξεις περί τής 

πραγματώσεως του σχεδίου τής Θείας Οικονομίας καί τής έλεύσεως του 

Μεσσία στο πρόσωπο του Χριστου.3 Έτσι, απο τήν αρχή τής χριστιανικής 

γραμματείας, στα Ευαγγέλια, γίνονται συνεχείς αναδρομές στήν Παλαια 

Διαθήκη, ώστε να καταδειχθεί η ύπάρχουσα αντιστοιχία, άρα καί 

αξιοπιστία τής διδασκαλίας τής Έκκλησίας.4

1 Όπως εύστοχα σημειώνει ό Στ.Ν. Σάκκος: «Ό τύπος είνε μία αίνιγματική η καί άλαλος 
προφητεία έξ ίσου ζωηρα προς τήν δια λόγων αποκαλυπτομένην». Ό Σταυρός, σ. 7. 
Σχετικα μέ τον όρο προτυπώσεις βλ. A. Kazhdan, A. Weyl Carr, «Prefiguration», ODB, τ. 3, 
σ. 1714. Έπίσης, Μ.Λ. Φαράντου, Ή περ'ι Θεού ορθόδοξος διδασκαλία, Άθήναι 1985, σ. 21-24.
2 Ευρέως χρησιμοποίησε καί έν πολλοίς ανέπτυξε τήν τυπολογία ώς μοχλο τής 
έρμηνευτικής ό Φίλων (30 π.Χ.-45 μ.Χ.). Βλ. σχετικα Παπαδοπούλου, Πατρολογία Α ,  σ. 
138-139, 336-337, όπου καί περαιτέρω βιβλιογραφία. Ένδιαφέροντα παραδείγματα για τήν 
χρήση τής τυπολογίας απο τον ίουδαϊσμο παρατίθενται στο εργο του φιλοσόφου καί 
μάρτυρος Ιουστίνου (+ περί το 165) Διάλογος προς Τρύφωνα. Σέ αυτο διαφαίνεται 
ξεκάθαρα καί ή διαφοροποίηση απο τήν χριστιανική προσέγγιση τών θεμάτων αυτών. 
Έτσι, στήν έρμηνεία απο τον Τρύφωνα τής προφητείας τού Ήσαΐα «ίδού ή παρθένος έν 
γαστρί έξει ...» (7, 14) ώς αναφερόμενης στον ίουδαίο βασιλιά Έζεκία καί όχι στήν 
Θεοτόκο καί τον Χριστό, ό άγ. Ιουστίνος άπαντφ «Έαν ούν άποδείξω τήν προφητείαν 
ταύτην του Ήσαΐου είς τουτον τον ήμέτερον Χριστόν είρημένην, αλλ' ουκ είς τον Έζεκίαν, 
ώς φατε ύμείς, ουχί καί έν τούτψ δυσωπήσω ύμάς μή πείθεσθαι τοίς διδασκάλοις 
ύμών ...». 68, 7. Bobichon, Dialogue, I, σ. 372.
3 Όπως χαρακτηριστικα σημειώνει ό άγ. Ιωάννης ό Χρυσόστομος (349/50-407): «Ά πάλαι 
πατριάρχαι μέν ώδινον, προφήται δέ προύλεγον, δίκαιοι δέ ίδείν έπεθύμουν, ταυτα έξέβη, 
καί τέλος ελαβε σήμερον' καί Θεος έπί γής ώφθη δια σαρκός, καί τοίς ανθρώποις 
συνανεστράφη». Λόγος είς την γενέθλιον ημέραν τού Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, PG 49, 
351.
4 Είναι πολύ χαρακτηριστικα τα χωρία του Κατα Ματθαίον Ευαγγελίου, τα αναφερόμενα 
στήν κατ' άνθρωπον γενεαλογία καί τήν γέννηση του Χριστου, στα όποία παρατίθεται
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Τήν χρήση τών παλαιοδιαθηκικών τύπων, άλΑα καί τήν όριοθέτηση 

αυτών, ανέπτυξε ίδιαίτερα ό απ. Παυλος στήν Προς Εβραίους έπιστολή

του.5

Ή Έκκλησία, δια τών Πατέρων, χρησιμοποίησε ευρέως τούς 

παλαιοδιαθηκικούς τύπους, όχι ώς ύποκατάστατα τής περιόδου τής 

Χάριτος, άΑΑά ώς αποδεικτικα μέσα τής αλήθειας τής διδασκαλίας της καί 

τής αξιοπιστίας τών πηγών τής παράδοσής της. Μέσα στα πλαίσια αυτα 

συγκεκριμένα θέματα τής Παλαιάς Διαθήκης συσχετίστηκαν είδικα μέ το 

πρόσωπο τής Θεοτόκου καί κατανοήθηκαν ώς παλαιοδιαθηκικές 

θεομητορικές προτυπώσεις.6 Τα θέματα αυτα αναπτύχθηκαν ίδιαίτερα 

στήν πατερική γραμματεία καί τήν ύμνογραφία τής Έκκλησίας μέ 

αποκορύφωμα τήν μετα τήν είκονομαχία περίοδο, όπότε το γεγονος τής 

Θείας Ένανθρωπήσεως καί τα σχετιζόμενα μέ αυτο πρόσωπα απέκτησαν 

κρίσιμη σημασία στον ανακύψαντα θεολογικο αγώνα.

Ή ευρεία χρήση τών παλαιοδιαθηκικών θεομητορικών προτυ- 

πώσεων στήν πατερική γραμματεία καί στήν ύμνογραφία είχε ώς φυσικο

σειρα ολόκληρη παλαιοδιαθηκικών προφητειών, ώστε να τονισθεί ακριβώς ότι ό Χριστος 
είναι αυτος πού προανήγγειλαν οί προφήτες. Βλ. Ματθ. 1-2.
5 Άναφέρεται π.χ. μέ χαρακτηριστικο τρόπο στήν προτύπωση του Νόμου τής Χάριτος απο 
τον Παλαιο Νόμο, τονίζοντας παράλληλα τον ατελή χαρακτήρα του δευτέρου: «Σκιαν 
γαρ εχων ό νόμος τών μελλόντων αγαθών, ουκ αυτήν τήν είκόνα τών πραγμάτων ... 
ουδέποτε δύναται τούς προσερχομένους τελειώσαι» (Έβρ. 10, 1).
6 Για τήν χρήση τών θεμάτων αυτών σέ σχέση μέ το πρόσωπο τής Θεοτόκου ό άγ. 
Νεόφυτος ό Έγκλειστος (1134-1219) αναφέρει τα έξής χαρακτηριστικά: «Δέον <ούν> ήμάς 
συντόμως καλέσαι ταύτην (ένν. τήν Θεοτόκο) Μητέρα Θεου, το μέγα τουτο καί έξαίσιον 
άκουσμά τε καί θέαμα. Άλλ' έπειδή πάσα φύσις κτιστών ουκ έν μιφ ροπή το τέλος 
είσδέχεται, -  οίόν τι λέγω' ... πρόκειται γενέσθαι ήμέραν; καί προηγείται αυτής αυγή 
αμυδρά, είτα το φώς τής ήμέρας, καί μετα μικρον ανέτειλεν ήλιος -  ούτω δή καί ένταυθα. 
Έμελλε γαρ ή Πανάμωμος "δια σπλάγχνα έλέους Θεου ήμών" γενέσθαί τε καί κληθήναι 
Μήτηρ Θεου' καί προεικόνιζον ταύτην τύποι καί αίνίγματα, καί συνελάμβανον καί 
ετικτον στείραι γεγηρακυίαι' επειτα δέ καί ή Παρθένος άγνή έξ άγίου Πνεύματος 
συλλαβουσα, μή παρασαλευθέντων τών σημάντρων τής παρθενίας, καί σαρκοφόρον 
τεκουσα Θεον διέμεινεν άφθορος ... Καί ουδέν απεικος τούς τύπους πρότερον διελθείν 
καί τα αίνίγματα καί μετα ταυτα τρανώς ατενίσαι τφ ήλίψ καί θαλφθήναι ύπ' αυτου». 
Λόγος είς τον Ευαγγελισμόν τής ύπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου καί άειπαρθένου 
Μαρίας, παρ. 10-12. Ά. Σακελλαρίδου-Σωτηρούδη, Κ. Κωνσταντινίδου, Ν. Παπατριαν- 
ταφύλλου-Θεοδωρίδου, Β. Κατσαρου, Δ. Σοφιανου, Άπ. Καρποζήλου (έκδ.), Άγίου 
Νεοφύτου τού Εγκλείστου, Συγγράμματα, τ. Ε', Πάφος 2005, σ. 78-79.
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έπακόλουθο αντίστοιχη διάδοση καί στήν εικονογραφία. Ή μεγαλύτερη 

ακμή τών θεμάτων αυτών στον συγκεκριμένο τομέα σημειώνεται κατα 

τήν περίοδο τών Παλαιολόγων καί οφείλεται σέ συνδρομή παραγόντων, 

πολιτικο-ίδεολογικής, θεολογικής καί καλλιτεχνικής φύσεως.

Άκριβώς για τον λόγο αυτον έπελέγη ή συγκεκριμένη περίοδος 

στήν μελέτη μας για τήν έξέταση τών παλαιοδιαθηκικών θεομητορικών 

προτυπώσεων, καθώς τότε δημιουργήθηκαν τα περισσότερα καί αντι

προσωπευτικότερα παραδείγματα.

Ό μεγάλος αριθμος τών θεμάτων έπέβαλε τήν όριοθέτηση τής 

μελέτης μας, ώστε να έπιτευχθεί ή μεγαλύτερη δυνατή έμβάθυνση καί 

πληρέστερη έξέταση τών θεμάτων. Έτσι, ή ερευνα έπικεντρώθηκε στα 

παραδείγματα πού απαντουν στα μνημεία τών περιοχών πού ανήκαν 

κατα τήν Παλαιολόγεια περίοδο -εστω καί για μικρο διάστημα- στήν 

βυζαντινή έπικράτεια, ένώ τα παραδείγματα απο άλλες περιοχές χρησι

μοποιήθηκαν ευρέως ώς συγκριτικο ύλικό.

Έπιπλέον, όσον αφορ^ στα ίδια τα είκονογραφικα θέματα, 

έπελέγησαν να έξεταστουν τα σημαντικότερα μεταξύ αυτών, τα όποία 

παρουσιάζουν τήν ευρύτερη διάδοση καί το πλέον σύνθετο θεολογικο 

ύπόβαθρο, άρα προσφέρουν περαιτέρω έρμηνευτική δυνατότητα.

Οί παλαιοδιαθηκικές θεομητορικές προτυπώσεις εχουν απασχο

λήσει έπανειλημμένως τήν έπιστημονική συγγραφή, μέ τρόπο, όμως, 

αποσπασματικό. Τα θέματα έξετάζονται, δηλαδή, κατα περίπτωσιν είτε 

παρεπιπτόντως, στα πλαίσια ευρυτέρων είκονογραφικών προγραμμάτων, 

είτε απο μία σκοπιά -π.χ. απο είκονογραφικής μόνο η θεολογικής 

έπόψεως- καί όχι συνολικά.

Άναφέρουμε π.χ. το άρθρο του M.N.L. Okunev, «Lesnovo» στο L'art 

Byzantin chez les Slaves. Les Balkans, Premier recueil άέάΐέ a la mSmoire de ThSodore 

Uspenskij, τ. I, 2, Paris 1930, σ. 222-263 καί αυτο τής S. der Nersessian, 

«Program and Iconography of the Frescoes of the Parecclesion» στο The Kariye



19

Djami, τ.4, Studies in the Art o f the Kariye Djami and its intellectual Background, 

London 1975, σ. 303-349 καί είκ. 1-19, όπου έξετάζονται οί κύκλοι τών 

προτυπώσεων στα πλαίσια τών είκονογραφικών προγραμμάτων του 

Lesnovo καί του παρεκκλησίου τής Μονής Χώρας αντιστοίχως. Μέ τον ίδιο 

τρόπο έξετάζονται οί ανάλογοι κύκλοι σέ μονογραφίες για τον 

τοιχογραφικο διάκοσμο διαφόρων μνημείων. Άναφέρουμε ένδεικτικα τα 

εργα τών P. Miljkovic- Pepek, Deloto na zografite Mihailo i Eutihij, Skopje 1967, 

H. Belting, C. Mango, D. Mouriki, The Mosaics and Frescoes o f St. Mary 

Pammakaristos (Fethiye Camii) at Istanbul, Washington D.C. 1978, C. Stephan, 

Ein byzantinisches Bildensemble. Die Mosaiken und Fresken der Apostelkirche zu 

Thessaloniki, Worms 1986 καί Ά. Τσιτουρίδου, Ό ζωγραφικός διάκοσμος τού 

Άγίου Νικολάου Όρφανού στη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη 1986.

Άπο τα θεολογικα εργα τα ασχολούμενα μέ τίς προτυπώσεις 

αναφέρουμε ένδεικτικα αυτα τών Ίω.Άν. Τσαγγαλίδου, Προτυπώσεις τής 

Καινής Διαθήκης εν τη Παλαια κατά τά λειτουργικά βιβλία τής Όρθοδόξου 

Εκκλησίας, Θεσσαλονίκη 1975 καί P. Ladouceur, «Old Testament 

Prefigurations of the Mother of God», St Vladimir's Theological Quarterly 50 

(2006), τχ. 1-2, σ. 5-57.

Ή ύπαρξη είδικών μελετών έπί τών παλαιοδιαθηκικών θεομη

τορικών προτυπώσεων σχετίζεται μέ έπιστημονικα άρθρα, τα όποία 

αναφέρονται είτε σέ ένα σύνολο παραστάσεων αυτου του περιεχομένου 

είτε έξετάζουν μια μεμονωμένη παράσταση του συγκεκριμένου κύκλου.

Στήν πρώτη κατηγορία έντάσσεται το θεμελιώδες άρθρο τής Ντ. 

Μουρίκη, «Αί βιβλικαί προεικονίσεις τής Παναγίας είς τον τρουλλον τής 

Περιβλέπτου του Μυστρά», ΑΔ 25 (1970), Μέρος Β', Μελέται, σ. 217-251 καί 

πίν. 72-93, όπως καί τα άρθρα τών Στ.Ν. Μαδεράκη, «Προεικονίσεις τής 

Θεοτόκου καί τής Ένσαρκώσεως του Λόγου στήν έκκλησία του άγίου 

Θεοδώρου στο χωριο Μερτές Σελίνου», Ύδωρ εκ Πέτρας 1 (1978), τχ. 1, σ. 

59-98, Τ. Παπαμαστοράκη, «Ή ενταξη τών προεικονίσεων τής Θεοτόκου
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καί τής Ύψωσης του Σταυρου σέ ένα ίδιότυπο είκονογραφικο κύκλο στον 

Άγιο Γεώργιο Βιάννου Κρήτης», ΔΧΑΕ, περ. Δ', τ. ΙΔ' (1987-88), σ. 315-327, 

V. Milanovic, «"Proroci su te nagovestili" u Peci», στο V.J. Djuric (έπ.), 

L'A rhveque Danilo II et son έpoque. Colloque Scientifique International a l'occasion 

du 650e anniversaire de sa mort, Dέcembre 1987, Beograd 1991, σ. 409-424, είκ. 1

10, M. Gligorijevic-Maksimovic, «Ikonografija bogorodicinih praobraza u 

slikarstvu XIV i XV veka», ZRVI 43 (2006), σ. 281-317.

Στήν δεύτερη κατηγορία αναφέρουμε τα άρθρα τών M.N. Beljaev, 

«Le "Tabernacle du Temoignage" dans la peinture balkanique du XIVe siecle» 

στο L'art Byzantin chez les Slaves. Les Balkans, Premier recueil dέdiέ a la mέmoire 

de Thέodore Uspenskij, τ. I, 2, Paris 1930, σ. 315-324, S. der Nersessian, «Le lit de 

Salomon», ZRVI VIII/1 (1963), σ. 77-82 καί είκ. 1-3, A. Xyngopoulos, «Au sujet 

d'une fresque de l'eglise Saint-Clement a Ohrid», ZRVI VIII/1 (1963), σ. 301

306 καί είκ. 1-3, G. Engberg, «"Aaron and His Sons" -  A Prefiguration of the 

Virgin?», DOP 21 (1967), σ. 279-283, G. Babic, «L'image symbolique de la 

"Porte fermee" a Saint-Clement d'Ohrid», Synthronon, Paris 1968, σ. 145-151, J. 

Radovanovic, «Runo Gedeonovo u srpskom srednjovekovnom slikarstvu», 

Zograf 5 (1974), σ. 38-43 καί του ίδίου, «San cara Navuhodonosora i pijanstvo 

Nojevo u priprati Pecke Patrijarsije», Balcanica XV (1984), σ. 293-305. Τέλος, 

τα άρθρα τών M. Gligorijevic-Maksimovic, «Skinija u Decanima poreklo i 

razvoj ikonografske teme», στο V.J. Djuric (έπ.), Decani et l'art byzantin au 

milieu du XIVe siecle, Septembre 1985, Beograd 1989, σ. 319-337, είκ. 1-8 καί Χ. 

Κωνσταντινίδη, «Ή Θεοτόκος ώς Σκηνή του Μαρτυρίου μέ τίς 

προεικονίσεις καί ό Μελισμος στήν άψίδα τής Κόκκινης Παναγιάς στήν 

Κόνιτσα», ΔΧΑΕ, περ. Δ', τ. ΚΘ' (2008), σ. 87-100.

Άπο τα προαναφερθέντα καταδεικνύεται μέν ό πλουτος τής 

σχετικής βιβλιογραφίας, άΑΑά καί ή απουσία μιάς είδικής μονογραφίας, 

όπου τα θέματα τών θεομητορικών προτυπώσεων θα αντιμετωπίζονται 

συνολικά, τόσο έρμηνευτικα όσο καί είκονογραφικά.
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Μέ τήν παρουσα έργασία έπιδιώκεται ή έπίτευξη διαφόρων στόχων, 

οί κυριώτεροι απο τούς όποίους είναι οί έξής:

α) Ή συνολική-συστηματική έξέταση του θέματος, το όποίο έως 

τώρα είχε μελετηθεί μόνο αποσπασματικά, συνιστ^ τον πρώτο καί βασικο 

σκοπό.

β) Έπιδιώκεται, έπίσης, ή ερευνα όλων τών πτυχών του θέματος, 

τής πορείας του σέ όλους τούς τομείς του έκκλησιαστικου βίου μέ είδικα 

ξεχωριστα κεφάλαια (πατερική γραμματεία, ύμνογραφία, λατρεία, εικο

νογραφία), ώστε να δειχθεί ό σύνθετος χαρακτήρας του αφενος καί οί 

παράγοντες πού συνετέλεσαν στήν τελική του διαμόρφωση, όσον αφορ^ 

στήν απεικόνισή του στήν τέχνη, αφετέρου. Για τον σκοπο αυτον εγινε 

αναδρομή σέ μεγάλο αριθμο πηγών, μέσω κριτικών έκδόσεων, όπου ήταν 

δυνατόν, ώστε να προσδιοριστουν κατα περίπτωσιν τα χαρακτηριστικα 

πού έμφανίζουν τα ύπο έξέτασιν θέματα στούς προαναφερθέντες τομείς 

καί ή μεταξύ τους σύνδεση η έξάρτηση.

γ) Κατα τήν πραγμάτευση του θέματος έπιδιώκεται, έπίσης, ή 

έρμηνεία τών προεικονίσεων ώς ίστορικου φαινομένου μέσα στίς ίδιαί- 

τερες πολιτικές, ίστορικές καί θεολογικές συνθήκες τής Παλαιολόγειας 

περιόδου. Αυτο έως τώρα εχει γίνει μόνο αποσπασματικα μέ σποραδικές 

αναφορές. Προς θεμελίωσιν του ίδιάζοντος αυτου χαρακτήρος του 

θέματος γίνεται έκτενής αναφορα στίς πηγές, κατα το δυνατον μέσω 

κριτικών έκδόσεων, μέ έξέταση διαφόρων τύπων κειμένων (όμιλιών, 

έγκωμίων, δημηγοριών, έπιστολών κ.ά.), ώστε να προκύπτουν ασφαλή 

συ μπεράσματα.

δ) Πέραν τής καθαρα είκονογραφικής προσέγγισης, βάρος δίδεται 

καί στήν έρμηνεία τών θεμάτων. Έπιχειρείται έμβάθυνση στο ίδιαίτερο 

περιεχόμενο τών έξεταζομένων θεμάτων μέ βάση τα έκάστοτε 

είκονογραφικα χαρακτηριστικά, το είκονογραφικο περιβάλλον, το σημείο 

του ναου, στο όποίο εχουν ίστορηθεί, καί το θεολογικό τους ύπόβαθρο.
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Έπιδιώκεται, ετσι, ή κατα το δυνατον σφαιρική έρμηνευτική προσέγγισή 

τους.

ε) Έπιδιώκεται, τέλος, ή αναθεώρηση όρισμένων απόψεων σχετι

κών μέ τα έξεταζόμενα θέματα, όπως ό συσχετισμός τους, σέ μια 

περίπτωση, μέ το λατινικο δόγμα περί τής ασπίλου συλλήψεως καί κυρίως 

ή σύνδεση τής παρατηρούμενης μείωσης τών θεομητορικών προτυπώ

σεων στήν εικονογραφία απο το β' μισο του 14ου αί. καί έξής μέ τήν 

θεολογία τών ήσυχαστών Πατέρων, ή όποία, κατα τήν ίδια άποψη, 

απέρριπτε τήν χρήση τών θεομητορικών προτυπώσεων καί τών 

συμβολικών θεμάτων γενικότερα.

Ή δομή τής έργασίας εχει ώς έξής: Προτάσσονται καταρχάς, τα 

περιεχόμενα, ό πρόλογος καί ή είσαγωγή. Για τήν έποπτικότερη ανάλυση 

καί παρουσίαση του έξετασθέντος ύλικου έπελέγη ό χωρισμός τής 

μελέτης σέ τρία μέρη.

Στο Α' Μέρος περιλαμβάνονται τέσσερα κεφάλαια: Στο πρώτο 

έξετάζεται ή διαχρονική παρουσία τών θεομητορικών προτυπώσεων στήν 

πατερική γραμματεία. Μέ χρήση παραδειγμάτων απο διαφορετικές 

περιόδους τεκμηριώνεται ή συνεχής καί ευρεία χρήση τών θεμάτων στον 

λόγο, τήν σκέψη καί τήν συγγραφή τών Πατέρων. Στο δεύτερο κεφάλαιο 

έξετάζεται ή παρουσία τών θεμάτων στήν ύμνογραφία, ή όποία είναι 

έπίσης έκτεταμένη καί βρίσκεται σέ άμεση σχέση μέ τήν χρήση τους στήν 

πατερική γραμματεία. Στο τρίτο κεφάλαιο μελετάται ή λειτουργία τών 

θεμάτων στα πλαίσια τής λατρείας τής Έκκλησίας, ή χρήση, δηλαδή, τών 

παλαιοδιαθηκικών περικοπών πού περιλαμβάνουν τίς σχετικές αναφορές 

ώς αναγνωσμάτων στίς ακολουθίες διαφόρων έορτών, κατεξοχήν δέ τών 

θεομητορικών. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται διεξοδικά, μέ 

παράθεση σειράς συγχρόνων πηγών, ή ίδιαίτερη σχέση του προσώπου τής 

Θεοτόκου γενικα καί τών παλαιοδιαθηκικών της προτυπώσεων είδικό- 

τερα μέ τήν δυναστεία τών Παλαιολόγων, τήν Κωνσταντινούπολη καί τήν
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ίδεολογία τής Αυτοκρατορίας συνολικά, καθώς έπίσης καί οί «συνέπειες» 

τών δεδομένων αυτών στο ηδη πλούσιο έννοιολογικο περιεχόμενο τών 

θεμάτων αυτών.

Στο Β' Μέρος, το κυρίως είκονογραφικό, περιλαμβάνονται έννέα 

κεφάλαια πού αντιστοιχουν σέ ίσάριθμα είκονογραφικα θέματα. Ή σειρά, 

μέ τήν όποία εχουν τεθεί, αντιστοιχεί σέ αυτή μέ τήν όποία απαντουν στο 

κείμενο τής Παλαιάς Διαθήκης. Τα κεφάλαια αυτα αναφέρονται 

συγκεκριμένα στήν Κλίμακα του Ίακώβ, τήν φλεγομένη Βάτο του 

Μωυσέως, τήν έκβλαστήσασα Ράβδο του Άαρών, τον ενδροσο Πόκο του 

Γεδεών, τήν Κλίνη του Σολομώντος, τήν ανθρακοφόρο Λαβίδα του 

Ήσαΐου, τήν κεκλεισμένη Πύλη του Ιεζεκιήλ, το αλατόμητον Όρος του 

Δανιήλ καί τούς έν τή καμίνψ Τρείς Παίδας.

Το κάθε ένα απο τα κεφάλαια αυτα διαιρείται σέ ύποκεφάλαια για 

τήν έποπτικότερη παρουσίαση τών έπιμέρους ένοτήτων. Τα ύποκεφάλαια 

αυτα είναι κοινα για όλες τίς έξεταζόμενες θεομητορικές προεικονίσεις. 

Συγκεκριμένα, αναφέρονται στήν θέση καί χρήση του καθενος απο τα 

θέματα στήν πατερική γραμματεία, τήν ύμνογραφία καί τήν λατρεία τής 

Έκκλησίας, στήν είκονογραφική διαμόρφωση καί έξέλιξή τους έως τήν 

Παλαιολόγεια περίοδο καί στήν καθ' έκαστον -ανα μνημείο- έξέταση τής 

κάθε παράστασης πού έμπίπτει στα χρονικα καί γεωγραφικα όρια τής 

μελέτης μας. Έξαίρεση στήν περιγραφείσα όμοιόμορφη διάρθρωση, απο- 

τελουν δύο περιπτώσεις στα κεφάλαια περί τής ανθρακοφόρου Λαβίδος 

του Ήσαΐου καί του αλατομήτου Όρους του Δανιήλ αντιστοίχως. Σέ αυτα 

κρίθηκε απαραίτητη ή προσθήκη μιάς έπιπλέον ένότητος μέ δύο ύποκε

φάλαια πού αναφέρονται στήν είδική σχέση τών δύο αυτών προφητών μέ 

το γεγονος τής Θείας Ένανθρωπήσεως καί στήν αποτύπωσή της στήν 

λατρεία καί τήν τέχνη.

Στο Γ' Μέρος εχουν διαμορφωθεί δύο έπιμέρους κεφάλαια. Στο 

πρώτο παρουσιάζονται μέ οργανωμένο καί ανακεφαλαιωτικο τρόπο τα
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δεδομένα πού προκύπτουν απο τα μελετηθέντα θέματα, αναφορικα μέ 

τήν χρήση καί λειτουργία τών θεομητορικών προτυπώσεων στα πλαίσια 

ευρέων είκονογραφικών κύκλων καί στα ποικίλα περιβάλλοντα τών 

έκάστοτε προγραμμάτων διακοσμήσεων τών ναών. Στο δεύτερο, έν είδει 

συμπερασμάτων, παρατίθενται τα κύρια πορίσματα τής μελέτης σχετικα 

μέ τήν παρουσία καί χρήση τών θεομητορικών προτυπώσεων στον βίο τής 

Έκκλησίας (θεολογία, ύμνογραφία, λατρεία, εικονογραφία) καί στο 

ίστορικό, πολιτικο καί πολιτιστικο γίγνεσθαι τής Παλαιολόγειας περιόδου.

Έν κατακλείδι εχουν τεθεί τα συμπεράσματα τής μελέτης καί 

κατόπιν ό κατάλογος τών παραστάσεων καί τών μνημείων, ή 

βιβλιογραφία, ό κατάλογος τών είκόνων καί οί είκόνες.
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Μ Ε Ρ Ο Σ Α'

Η Γ Ρ Α Π Τ Η  Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Α : 

Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ Τ Ι Κ Η  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α  - Λ Α Τ Ρ Ε Ι Α  -

Ι Δ Ε Ο Λ Ο Γ Ι Α
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Α '

Ο Ι ΠΡΟΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ 

ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Ή παρουσία καί ή θεολογική ανάπτυξη τών παλαιοδιαθηκικών 

προτυπώσεων τής Θεοτόκου στα κείμενα τής Γραφής καί τών Πατέρων 

σχετίζεται στενα μέ το γενικότερο θέμα τής πρόσληψης, έρμηνείας καί 

«αξιοποίησης» συνολικα τών προφητειών στήν διδασκαλία καί τήν 

παράδοση τής Έκκλησίας. Ή έκπλήρωση τών προφητειών τής Παλαιάς 

Διαθήκης στα γεγονότα τής Καινής καί ή έξ αυτής απορρέουσα ένότητα 

τών δύο Διαθηκών κατέχει ξεχωριστή θέση στήν πατερική θεολογία καί 

έρμηνευτική, καθώς συνιστ^ βασική απόδειξη τής γνησιότητος τής 

πίστεως τής Έκκλησίας.7

Ήδη στα κείμενα τών Ευαγγελιστών γίνεται έκτεταμένη χρήση 

τών προφητειών. Τα γεγονότα τής ζωής του Χριστου καί το ίδιο το 

πρόσωπό του συνιστουν τήν έκπλήρωση τών προφητικών προρρήσεων. Οί 

Ευαγγελιστές ύπομνηματίζουν κατα κάποιον τρόπο τα περιγραφόμενα 

γεγονότα παραθέτοντας τίς σχετικές προφητείες. 8 Το γεγονος τής

7 Οί Πατέρες αναφέρονται έπανειλημμένα στο καίριο θέμα τής συμφωνίας τών δύο 
Διαθηκών. Ό άγ. Άμφιλόχιος Ίκονίου (340 π.-400 π.) π.χ. αναφέρει: «Σφόδρα γαρ τα 
παλαια συμφωνεί τή νέ^. Έπειδή είς καί ό αυτος θεος ό κακεί νομοθετήσας καί ώδε 
βραβεύσας». Λόγος II, Είς την Θεοτόκον καί είς τον Συμεώνα καί Άνναν, παρ. 8. Datema, 
Amphilochii Opera, σ. 71. Ή ίδια αλήθεια έκφράζεται μέ αποφθεγματικο τρόπο καί στήν 
αποδιδόμενη στον άγ. Ίωάννη τον Χρυσόστομο (349/50-407), ανήκουσα όμως πιθανότατα 
στον Σεβηριανο Γαβάλων (t λίγο μετα το 408), όμιλία Είς το "Έξήλθε δόγμα παρά 
Καίσαρος Αύγούστου” καί είς την άπογραφην τής άγιας Θεοτόκου: «... προέλαβε τήν 
Καινήν ή Παλαιά, καί ήρμήνευσε τήν Παλαιαν ή Καινή. Καί πολλάκις είπον, ότι δύο 
Διαθήκαι, καί δύο παιδίσκαι, καί δύο αδελφαί, τον ένα Δεσπότην δορυφορουσι. Κύριος 
παρα προφήταις καταγγέλλεται' Χριστος έν Καινή κηρύσσεται' ου καινα τα καινά' 
προέλαβε γαρ τα παλαιά' ουκ έσβέσθη τα παλαιά' ήρμηνεύθη γαρ έν τή Καινή». PG 50, 
796. Για το θέμα βλ. καί Ί. Φούντα, Ή Παλαιά Διαθήκη (Περιεχόμενο καί Θεολογία της), 
Άθήναι 20032, σ. 11-23. Έπίσης Ρωμανίδου, Πατερικη Θεολογία, σ. 149-150. Για το ζήτημα 
τής πατρότητος τής όμιλίας βλ. CPG II, 4520.
8 Βλ. π.χ. τήν διήγηση περί τής Γεννήσεως του Χριστου στο β' κεφάλαιο του Κατα 
Ματθαίον Ευαγγελίου.
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έκπλήρωσης τών προφητειών στο πρόσωπό του τονίζει καί ό ίδιος ό 

Χριστός. Εύρισκόμενος στήν συναγωγή τής Ναζαρέτ καί διαβάζοντας τήν 

προφητεία του Ήσαΐα, «Πνευμα Κυρίου έπ' έμέ, ου εΐνεκεν εχρισέ με», τήν 

έρμηνεύει αξιωματικα ώς έξής: «σήμερον πεπλήρωται ή γραφή αυτη έν 

τοίς ώσίν ύμών».9

Το θέμα τής έκπλήρωσης τών προφητειών τής Παλαιάς Διαθήκης 

στο πρόσωπο του Χριστου ύπήρξε προσφιλές έπιχείρημα τών Άπολο- 

γητών, κυρίως εναντι τών Ιουδαίων.10 Το ζήτημα θα αναπτύξει ίδιαίτερα ό 

φιλόσοφος καί μάρτυς Ιουστίνος (t π. 165), κυρίως στο εργο του Διάλογος 

προς Τρύφωνα, μέ το όποίο απαντ^ στήν ίουδαϊκή πολεμική. Όπως εχει 

έπισημανθεί: «Ό ίερος Ιουστίνος, αναπτύσσοντας τή θέση του αυτή, 

άρχισε, αυτος πρώτος, στο χώρο τής Έκκλησίας, τή βαθύτερη ανάλυση κι 

έρμηνεία τής ΠΔ, χρησιμοποιώντας τήν αλληγορική καί τυπολογική 

μέθοδο ,..».11

Ό άγ. Ιουστίνος γνωρίζει σέ βάθος τίς προφητείες, τίς όποίες καί 

έρμηνεύει ώς τύπους γεγονότων σχετιζομένων μέ το πρόσωπο του 

Χριστου. Έτσι, δέν φθάνει μέν στήν ευθεία θεομητορική έρμηνεία τών 

τύπων, βρίσκεται, όμως, ακριβώς στήν συγκεκριμένη θεολογική καί 

έρμηνευτική λογική. Άλλωστε, οί τύποι, τούς όποίους έρμηνεύει ώς 

προεικονίζοντες τήν Θεία Ένανθρώπηση, σχετίζονται στενα καί μέ τήν 

Θεοτόκο, ή όποία επαιξε κομβικο ρόλο στο σχέδιο τής Θείας Οίκονομίας.

Στο πνευμα αυτο ό άγ. Ιουστίνος θα έρμηνεύσει το χωρίο 2, 34 απο 

το βιβλίο του Δανιήλ περί του λίθου πού «έτμήθη έξ όρους άνευ χειρών» 

ώς τύπο τής ύπερλόγου συλλήψεως καί γεννήσεως του Κυρίου: «Καί το 

λίθον τουτον είπείν άνευ χειρών τμηθέντα, έν μυστηρίψ το αυτο κέκραγε'

9 Λουκ. 4, 18-21.
10 Για τήν ταυτότητα καί το εργο τών Άπολογητών βλ. Νικ.Ε. Τζιράκη, Απολογητές. 
Συμβολη στη σχέση τών Απολογιών μέ την άρχαία έλληνικη γραμματεία, τχ. Α', Άθήνα 
2003.
11 Παπαδοπούλου, Πατρολογία Α', σ. 236.
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το γαρ άνευ χειρών είπείν αυτον έκτετμήσθαι <δηλοί> ότι ουκ εστιν 

ανθρώπινον εργον, άΑΑά τής βουλής του προβάλλοντος αυτον πατρος 

τών όλων θεου».12 Ή αναφορα είναι σαφώς στήν έκ Παρθένου γέννηση 

του Χριστου, άΑΑά το βάρος δίδεται στο δικό του πρόσωπο, ώστε να 

τεκμηριωθεί ή θεότητά του, ή όποία αμφισβητείτο.

Σέ άλλο σημείο ό άγ. Ιουστίνος απαριθμεί συμβολικα ονόματα- 

τύπους πού περιλαμβάνονται στίς προφητικές ρήσεις καί τα όποία θεωρεί 

ώς αναφερόμενα στον Χριστό. Άναφέρει μεταξύ άλλων: «... ος (ένν. ό 

Χριστος) καί σοφία καί ήμέρα καί ανατολή καί μάχαιρα καί λίθος καί 

ράβδος καί Ίακώβ καί Ίσραήλ κατ' άλλον καί άλλον τρόπον έν τοίς τών 

προφητών λόγοις προσηγόρευται, καί δια τής παρθένου άνθρωπον 

γεγονέναι, ΐνα καί δι' ης όδου ή απο του όφεως παρακοή τήν αρχήν ελαβε, 

δια ταύτης τής όδου καί κατάλυσιν λάβη».13 Άρκετές απο τίς συγκε

κριμένες αναφορές προσιδιάζουν καί στήν Θεοτόκο. Μέ τα δεδομένα αυτα 

μπορεί να ύποστηριχθεί, ότι οί πρώτες, εστω εμμεσες, αναφορές σέ 

παλαιοδιαθηκικές θεομητορικές προτυπώσεις απαντουν στο εργο του άγ. 

Ίουστίνου Διάλογος προς Τρύφωνα.

Τα προαναφερθέντα στοιχεία δείχνουν, ότι ηδη σέ αυτή τήν πρώιμη 

περίοδο απαντ^ διαμορφωμένη σέ μεγάλο βαθμο ή θεολογική σκέψη καί 

ό τρόπος έρμηνείας πού θα αναπτύξουν στούς έπομένους αίώνες σέ 

ύψηλο βαθμο οί Πατέρες τής Έκκλησίας.

Έξαιρετικής σημασίας για τήν διατύπωση τής περί Θεοτόκου 

διδασκαλίας τής Έκκλησίας ύπήρξε το εργο του άγ. Είρηναίου Λουγ- 

δούνου (130/140-200 π.), ό όποίος ανέπτυξε τήν θεολογία τής Άνακεφα- 

λαιώσεως καί τής Παραδόσεως εναντι του ίσχυρου τότε γνωστικισμου.

12 Διάλογος προς Τρύφωνα, 76, 1. Bobichon, Dialogue, I, σ. 392.
13 Διάλογος προς Τρύφωνα, 100, 4. Bobichon, Dialogue, I, σ. 454. Για τήν διδασκαλία του άγ. 
Ιουστίνου περί τής Ένανθρωπήσεως του Λόγου βλ. καί Ά. Θεοδώρου, Ή θεολογία τού 
Ιουστίνου, φιλοσόφου καί μάρτυρος, καί αί σχέσεις αύτής προς την έλληνικην φιλοσοφίαν, 
Άθήναι 1960, σ. 111-120.
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Στα πλαίσια αυτών τόνισε τήν σημασία τής ύπακοής τής Θεοτόκου στο 

θείο θέλημα, ή όποία εγινε πρόξενος σωτηρίας για το ανθρώπινο γένος, 

στον αντίποδα τής παρακοής τών πρωτοπλάστων -καί δή τής Εύας- απο 

τήν όποία προήλθε ή πτώση.14 Γράφει στο εργο του Κατά Αίρέσεων, βιβλίο 

III, 22, 4: «... sic et Maria habens praedestinatum virum, et tamen Virgo, 

obaudiens, et sibi et universo generi humano causa facta est salutis».15 Καί 

συνεχίζει: «Quod enim adligavit virgo Eva per incredulitatem, hoc Virgo 

Maria solvit per fidem».16

Τον κομβικο ρόλο τής Θεοτόκου στο σχέδιο τής Θείας Οικονομίας 

καταδεικνύουν καί οί διάφοροι τύποι τής Παλαιάς Διαθήκης, στούς 

όποίους ό άγ. Είρηναίος αναφέρεται συχνά. Έρμηνευτικος άξονάς του 

είναι, βεβαίως, το πρόσωπο καί το γεγονος τής Ένανθρωπήσεως του 

Κυρίου, όπου δίδεται καί ή εμφαση, ή σύνδεση, όμως, τών τύπων αυτών 

καί μέ το πρόσωπο τής Θεοτόκου, εστω καί μέ εμμεσο τρόπο, είναι 

δεδομένη. Ένα απο τα πιο χαρακτηριστικα παραδείγματα τέτοιων

14 Παπαδοπούλου, Πατρολογία Α', σ. 298. Το δίπολο Εύα-Θεοτόκος κατέχει σημαντική 
θέση στήν πατερική θεολογία. Το αναπτύσσει ηδη πλήρως τον 2ο αί. ό άγ. Ίουστίνος στο 
προαναφερθέν εργο του Διάλογος προς Τρύφωνα: «Παρθένος γαρ ούσα Εύα καί άφθορος, 
τον λόγον τον απο του όφεως συλλαβουσα, παρακοήν καί θάνατον ετεκε' πίστιν δέ καί 
χαραν λαβουσα Μαρία ή παρθένος, ευαγγελιζομένου αυτή Γαβριήλ αγγέλου ... 
απεκρίνατο' "Γένοιτό μοι κατα το ρήμά σου"». Διάλογος προς Τρύφωνα, 100, 5. Bobichon, 
Dialogue, I, σ. 454, 456. Περί του θέματος αυτου βλ. Ά. Σπουρλάκου-Ευτυχιάδου, Ή  
Παναγία Θεοτόκος τύπος χριστιανικής άγιότητος. Συμβολη είς την ορθόδοξον τοποθέτησιν 
έναντι τής ρωμαιοκαθολικής Ασπίλου Συλλήψεως καί τών συναφών ταύτη δογμάτων, 
(διατρ. έπί διδ.), Άθήναι 1990, σ. 410-414, 498-507, 629. Μαυροσκά, Οί πρωτόπλαστοι, σ. 
194-197, 201-204. Είναι ένδιαφέρον, ότι το δίπολο Εύα-Θεοτόκος εχει έκφραστεί μέ 
διαφόρους τρόπους καί στήν τέχνη. Άναφέρουμε ένδεικτικα τήν ανάγλυφη «ζωφόρο» 
στήν όψη του τυμπάνου του Ν προστώου τής Αγίας Σοφίας Τραπεζουντος (1260 π.) καί 
τήν παράσταση τής Σταυρώσεως στον ναο του Polosko (1343-1345). Βλ. Eastmond, 
Narratives, σ. 219-236 καί είκ. 1-33. Babic, Polosko, σ. 172-175.
15 Βλ. το κείμενο στο Rousseau, Doutreleau, Irinie, σ. 440. Οί έκδότες εχουν αποδόσει στήν 
αρχαία έλληνική το κείμενο αυτό, όπως καί άλλα του άγ. Είρηναίου πού σώζονται σέ 
λατινική μετάφραση, σέ μια προσπάθεια ανασυστάσεως του χαμένου έλληνικου 
πρωτοτύπου, ώς έξής: «ούτω δή καί Μαρία, εχουσα τον προωρισμένον άνδρα καί όμως 
παρθένος, ύπακούσασα, έαυτή τε καί τή πάση ανθρωπότητι αίτία έγένετο σωτηρίας». 
Ένθ' αν., σ. 441.
16 Rousseau, Doutreleau, Irinie, σ. 442, 444. Ή προτεινόμενη έλληνική απόδοση του 
κειμένου είναι ή έξής: «όπερ γαρ εδησεν ή παρθένος Εύα δια τής απειθείας, τουτο ή 
παρθένος Μαρία ελυσε δια τής πίστεως».Ένθ' αν., σ. 445.
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αναφορών βρίσκεται καί πάλι στο τρίτο βιβλίο του εργου του Κατά 

Αίρέσεων, κεφ. 21, παρ. 7: «Propter hoc autem et Daniel, praevidens eius 

adventum, lapidem sine minibus abscisum ait venisse in hunc mundum. Hoc 

est enim quod "sine manibus" significabat, quod non operantibus humanis 

manibus, hoc est virorum illorum qui solent lapides caedere, in hunc 

mundum eius adventus erat, hoc est non operante in eum Ioseph, sed sola 

Maria cooperante dispositioni».17

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα συνδέεται, λοιπόν, στενα ή 

Θεοτόκος μέ το θέμα του «αχειροτμήτου λίθου» καί κατ' έπέκτασιν του 

«αλατομήτου όρους» απο το βιβλίο του Δανιήλ (2, 34), το όποίο απέβη μια 

απο τίς βασικές καί ώς έκ τούτου ευρέως χρησιμοποιούμενες προει

κονίσεις της.

Οί θέσεις του άγ. Είρηναίου διασαφηνίζουν τήν τοποθέτηση τής Θεοτόκου 

έν σχέσει προς σύνολο το σχέδιο τής Θείας Οικονομίας. Ήδη ένωρίτατα 

παρουσιάζεται, λοιπόν, μια πλήρης έπί του θέματος διδασκαλία. Οί 

μεταβολές στήν όρολογία η ό τονισμος συγκεκριμένων σημείων αυτής, 

σύμφωνα μέ τίς ποιμαντικές ανάγκες τής Έκκλησίας καί τίς έκάστοτε 

αίρετικές προκλήσεις, δέν εχουν φυσικα έπίπτωση στο ίδιο το περιεχό

μενό της, ή ουσία του όποίου παραμένει αναλλοίωτη.

Οί αναφερθείσες θεολογικές τοποθετήσεις σαφώς αποκαλύπτουν 

μια ανεπτυγμένη περί τής Θεοτόκου διδασκαλία μέσα στον β' αίώνα, 

όπότε ή ξεκάθαρη πλέον αναφορα του Ίππολύτου (170 π.-235) σέ 

θεομητορικές προτυπώσεις στήν αρχή του γ' αίώνα αποτελεί τήν φυσική 

έξέλιξη ένος έν πολλοίς ηδη διαμορφωμένου τρόπου σκέψεως καί 

έρμηνείας.

17 Rousseau, Doutreleau, Irinie, σ. 420. Το απόσπασμα σέ έλληνική απόδοση εχει ώς έξής: 
«Δια τουτο δέ καί Δανιήλ, προϊδών αυτου τήν παρουσίαν, λίθον άνευ χειρών τμηθέντα 
φησίν έληλυθέναι είς τον κόσμον. Τουτο γαρ το "άνευ χειρών" έσήμαινεν, ότι μή 
έργαζομένων ανθρωπίνων χειρών, τουτέστιν ανδρών τών είωθότων λίθους λατομείν, ή 
είς τον κόσμον αυτου παρουσία ήν, τουτέστι μή ένεργουντος του Ίωσήφ, αλλα μόνης τής 
Μαρίας συνεργούσης τή οίκονομί^». Ένθ' αν., σ. 421.
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Ό Ιππόλυτος, στα 204 περίπου, στο Υπόμνημα είς τον Δανιήλ 

ονομάζει τήν Θεοτόκο «κιβωτό», χρησιμοποιώντας για πρώτη φορα έναν 

απο τούς βασικούς παλαιοδιαθηκικούς θεομητορικούς τύπους. Συγκεκρι

μένα αναφέρει: «Έν φ χρόνψ παρών ό Σωτήρ έκ τής Παρθένου τής 

Κιβωτου' το ίδιον σώμα τφ κόσμψ προσήνεγκεν».18

Έαν ληφθεί ύπόψιν, ότι το εργο αυτο είναι «το αρχαιότερο έξηγητικο 

ύπόμνημα σέ βιβλίο τής Γραφής»,19 γίνεται κατανοητό, ότι στήν πατερική 

έρμηνευτική έξαρχής καθιερώθηκε ή τυπολογική έρμηνεία τών γεγονό

των τής Παλαιάς Διαθήκης καί τών προφητικών προρρήσεων μέ άξονα το 

σχέδιο τής Θείας Οικονομίας, καί δή το γεγονος τής Θείας Ένανθρω- 

πήσεως, καί τα πρόσωπα του Χριστου καί τής Θεοτόκου.20

Ή έρμηνευτική όδος πού χάραξαν οί προαναφερθέντες Πατέρες θα 

αποβεί κοινος τόπος τον δ' αίώνα, όπότε είναι μεγάλος ό αριθμος τών 

αναφορών σέ παλαιοδιαθηκικές θεομητορικές προτυπώσεις πού απαντ^ 

στα κείμενα τών θεολόγων τής περιόδου.

Ό Μέγας Άθανάσιος (295 π.-373) στο εργο του Λόγος περί τής 

ένανθρωπήσεως τού Λόγου καί τής διά σώματος προς ήμας έπιφανείας

18 PG 10, 648A. Άξίζει να αναφερθεί, ότι ό έκδότης σέ αυτο ακριβώς το σημείο του 
κειμένου θέτει μια σημαντική υποσημείωση πού αφορ^ στήν στάση τών Πατέρων εναντι 
τής Θεοτόκου καί στήν τιμή πού απελάμβανε στήν Έκκλησία απο τον πρώτο ηδη αίώνα. 
Το περιεχόμενό της, σέ δική μας απόδοση απο τήν λατινική, εχει ώς έξής: «Είναι έμφανής 
ή έξαιρετική ευσέβεια του Ιππολύτου προς τήν Θεοτόκο, ή όποία, κληρονομικφ τινι 
δικαίψ, είχε φθάσει σ' αυτόν. Άπο τον απόστολο, δηλαδή, Ίωάννη στον Πολύκαρπο, απο 
τον Πολύκαρπο στον Είρηναίο, απο τον Είρηναίο στον Ιππόλυτο καί στούς άλλους, (ή 
ευσέβεια) αυξάνεται καί έπεκτείνεται». PG 10, 647, ύποσ. 65.
19 Παπαδοπούλου, Πατρολογία Α', σ. 375.
20 Ό άγ. Ίωάννης ό Χρυσόστομος αναφέρεται έκτενώς καί μέ χαρακτηριστικο τρόπο στήν 
τυπολογική έρμηνευτική μέθοδο στήν όμιλία του Είς το άποστολικον ρητόν' "ού θέλω 
ήμας άγνοειν, άδελφοί, Οτι οί πατέρες ήμών πάντες ύπο την νεφέλην ησαν, καί πάντες διά 
τής θαλάσσης διήλθον”, παρ. δ': «Καί ίδε συγγένειαν τύπου προς αλήθειαν, καί αληθείας 
ύπεροχήν προς τύπον. Ούτε γαρ απηλλοτριώσθαι πάντη χρή τον τύπον τής αληθείας, 
έπεί ουκ άν είη τύπος' ούτε πάλιν έξισάζειν προς τήν αλήθειαν, έπεί πάλιν καί αυτος 
αλήθεια εσται' άΑΑά δεί μένειν έπί τής οίκείας συμμετρίας, καί μήτε το πάν εχειν τής 
αληθείας, μήτε του παντος έκπεπτωκέναι. Άν μέν γαρ το πάν εχη, αλήθεια πάλιν έστί 
καί αυτός' άν δέ του παντος έκπέση, τύπος είναι λοιπον ου δύναται' άλΑά δεί το μέν 
εχειν, το δέ τή αληθείς τηρείν». PG 51, 248.
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αύτού αναφέρεται μέ εμφαση στο γεγονός, ότι ή έκ Παρθένου γέννησις 

του Κυρίου είχε πολλάκις προαναγγελθεί στήν Παλαια Διαθήκη: 

«Προφήται μέν γαρ άνωθεν περί του κατα τήν παρθένον θαύματος καί 

τής έξ αυτής γενομένης γεννήσεως προεμήνυον...».21 Καί συνεχίζει 

παραθέτοντας, προς έπιβεβαίωσιν τών λεγομένων του, σειρα σχετικών 

προφητειών, όπως αυτή του Ήσαΐα «Ίδού ή παρθένος έν γαστρί έξει...» 

(Ήσ. 7, 14), αυτή περί του άστρου του έξ Ίακώβ (Άρ. 24, 17), περί τής 

κούφης νεφέλης (Ήσ. 19, 1) κ.ά.22

Καί στήν περίπτωση αυτή βασικος στόχος είναι ή απόδειξη τής 

θεότητας του Κυρίου καί τής πραγματικότητας τής Ένανθρωπήσεώς του, 

γεγονος πού τεκμηριώνεται απο τήν τυπολογική έρμηνεία τών προφητι

κών προρρήσεων. Ό Μέγας Άθανάσιος στηλιτεύει τούς Ίουδαίους ίδιαιτέ- 

ρως, καθώς απιστουν στήν πραγματικότητα τής Θείας Ένανθρωπήσεως, 

ένώ εχουν τήν ρητή μαρτυρία τής Παλαιάς Διαθήκης' «πάσης άπλώς 

θεοπνεύστου βίβλου περί τούτων βοώσης», όπως χαρακτηριστικα αναφέ

ρει.23

Ό άγ. Κύριλλος Ιεροσολύμων (313-387) στήν ΙΒ' Κατήχησή του 

αναφέρεται στο γεγονος τής ύπέρλογης γέννησης του Κυρίου χρησιμο

ποιώντας παραδείγματα απο τήν Παλαια Διαθήκη, όπως αυτο τής είς 

όφιν μεταβληθείσης ράβδου του Μωυσέως (Έξ. 4, 5) καί τής έκβλαστη- 

σάσης ξηράς ράβδου του Άαρών (Άρ. 17, 23). Καί τα δύο αυτα σημεία 

ύπερβαίνουν τήν φύση καί κατα τουτο συσχετίζονται μέ τήν έπίσης 

ύπερφυσική έκ Παρθένου γέννηση του Κυρίου: «οδόντας είχεν ή ράβδος 

καί δρακοντικούς οφθαλμούς. έκ ράβδου τοίνυν οφθαλμοί βλέποντες

21 Κεφ. 33, παρ. 3, 13-15. Kannengiesser, Athanase, σ. 382.
22 κεφ. 33, παρ. 3-5. Kannengiesser, Athanase, σ. 382, 384.
23 Κεφ. 33, παρ. 3, 11-12. Kannengiesser, Athanase, σ. 382. Για το πρόσωπο τής Θεοτόκου 
στήν θεολογία του Μεγάλου Άθανασίου γενικότερα βλ. Ευθ. Έλευθεριάδη, «Ή 
Θεομητορολογία του Μ. Άθανασίου» στα Πρακτικά ΙΖ  Θεολογικού Συνεδρίου μέ θέμα Ό 
Μέγας Αθανάσιος, 11-14 Νοεμβρίου 1996, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 119-171.
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έκφύονται, καί έκ παρθενικής γαστρος παιδίον ου γεννάται θεου 

θέλοντος;».24

Περί τής Θεοτόκου μιλ^ καί ό άγ. Έπιφάνιος Κύπρου (310/320-402) 

στο εργο του Πανάριον, αντιμετωπίζοντας τούς αρειανούς καί παραφυά

δες αυτών.25 Σέ αρκετα σημεία αναλύει παλαιοδιαθηκικές θεομητορικές 

προτυπώσεις τονίζοντας τον προφητικο χαρακτήρα τους για τα όσα 

εμελλε να συμβουν. Μεταξύ άλλων, μνημονεύονται ό Οίκος τής Σοφίας 

(Παρ. 9, 1), ή φλεγομένη Βάτος (Έξ. 3, 2-3) καί ένας συνδυασμος χωρίων 

για το θέμα τής καταβάσεως τής δρόσου η του ύετου έπί Πόκον (πρβλ. 

Δευτ. 32, 2' Κρ. 6, 36-40' Ψαλμ. 71, 6). Για το τελευταίο θέμα αναφέρονται 

καί τα έξής: «Καί Μαρία μέν ανιμάται τον λόγον είς σύλληψιν, ώς ύετον ή 

γή, έαυτον δέ καρπον άγιον αποδείκνυσιν ό του θεου λόγος προσλαμβα

νόμενος θνητου φύσιν».26

Τήν ίδια περίοδο (340 π.-400 π.) δραστηριοποιείται καί ό άγ. 

Άμφιλόχιος Ίκονίου. Στον πρώτο λόγο του Είς τα γενέθλια του μεγάλου 

θεου καί σωτήρος ήμών Ίησου Χριστου, ύμνεί τήν Θεοτόκο ώς πρόξενον 

σωτηρίας, διότι: «Ήλευθέρωται κόσμος δια παρθένου, ό δια ταύτης το πρίν 

ύπο τήν άμαρτίαν πεσών»,27 ύπαινισσόμενος τήν προηγούμενη παρακοή 

τής Εύας. Χρησιμοποιεί καί αυτος παλαιοδιαθηκικές προτυπώσεις καί 

μάλιστα αυτή τής κεκλεισμένης Πύλης (Ίεζ. 44, 1-2), μια απο τίς σημαντι

κότερες καί ευρέως διαδεδομένες: «Αύτη ή πύλη του κυρίου καί είσε- 

λεύσεται καί έξελεύσεται καί εσται ή πύλη κεκλεισμένη. Ώς προς τήν 

παρθενικήν τοίνυν φύσιν ουδ' όλως ήνεφχθησαν αί παρθενικαί πύλαι' ώς 

δέ προς τήν δύναμιν του τεχθέντος δεσπότου ουδέν κέκλεισται τφ κυρίψ,

24 Παρ. 28. Reischl, Rupp, Cyrilli opera, σ. 38.
25 Για τήν θέση τής Θεοτόκου στο εργο του άγ. Έπιφανίου βλ. N.I. Νικολαΐδη, «Το 
πρόσωπο καί ό ρόλος τής αειπαρθένου Μαρίας καί Θεοτόκου στήν ένανθρώπηση του 
Θεου Λόγου κατα τον Άγιο Έπιφάνιο Κύπρου» στο Άνάλεκτα η Περί τού όντως Όντος καί 
τών οντων, τ. Α', Θεσσαλονίκη 2002, σ. 51-74.
26 Αίρεσις 74, 3, 6. K. Holl, Epiphanius (Ancoratus und Panarion), τ. 3, (GCS 37), Leipzig 1933, σ. 
317.
27 Παρ. 4. Datema, Amphilochii Opera, σ. 8.
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άΑΑά πάντα ήνέφκται. Ουδέν το παρεμποδίζον, ουδέν το παρενοχλουν' 

πάντα τφ κυρίψ ήνέψκται».28

Ό άγ. Γρηγόριος Νύσσης (335/40-394) σέ σειρα εργων του χρησι

μοποιεί πολλές προεικονίσεις καί έρμηνεύει καί όρισμένα μή συνήθη 

θέματα καί χωρία ώς προτυπώσεις τής έκ Παρθένου γέννησης του Κυρίου, 

μέ πλέον χαρακτηριστικο το αναφερόμενο στήν ανάληψη του προφήτου 

Ήλιού έπάνω σέ πύρινο άρμα (Δ' Βασ. 2, 11-13).29

Στο εργο του Περί τού βίου Μωϋσέως, το όποίο στο σύνολό του 

αποτελεί αναγωγική έρμηνεία τών περιστατικών τής ζωής του Μωυσέως 

σέ συσχετισμο μέ τα γεγονότα τής Θείας Οικονομίας καί τον πνευματικο 

αγώνα του κάθε πιστου προς τελείωση καί σωτηρία, αναφέρεται συχνα 

στήν Θεοτόκο καί έρμηνεύει πολλα γεγονότα ώς τύπους του προσώπου 

της καί του μυστηρίου πού συντελέστηκε μέ τήν δική της συνέργεια. Έτσι, 

ή φλεγομένη Βάτος,30 οί Πλάκες του Νόμου,31 το μάννα32 κ.ά. έρμηνεύ- 

ονται μέ συμβολικο καί έν πολλοίς πρωτότυπο τρόπο.

Στήν ίδια έρμηνευτική γραμμή βρίσκεται καί ό άγ. Ίωάννης ό 

Χρυσόστομος (349/50-407), ό όποίος σέ εργα του έξαίρει τήν Θεοτόκο

28 Λόγος II, Είς την θεοτόκον καί είς τον Συμεώνα καί Άνναν, παρ. 3. Datema, Amphilochii 
Opera, σ. 45, 47.
29 «Ώς γαρ ανωφερές ον τή φύσει το πυρ θεί^ δυνάμει πρόσγειον γίνεται, ό δέ Ήλίας 
περισχεθείς τφ οϋρανίψ πυρί πάλιν προς τήν κατα φύσιν έπανατρέχοντι κίνησιν καί 
αυτος συνεπαίρεται, ούτως άϋλός τις ούσα καί αειδής ή του ύψίστου δύναμις τήν 
δουλικήν μορφήν τήν δια τής παρθένου ύποστάσαν διαλαβουσα προς το ίδιον ύψος 
ανήγαγεν είς τήν θείαν τε καί ακήρατον μεταστοιχειώσασα φύσιν'». Προς τά 
Άπολιναρίου άντιρρητικός. F. Muller, Gregorii Nysseni opera dogmatica minora, III1, Leiden 
1958, σ. 170.
30 «... δι'ού διδασκόμεθα καί το κατα τήν Παρθένον μυστήριον αφ' ης το τής θεότητος 
φώς έπιλάμψαν τφ ανθρωπίνψ βίψ δια γεννήσεως αδιάφθορον έφύλαξε τήν έξάψασαν 
θάμνον, του βλαστου τής παρθενίας μή καταμαρανθέντος τφ τόκψ», II, 21. Danielou,
Grigoire de Nysse, σ. 118.
31 II, 215-216. Danielou, Grigoire de Nysse, σ. 252-254.
32 «Το δέ σώμα τούτου του άρτου (ένν. το μάννα) ούτε άροσις ούτε σπορα έγεώργησεν, 
αλλ' ή γή, οία έστί μείνασα, πλήρης εύρίσκεται τής τοιαύτης θείας τροφής, ης οί 
πεινώντες μετέχουσι, το κατα τήν Παρθένον μυστήριον δια τής θαυματοποιΐας ταύτης 
προπαιδευόμενοι». II, 139. Danielou, Grigoire de Nysse, σ. 192. Για τήν έρμηνεία τών 
θεμάτων βλ. καί Άγ. Γρηγορίου Νύσσης, Είς τον βίον τού Μωϋσέως, (είσ.-κείμ.-μτφρ.-σχόλ. 
Π. Μπρούσαλη), Άθήναι 1990, σχ. 199, σ. 413-414.
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χρησιμοποιώντας ένίοτε καί παλαιοδιαθηκικές προτυπώσεις. Στο β' π.χ. 

κεφάλαιο του εργου Ερμηνεία είς τον Δανιηλ τον προφήτην, αναφερόμενος 

στο γνωστο θέμα του αλατομήτου Όρους καί του Λίθου πού «έτμήθη άνευ 

χειρών» (Δαν. 2, 34), σημειώνει: «Τήν κατα σάρκα γέννησιν αίνίττεται».33 

Το γεγονος αυτο είναι πολύ σημαντικο δεδομένου ότι: «ή θεολογική του 

έρμηνευτική, έφαρμοσμένη στήν μέγιστη δυνατή εκταση στα αποφασιστι

κότερα βιβλία τής Γραφής, εγινε ή έρμηνευτική τής Έκκλησίας».34

Στα 431 συνήλθε στήν Έφεσο ή Γ' Οικουμενική Σύνοδος προς αντι- 

μετώπισιν του Νεστορίου, ό όποίος πρέσβευε μια χαλαρή ένωση τών δύο 

φύσεων του Κυρίου καί όδηγουσε ετσι στήν ύπαρξη δύο προσώπων. Σύμ

φωνα μέ τήν λογική αυτή ή Παναγία γέννησε «ψιλον άνθρωπον», στον 

όποίον ένοίκησε αργότερα ή θεότητα. Ώς έκ τούτου ό Νεστόριος τήν 

ονόμαζε Χριστοτόκο. Ή Σύνοδος διεκήρυξε τήν τελειότητα καί τών δύο 

φύσεων στο ένα πρόσωπο του Κυρίου καί έπομένως έπεκύρωσε τον όρο 

Θεοτόκος αναφορικα προς το πρόσωπο τής Παναγίας.35 Ό όρος αυτος δέν 

ήταν καινοφανής.36 Χρησιμοποιείτο καί προ τής Συνόδου τής Έφέσου, ή

33 PG 56, 207. Για τήν πατρότητα του εργου, τμήματα του όποίου θεωρουνται χρυσο- 
στομικά, ένώ άλλα όχι, βλ. CPG II, 4448, 4554. Βλ. καί το άρθρο τής Β.Γ. Σιδέρη- 
Παπαδοπούλου, «Ή ύπο του ίερου Χρυσοστόμου έρμηνεία του ονείρου του Ναβουχοδονό- 
σορα (Δαν. 2, 1-49)» στο Χρυσοστομικο Συμπόσιο. Ή προσωπικότητα καί ή θεολογία άγίου 
Ίωάννου τού Χρυσοστόμου, Άθήνα 2007, σ. 747-764, στο όποίο έπιχειρείται ανάλυση 
αποσπασμάτων του εργου χωρίς να τίθεται ζήτημα γνησιότητος αυτου, καθώς έκλαμβά- 
νεται αυτονόητα ώς χρυσοστομικό. Σέ όμιλία, έπίσης, πιθανότατα του άγ. Ίωάννου Είς 
τον Εύαγγελισμον τής Θεοτόκου, ή όποία λανθασμένα είχε αποδοθεί παλαιότερα στον άγ. 
Γρηγόριο Νεοκαισαρείας, ύπάρχουν αναφορές σέ πολλές προεικονίσεις, όπως είναι ή 
Πόλις του Θεου, ή κεκλεισμένη Πύλη, ή έσφραγισμένη Βίβλος, ή κούφη Νεφέλη, ή 
φλεγομένη Βάτος κ.ά. Βλ. το κείμενο παρα PG 10, 1172-1177. Για το θέμα τής πατρότητος 
τής όμιλίας βλ. Κ. Φούσκα, Γρηγόριος ό Νεοκαισαρείας έπίσκοπος ό θαυματουργος (ca. 
2U/3-270/5), Άθήναι 1969, σ. 203, ό όποίος τήν αποδίδει στον Χρυσόστομο. Βλ. έπίσης CPG 
II, 4519 για έπιπλέον αποδόσεις.
34 Παπαδοπούλου, Χρυσόστομος, τ. Β', σ. 113.
35 Για τήν Σύνοδο αυτή καί τήν θεολογία της βλ. ένδεικτικα Στεφανίδου, Έκκλησιαστικη 
Ιστορία, σ. 214-219. Τρεμπέλα, Δογματική, τ. 2, σ. 95-100, 205-207. Είρ.Π. Χριστινάκη- 
Γλάρου, Το Βιβλίο τού Ήρακλείδη καί ή καταδίκη τού Νεστορίου. Ίστορικοκανονικη 
θεώρηση, Άθήνα 2009.
36 Για τον όρο Θεοτόκος καί τήν χρήση του, ή όποία, κατα τήν άποψη τών περισσοτέρων 
έρευνητών, εγινε για πρώτη φορα τον 3ο αίώνα απο τον Ωριγένη, βλ. μεταξύ πολλών F.J.
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όποία δέν θεολόγησε απροϋπόθετα, άΑΑά μέ ύπόβαθρο τήν ύπάρχουσα 

παράδοση καί τήν πατερική σκέψη.37 Ή χρήση του όρου Θεοτόκος καί ή 

γενικότερη απόδοση τιμής προς το πρόσωπό της παίρνει άπλώς 

έπισημότερο χαρακτήρα μέσψ τών συνοδικών αποφάσεων.38 Οί παρατε- 

θείσες αναφορές σέ πατερικα εργα δείχνουν, ότι παρόμοια διαδρομή εχει 

ακολουθήσει καί ή χρήση τών παλαιοδιαθηκικών θεομητορικών προτυ- 

πώσεων.

Οί άγ. Κύριλλος Άλεξανδρείας (375/80-444)39 καί Πρόκλος Κωνσταν

τινουπόλεως (390 π.-446), ίδίως ό πρώτος, συνέβαλαν σημαντικα στήν 

αντιμετώπιση του νεστοριανισμου. Στα εργα τους βασική θέση λαμβάνει 

-λόγψ καί τής φύσεως τής έτεροδιδασκαλίας- το πρόσωπο τής Θεοτόκου 

καί ή χρήση τών προεικονίσεων καθίσταται πλέον κοινος τόπος.

Στον πρώτο λόγο του εργου του Γλαφυρών εις την έξοδον ό άγ. 

Κύριλλος αναφέρει καί τα έξής: «Καί "ό φώς οίκών απρόσιτον", τουτέστι 

Θεός, τφ έκ παρθένου ναφ κατηυλίζετο, καθείς έαυτον είς αξιάγαστον 

ήμερότητα, καί οίονεί περιστέλλων τήν άκρατον τής ίδίας φύσεως 

προσβολήν, ΐνα γένηται χωρητός, καθάπερ αμέλει καί ακάνθας το πυρ. 

Ό τι δέ το φθείρεσθαι πεφυκός, τουτέστι, τήν σάρκα φθοράς απετέλει

Dolger, «Die eigenartige Marienverehrung der Philomarianiten oder Kollyridianer in 
Arabien», Antike und Christentum 1 (1974), σ. 107-142, ίδίως τίς σ. 118-123. Βασ.Α. Τσίγκου, 
«Ή διαμόρφωση του όρου "Θεοτόκος" κατα τή διάρκεια τών Οικουμενικών Συνόδων καί 
ή χριστολογική καί σωτηριολογική σημασία του», ΕΕΘΣΠΘ, Τμήμα Ποιμαντικής καί 
Κοινωνικής Θεολογίας, Ν.Σ. 7 (2001), σ. 171-201.
37 Είναι σημαντικο να σημειωθεί, ότι ή σύνοδος αυτή, όπως καί όλες οί σύνοδοι καί οί 
Πατέρες τής Έκκλησίας, θεολογουν μέ βάση τήν άπαξ παραδεδομένη αλήθεια, τήν 
διδασκαλία, δηλαδή, του Χριστου, ή όποία παραμένει αναλλοίωτη. Ή όποια έξέλιξη 
αφορ^ στήν δια του Άγίου Πνεύματος «αύξηση τής γνώσης καί τής έμπειρίας τής 
αλήθειας έκ μέρους του πιστου καί όχι σέ αύξηση τής ίδιας τής αλήθειας». Βλ. Ν.Γ. 
Ξεξάκη, Όρθόδοξος Δογματική, τ. Α': Προλεγόμενα στην Όρθόδοξη Δογματική, Άθήνα 
20092, σ. 80 καί τίς σ. 194-195.
38 Τήν κοινή χρήση του όρου πολύ προ τών Οικουμενικών Συνόδων ύπογραμμίζει καί ό 
Τρεμπέλας: «Άπο του Ωριγένους όμως καί μετέπειτα, καί πρίν η αί Οίκουμενικαί Σύνοδοι 
περιβάλωσιν αυτον δια του κύρους αυτών, απαντάται ό όρος ούτος είς κοινήν χρήσιν 
παρα τοίς πατράσι». Δογματική, τ. 2, σ. 206.
39 Για το πρόσωπο καί το εργο του βλ. Στ.Γ. Παπαδοπούλου, Άγιος Κύριλλος 
Άλεξανδρείας. Βίος, Θεολογία, Χριστολογία, Ερμηνευτική, Άθήνα 2004.
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κρείττονα, διαδείξειεν άν αίνιγματωδώς το έπί τφ βάτψ πυρ αδιαλώβητον 

παντελώς τηρήσαν το ξύλον. ... Έφείδετο τοίνυν τής ακάνθης το πυρ, καί 

οίστή γέγονεν ή φλοξ σμικρφ καί ασθενεστάτψ ξύλψ. Κεχώρηκε γάρ, ώς 

εφην, θεότης ανθρωπότητι».40

Ό άγ. Πρόκλος γράφει σειρα όμιλιών, οί όποίες είναι αφιερωμένες 

στήν Ένανθρώπηση του Κυρίου καί το πρόσωπο τής Θεοτόκου. Σέ αυτές 

αναπτύσσει τήν σχετική διδασκαλία τής Έκκλησίας. Τα λεγόμενά του 

ύπομνηματίζει μέ πολλα γραφικα παραδείγματα, μέ τα όποία αποδει

κνύει, ότι τα γεγονότα τής Θείας Οικονομίας δέν είναι αποκυήματα 

φαντασίας, άΑΑά είχαν έπακριβώς προφητευθεί στούς ανθρώπους στα 

πλαίσια τής διαρκώς ανανεούμενης έπαγγελίας του Θεου για τήν σωτη

ρία του ανθρωπίνου γένους. Στο σημαντικότερο γεγονος τής έπαγγελίας 

αυτής, τήν Θεία Ένανθρώπηση, βασικο ρόλο είχε ή Θεοτόκος, ή όποία 

ονομάζεται «κιβωτός' ου τον νόμον βαστάσασα άΑΑά τον νομοθέτην 

κυοφ ορή σασα».41

Έκτενείς αναφορές σέ παλαιοδιαθηκικές προτυπώσεις κάνει ό άγ. 

Πρόκλος σέ διάφορα όμιλητικα εργα του. Στον ΣΤ' ίδίως λόγο του μέ τον 

τίτλο Έγκώμιον είς την Θεοτόκον τα σχετικα παραδείγματα παρουσιάζον

ται πλέον πλήρως αποκρυσταλλωμένα καί συστηματοποιημένα, όπως θα 

έπικρατήσουν σέ όλους τούς μεταγενέστερους συγγραφείς (άγ. Άνδρέα 

Κρήτης, άγ. Ίωάννη Δαμασκηνο κ.ά.). Παραθέτουμε ένδεικτικώς τα λεγό

μενά του περί του Πόκου του Γεδεών (Κρ. 6, 36-40): «Αύτη (ένν. ή Θεοτόκος) 

ό τιθέμενος έν τή κοσμική άλωνι άσπιλος πόκος, έν ή ό σωτήριος έκ του 

ουρανου κατελθών ύετος πάσαν έξήρανε τήν γήν έκ τής αμέτρου φοράς

40 PG 69, 413CD.
41 Λόγος Ε', Έγκώμιον είς την άγίαν παρθένον καί Θεοτόκον Μαρίαν, παρ. III. Constas, 
Proclus, σ. 262. Βλ. καί τίς σ. 131-135 για το θέμα τών τύπων τής Παλαιάς Διαθήκης στίς 
όμιλίες του άγ. Πρόκλου γενικότερα.
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τών κακών, καί πάλιν τον πόκον έξήρανεν έκ τής ύπονοστούσης ίκμάδος 

τών παθών καί τήν γήν έπλήρωσε τής αφθόνου δωρεάς τών αγαθών».42

Άπο τα μέσα του 7ου αίώνα καί έξής γράφεται σειρα σημαντικών 

όσο καί έκτεταμένων λόγων πού αναφέρονται στο πρόσωπο τής 

Θεοτόκου απο Πατέρες, όπως οί άγ. Άνδρέας Κρήτης, Ίωάννης Δαμα

σκηνός, Γερμανος καί Ταράσιος Κωνσταντινουπόλεως, Θεόδωρος Στου- 

δίτης κ.ά.43 Τήν περίοδο αυτή εχουν πλέον θεσπιστεί καί οί βασικές 

θεομητορικές έορτές, το περιεχόμενο τών όποίων τροφοδοτουσε μέ 

πλούσιο ύλικο μεγάλο αριθμο όμιλητικών κυρίως εργων.44

Το περιρρέον κλίμα τής έποχής εδωσε έπίσης εναυσμα για τήν 

σύνθεση τέτοιων εργων. Ή αρνητική ατμόσφαιρα πού έπικρατουσε, 

προϊον τών αναταράξεων πού δημιουργουσαν οί διάφορες αίρέσεις, τήν 

όποία προσπάθησε να ανατρέψει ή ΣΤ' έν Τρούλλψ Σύνοδος (691/2),45 

έπετείνετο καί απο τήν πρόσφατη απώλεια τών ανατολικών -  

μονοφυσιτικών σέ μεγάλο βαθμό- έπαρχιών λόγψ τής προελάσεως τών

42 XVII. 12. Leroy, Homilitique de Proclus, σ. 323-324.
43 Όπως εχει έμφατικα σημειωθεί: «Ή (ένν. περί Θεοτόκου) θεολογία αναπτύσσεται στίς 
αναρίθμητες θεομητορικές όμιλίες, τίς όποίες ή πατρολογική έπιστήμη δέν μπόρεσε 
ακόμη όχι μόνο να έκδώση, αλλα ούτε κάν να καταμετρήση!». Νέλλα, Καβάσιλας, σ. 27.
44 Συγκεκριμένα, ή καθιέρωση τών κυριωτέρων θεομητορικών έορτών τοποθετείται 
χρονικώς ώς έξής: ή έορτή τής Συλλήψεως στα τέλη του 7ου-αρχές του 8ου αί., ή έορτή του 
Γενεσίου τον 7ο αί., ή έορτή τών Είσοδίων τον 7ο αί., ή έορτή του Ευαγγελισμου στα τέλη 
του 6ου-αρχές του 7ου αί., ή έορτή τής Κοιμήσεως στα τέλη του 6ου αί. Βλ. Φίλια, 
Θεομητορικές έορτές, σ. 28, 46-47, 61-62, 96-98, 128-131, όπου καί παρατίθεται πλούσια έπί 
του θέματος βιβλιογραφία. Βλ. έπίσης του ίδίου, «Οί Θεομητορικές έορτές» στο Το 
Χριστιανικον Έορτολόγιον, Πρακτικά Η' Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου Στελεχών 
Ίερών Μητροπόλεων, Βόλος, 18-20 Σεπτεμβρίου 2006, Άθήναι 2007, σ. 323-361. Σημειώνεται, 
ότι οί περισσότερες έορτές καθιερώθηκαν καταρχήν στήν Έκκλησία τών Ιεροσολύμων 
πού βρισκόταν στα μέρη, όπου διαδραματίστηκαν τα τιμώμενα γεγονότα. Άπο έκεί 
μεταφέρθηκαν στήν Κωνσταντινούπολη καί κατόπιν στήν ύπόλοιπη αυτοκρατορία. 
Σημαντικο ρόλο στήν ευρύτερη διάδοση όρισμένων απο τίς έορτές φαίνεται να επαιξε ό 
έξ Ιεροσολύμων άγ. Άνδρέας Κρήτης κατα τήν παραμονή του στήν Κωνσταντινούπολη. 
Ή ίδιαίτερη αφοσίωσή του στήν Θεοτόκο είναι άλλωστε φανερή στα πολυάριθμα 
όμιλητικα εργα του τα αφιερωμένα στο πρόσωπό της. Βλ. Φίλια, Θεομητορικές έορτές, σ.
46-47, 61-62.
45 Περί τής Συνόδου αυτής καί του εργου της βλ. Π. Μενεβίσογλου, Ίστορικη είσαγωγη είς 
τους κανόνας τής Όρθοδόξου Έκκλησίας, Στοκχόλμη 1990, σ. 276-301. Γ.Χ. Γκαβαρδίνα, Ή  
Πενθέκτη Οίκουμενικη Σύνοδος καί το νομοθετικό της έργο, (διδ. διατρ.), Κατερίνη 1998.
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Άράβων. Πέραν του μονοφυσιτισμου σημαντικές εριδες είχε δημιουργήσει 

καί ό μονοθελητισμός, κυρίως έπί Κώνσταντος Β' (641-668), όπότε καί 

έπιχειρήθηκε ή βίαιη έπιβολή του.46

Μέσα στήν ατμόσφαιρα αυτή, στήν μετάβαση απο τον 7ο στον 8ο 

αίώνα, τοποθετείται ή δράση του άγ. Άνδρέου Κρήτης (660-740), ό όποίος 

εγραψε σειρα όμιλητικών εργων, μεγάλος αριθμος τών όποίων είναι 

αφιερωμένος στήν Θεοτόκο.47 Στούς λόγους κάνει ευρύτατη χρήση τών 

παλαιοδιαθηκικών θεομητορικών προτυπώσεων.48 Τήν θέση του για τήν 

σημασία τής Θεοτόκου στο εργο τής Θείας Οικονομίας καί τήν σχέση της 

μέ τίς προφητικές ρήσεις συνοψίζει ή παρακάτω φράση του απο τον ΓΓ' 

Λόγο του Είς την κοίμησιν τής ύπεραγίας Δεσποίνης ήμών Θεοτόκου: «Έπί 

ταύτη τή θεοτυπώτψ σκηνή, ό νόμος άπας, καί οί προφήται, πραγμα- 

τιωδώς έκπεπλήρωνται' καί ταύτη, τα σκιώδη τών τυπικών προχαραγ- 

μάτων ήμαυρώθη μορφώματα, λυθέντων τών έσόπτρων τή αληθείς».49

Ή περίοδος του 8ου καί τών αρχών του 9ου αίώνα χαρακτηρίζεται 

απο το μείζον ζήτημα τής είκονομαχίας, το όποίο ταλάνισε έπικίνδυνα 

τήν αυτοκρατορία. Ή είκονομαχία ήταν μια κίνηση μέ σαφές μονοφυ- 

σιτικο ύπόβαθρο, άρα καθαρα θρησκευτικο περιεχόμενο καί στόχο, ή 

όποία περιβλήθηκε αργότερα μέ τον μανδύα ένος προγράμματος ευρείας

46 Τήν συγκεκριμένη θεολογική πρόκληση αντιμετώπισε κυρίως ό άγ. Μάξιμος ό 
Όμολογητής (580 π.-662), περί του όποίου βλ. Π.Κ. Χρήστου, Έλληνικη Πατρολογία, τ. Ε', 
Θεσσαλονίκη 1992, σ. 294-300. Ά. Ραντοσάβλιεβιτς, Το μυστήριον τής σωτηρίας κατά τον 
άγιον Μάξιμον τον Όμολογητήν, Άθήναι 1975. Βλ. έπίσης τα Πρακτικά ΚΑ! Θεολογικού 
Συνεδρίου μέ θέμα «Ό Άγιος Μάξιμος ό Όμολογητής», Θεσσαλονίκη 2001.
47 Για το πρόσωπο καί το εργο του βλ. Θ.Ε. Δετοράκη, Οί άγιοι τής πρώτης βυζαντινής 
περιόδου τής Κρήτης καί ή σχετικη προς αύτους φιλολογία, (διατρ. έπί διδ.), Άθήναι 1970, σ. 
160-190. Έπίσης Τωμαδάκη, Βυζαντινη ύμνογραφία, σ. 182-210. Θ. Ζήση, «Άνδρέας Κρήτης 
Ίεροσολυμίτης (660-740). Περί τής ζωής καί του εργου του», ΕΕΘΣΠΘ, Τμήμα 
Ποιμαντικής καί Κοινωνικής Θεολογίας, Ν.Σ. 4 (1995), σ. 9-19.
48 Είναι χαρακτηριστικό, ότι σέ όρισμένες περιπτώσεις παραθέτει όλόκληρη σειρα 
συμβόλων καί παλαιοδιαθηκικών χωρίων, τα όποία έρμηνεύει ώς προτυπουντα τήν 
Θεοτόκο. Ό αριθμος τών αναφερομένων χωρίων είναι πολύ μεγάλος καί ή έρμηνεία τους 
συχνα έντελώς πρωτότυπη. Χαρακτηριστικα τέτοια αποσπάσματα τών εργων του βλ. σέ 
PG 97, 868C-873B καί 1096A-1100A.
49 PG 97, 1077C.
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πολιτικής καί κοινωνικής μεταρρύθμισης. Ή «θεολογία» τής είκονομαχίας 

είχε μονοφυσιτική χροιά, καθώς αρνούμενη τήν δυνατότητα απεικονί- 

σεως του Χριστου -καί βεβαίως τής Θεοτόκου καί τών άγίων- απέρριπτε 

στήν ουσία τήν πραγματικότητα τής Ένσαρκώσεως του Χριστου. Ή κίνη

ση αυτή είχε, έπομένως, όλα τα χαρακτηριστικα μιάς χριστολογικής αίρέ- 

σεως στα ίχνη τών προηγουμένων. Ένδεικτικό, άλλωστε, του θρησκευ- 

τικου της χαρακτήρα είναι καί το γεγονος ότι οί έμπνευστές της 

έπεδίωξαν καί τήν έκκλησιολογική θεμελίωσή της δια συνόδων, όπως 

είναι π.χ. αυτή τής Ίερείας (754).50

Ή κρισιμότητα του προσώπου τής Θεοτόκου στήν αγώνα κατα τής 

είκονομαχίας είναι κατανοητή, καθώς ακριβώς στο γεγονος τής Θείας 

Ένανθρωπήσεως βάσιζαν οί Πατέρες τήν δυνατότητα απεικονίσεως του 

Χριστου καί τών ίερών προσώπων γενικότερα. Για τον λόγο αυτο όλοι οί 

σημαντικοί θεολόγοι τής περιόδου εχουν γράψει σειρα εργων -κυρίως 

όμιλιών- για τήν Θεοτόκο καί τήν δι' αυτής Ένανθρώπηση του Κυρίου. 

Αυτος πού κατεξοχήν ασχολείται μέ το πρόσωπο τής Θεοτόκου είναι ό άγ. 

Ίωάννης ό Δαμασκηνος (675 π.-750 π.), άλΛά καί πολλοί άλλοι Πατέρες,

50 Στεφανίδου, Έκκλησιαστικη Ίστορία, σ. 255-263. Περί τής είκονομαχίας βλ. έπίσης S. 
Gero, Byzantine Iconoclasm during the reign of Leo III. With particular attention to the oriental 
sources, (CSCO 346), Louvain 1973. Του ίδίου, Byzantine Iconoclasm during the reign of 
Constantine V. With particular attention to the oriental sources, (CSCO 384), Louvain 1977. Βασ.Ν. 
Γιαννοπούλου, Αί χριστολογικαί άντιλήψεις τών Είκονομάχων, Άθήναι 1975. Μπάκου, 
Βυζαντινη ποίησις, ίδίως το κεφ. Β' Θεολογικαί αντιλήψεις τών είκονομάχων, σ. 67-106. 
ΝΧ Νικολαΐδη, Ή είκονομαχία καί ή είκονολογία τού Άγίου Ίωάννου Δαμασκηνού, 
Θεσσαλονίκη 2007. Στα εργα αυτα αναδεικνύεται ό θεολογικος χαρακτήρας τής 
είκονομαχίας, ή διδασκαλία τής όποίας αμφισβητουσε κατ' ουσίαν το γεγονος τής Θείας 
Ένανθρωπήσεως, άρα καί τήν έξ αυτου απορρέουσα δυνατότητα σωτηρίας του 
ανθρώπου. Οί Πατέρες τόνισαν ίδιαιτέρως το σημείο αυτο εχοντας έπίγνωση τής 
σημασίας του. Τα αναφερόμενα απο τον άγ. Θεόδωρο τον Στουδίτη (759-826) σέ 
έπίγραμμά του συνοψίζουν, τρόπον τινά, τήν έπί του θέματος διδασκαλία τής Έκκλησίας: 
«Ό Χριστός έστι τή γραφή δεδειγμένος, 
έπεί βροτος πέφηνεν, ών Θεος φύσει.
Ό μή γαρ ούτως προσβλέπειν αυτον θέλων, 

φαντασματωδώς σωματουσθαι προσλέγει».
Έπίγραμμα XXXIV. P. Speck, Theodoros Studites Jamben auf verschiedene Gegenstande, Berlin 
1968, σ. 183.
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όπως οί άγ. Γερμανος (655 π.-προ του 741;) καί Ταράσιος (730-806), 

πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως, καί ό άγ. Θεόδωρος ό Στουδίτης (759

826), εχουν αφιερώσει όμιλίες τους σέ διάφορες θεομητορικές έορτές. Σέ 

όλα αυτα τα εργα παρατηρείται ευρύτατη χρήση τών παλαιοδιαθηκικών 

θεομητορικών προεικονίσεων.51

Ό άγ. Ίωάννης ό Δαμασκηνος (675 π.-750 π.) χρησιμοποιεί ευρέως 

στα εργα του τίς παλαιοδιαθηκικές θεομητορικές προτυπώσεις.52 Άναφέ- 

ρει π.χ.: «Σέ (ένν. Θεοτόκε) βάτος προέγραψε, πλάκες θεόγραφοι προεχά- 

ραξαν, νόμου κιβωτος προϊστόρησε, στάμνος χρυσή καί λυχνία καί 

τράπεζα καί ράβδος Άαρών ή βλαστήσασα έμφανώς προετύπωσαν».53 

Άλλου γράφει: «Που δέ θήσομεν τών προφητών τα κηρύγματα; Ουκ έπί σέ, 

είπερ αληθή ταυτα δεικνύναι θελήσαιμεν; Τίς γαρ ό Δαυϊτικος πόκος, έφ' 

ον ό του βασιλέως τών άπάντων, θεου υίος ό συνάναρχος καί συμβα- 

σιλεύων τφ οίκείψ γεννήτορι, ώς ύετος καταβέβηκεν; Ουχί σύ τηλαυγέ- 

στατα; Τίς δέ ή παρθένος, ην Ήσαΐας προβλεπτικώς προηγόρευσεν, έν 

γαστρί έξειν καί τέξεσθαι υίον τον μεθ' ήμών όντα θεόν, τουτέστι μετα 

του γενέσθαι άνθρωπον καί θεον διαμείναντα; Τί δέ το όρος του Δανιήλ, 

έξ ούπερ ό ακρογωνιαίος έτμήθη λίθος Χριστος ουχ ύποστας ανδρος 

έγχειρίδιον; Ου σύ ή ασπόρως κύουσα καί πάλιν παρθένος μένουσα; 

Έλθέτω Ίεζεκιήλ ό θειότατος καί δεικνύτω κεκλεισμένην πύλην διωδευ- 

μένην ύπο κυρίου καί ουκ ανοιγομένην καθα προφητικώς προεκήρυξε, 

δεικνύτω τών λεγομένων τήν εκβασιν. Σέ δείξει πάντως, ην διελθών ό έπί

51 Για τα θεομητορικου περιεχομένου εργα τών άγ. Γερμανου καί Ταρασίου βλ. PG 98, 
292C-384A καί 1481A-1500B αντιστοίχως. Μια χαρακτηριστική αναφορα του άγ. Ταρασίου 
στήν Θεοτόκο εχει ώς έξής: «Σύ εί τών προφητών ή διόπτρα, καί τών ρημάτων αυτών ή 
έμπλήρωσις». Λόγος είς τά Είσόδια τής ύπεραγίας Θεοτόκου, PG 98, 1492D. Για το συναφές 
εργο του άγ. Θεοδώρου του Στουδίτου θα γίνει λόγος κατωτέρω.
52 Για τήν διδασκαλία του άγ. Ίωάννου σχετικα μέ το πρόσωπο τής Θεοτόκου βλ. Άγίου 
Ίωάννου Δαμασκηνού, Ή Θεοτόκος. Τέσσερεις θεομητορικές όμιλίες, (κείμ.-είσ.-σχόλ. Ά. 
Γιέβτιτς), Άθήναι 1970, σ. 22-58. Έπίσης Ίακ. Άθανασίου, «Ή περί Θεοτόκου διδασκαλία 
του άγίου Ίωάννου Δαμασκηνου» στα Πρακτικά Κ  Θεολογικού Συνεδρίου μέ θέμα «Ό 
Άγιος Ίωάννης ό Δαμασκηνός», Θεσσαλονίκη 2000, σ. 37-49.
53 Είς την κοίμησιν τής άγίας θεοτόκου λόγος πρώτος, παρ. 8. Kotter, Die Schriften, σ. 492.
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πάντων θεος καί σάρκα λαβών τήν τής παρθενίας ουκ ανέφξε πύλην' 

μένει γαρ ή σφραγίς όντως διαιωνίζουσα».54

Άπο τα εργα του άγ. Θεοδώρου του Στουδίτου (759-826)55 σημαντικο 

για τίς αναφορές του στίς θεομητορικές προτυπώσεις είναι το Έγκώμιον 

είς την κοίμησιν τής άγίας Δεσποίνης ήμών Θεοτόκου, στο όποίο παρατίθε

ται σειρα προεικονίσεων μέ τήν μορφή, μάλιστα, καταλόγου, όπου αντι

στοιχίζονται τα σύμβολα μέ τα πρόσωπα τών πατριαρχών καί 

προφητών.56

Ή χρήση προεικονίσεων τής Θεοτόκου απο τήν Παλαια Διαθήκη 

στίς πατερικές συγγραφές έξακολουθεί καί κατα τούς έπομένους αίώνες. 

Άπο τίς πολλές σχετικές περιπτώσεις αναφέρουμε τούς Μ. Φώτιο (μεταξύ 

810 καί 820-891),57 Θεοφύλακτο Άχρίδος (1030 π.-1126 π.)58 καί Ίάκωβο 

μοναχό (12ος αί.),59 σέ εργα τών όποίων απαντουν αναφορές στα θέματα 

αυτά.

54 Είς την κοίμησιν τής άγίας θεοτόκου λόγος πρώτος, παρ. 9. Kotter, Die Schriften, σ. 493-494.
55 Για το πρόσωπο καί το εργο του άγίου γενικότερα βλ. K.I. Κορναράκη, Ή θεολογία τών 
ίερών είκόνων κατά τον Οσιο Θεόδωρο το Στουδίτη, Κατερίνη 1998, όπου καί έκτενής 
βιβλιογραφία.
56 Βλ. το κείμενο του έγκωμίου σέ PG 99, 720C-729B. Ό άγ. Θεόδωρος απαριθμεί στον 
«κατάλογο» αυτον δώδεκα τύπους, μεταξύ τών όποίων περιλαμβάνονται όρισμένοι απο 
τούς συχνότερα απαντώμενους στα κείμενα. Συγκεκριμένα παραθέτει τα ζεύγη: Ίακώβ- 
κλίμαξ, Μωυσής-βάτος, Γεδεών-πόκος, Δαβίδ-πόλις, Μιχαίας-Βηθλεέμ/οίκος Έφραθά, 
Άββακούμ-όρος δασύ, Ζαχαρίας-λυχνία, Μαλαχίας-ίλαστήριο, Ήσαΐας-κούφη νεφέλη, 
Ίερεμίας-βίβλος/νόμος χάριτος, Ίεζεκιήλ-πύλη, Δανιήλ-όρος αλατόμητον. Ένδεικτικα 
αναφέρουμε τα λεγόμενα για τον Γεδεών καί τον πόκο: «Χαίροις, ό θεόδεκτος πόκος, έξ 
ης απερρύη ή ουράνιος δρόσος, πλήρης λεκάνη ύδατος, κατα Γεδεών τον θαυμασιώ- 
τατον». PG 99, 725B.
57 Ό Μ. Φώτιος εχει γράψει δύο όμιλίες για τον Ευαγγελισμο καί μία για το Γενέσιον τής 
Θεοτόκου, όπου αναφέρεται έπανειλημμένως σέ παλαιοδιαθηκικούς τύπους. Βλ. τα 
κείμενα τών όμιλιών έν Λαούρδα, Φωτίου Όμιλίαι, σ. 53-61, 74-82 καί 89-98. Περισσότερα 
για το πρόσωπο καί το εργο του βλ. στον τιμητικο τόμο Ή προσωπικότητα καί ή θεολογία 
τού Μεγάλου Φωτίου. Έπίσημοι Λόγοι Έκφωνηθέντες έπί τή Ίερα Μνήμη του κατά τά έτη 
1970-2010, Άθήναι 2011.
58 Βλ. ένδεικτικα το εργο του Έξήγησις είς τον προφήτην Άββακούμ, PG 126, 880BC.
59 Ό μοναχος Ίάκωβος εγραψε έξι λόγους, οί όποίοι αναφέρονται στήν Σύλληψη τής άγ. 
Άννης, το Γενέσιον, τα Είσόδια, τήν Μνηστεία, τον Ευαγγελισμο καί τήν έπίσκεψη τής 
Θεοτόκου στήν Έλισάβετ. Σέ αυτούς χρησιμοποιεί καί αναλύει μεγάλο αριθμο 
προεικονίσεων. Τα δύο μάλιστα σωζόμενα είκογραφημένα χειρόγραφα τών όμιλιών του 
περιλαμβάνουν όρισμένες απο τίς πρωιμότερες απεικονίσεις τών θεμάτων αυτών στήν
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Κατα τήν ύστερη βυζαντινή περίοδο απαντουν συχνές αναφορές σέ 

παλαιοδιαθηκικές προεικονίσεις. Τα θέματα αυτά, όπως καί όλα τα 

σχετιζόμενα μέ τήν Θεοτόκο, γίνονται ίδιαίτερα δημοφιλή κατα τήν 

περίοδο αυτή, κατα τήν όποία σημειώνεται εξαρση τής τιμής προς το 

πρόσωπό της, καθώς στήν δική της βοήθεια αποδόθηκε ή απελευθέρωση 

τής Κωνσταντινουπόλεως απο τούς Λατίνους στα 1261. 60 Άπο τούς 

Πατέρες τής περιόδου, οί όποίοι στα κείμενά τους κάνουν χρήση τών 

θεμάτων αυτών, ένδεικτικα αναφέρουμε τούς άγ. Γερμανο Β' Κωνσταντι

νουπόλεως (1175-1240),61 Γρηγόριο τον Παλαμά (1294-1357),62 

Άντώνιο Λαρίσης (τέλη 13ου αί.-1364;),63 Φιλόθεο Κόκκινο Κωνσταντι

νουπόλεως (1300 π.-1377/8),64 Ίωσήφ Βρυέννιο (1350 π.-μεταξύ 1431 καί

τέχνη. Για το πρόσωπο βλ. R.S. Nelson, A. Kazhdan, «James of Kokkinobaphos», ODB, τ. 2, 
σ. 1031. Έπίσης E. καί M. Jeffreys, Iacobi Monachi Epistulae, Turnhout 2009, ίδίως τίς σ. XV- 
XXIV, όπου ταυτίζεται ό συγγραφέας τών όμιλιών μέ αυτον του δημοσιευομένου corpus 
έπιστολών. Για τα κείμενα τών όμιλιών βλ. PG 127, 543-700D, όπου όμως παραδίδονται 
έλλιπή καί μέ αρκετα λάθη. Βλ. Linardou, Couch of Solomon, ύποσ. 1, σ. 73. Στο άρθρο 
αυτο δίδεται καί ή βιβλιογραφία ή σχετική μέ τίς μικρογραφίες τών δύο χειρογράφων 
τών όμιλιών.
60 Βλ. ένδεικτικα Παπαμαστοράκη, Ένα είκαστικο έγκώμιο, σ. 237-238.
61 Ό άγ. Γερμανος στήν ΣΤ' όμιλία του Είς τον Εύαγγελισμον χρησιμοποιεί πολλές 
προεικονίσεις, στοιχείο πού καταδεικνύει το κλίμα τής περιόδου, το όποίο αντανακλά καί 
στήν εικονογραφία. «Καί μάρτυς ή κλίμαξ τής αναβάσεως, έκ γής αφικνουμένη προς 
ουρανόν. Έπεστήρικτο δέ ταύτη Θεός, φ καί τήν κεφαλήν κάτω ύπήρειδεν ό Ίακώβ' ίνα 
τήν δια μέσης τής νοητής κλίμακος, τής Παρθένου, άρρητον ένωσιν τής τε θείας καί 
ανθρωπίνης φύσεως ύποτυπώσειεν' ό αυτος γαρ καί είς, καί κάτω εσται καί άνω, το 
απερίγραπτον εχων θεότητι, το δέ περιγραπτον ανθρωπότητι». PG 140, 717B. Έπίσης 
χαρακτηριστικές είναι οί αναφορές του Γερμανου σέ θεομητορικές προτυπώσεις σέ 
όμιλία του Είς την Κοίμησιν, τήν όποία δημοσιεύει ό A. Wenger, «Un nouveau temoin de 
l'Assomption: Une homelie attribuee a Saint Germain de Constantinople», REB XVI (1958), σ. 
43-58.
62 Ό άγ. Γρηγόριος σέ όμιλίες του σέ θεομητορικές έορτές αναφέρεται σέ παλαι- 
οδιαθηκικούς τύπους τής Θεοτόκου, όπως ή Λαβίδα του Ήσαΐα καί ή φλεγομένη Βάτος. 
Στήν ΛΖ' όμιλία του Είς την πάνσεπτον Κοίμησιν τής πανυπεράγνου Δεσποίνης ήμών 
Θεοτόκου καί άειπαρθένου Μαρίας αναφέρει χαρακτηριστικά: «Τίς δέ ουκ οίδεν, ώς ή 
Παρθενομήτωρ έκείνη τε ή βάτος καί αύτη ή λαβίς έστιν, ή το θείον πυρ απυρπολήτως 
συλλαβουσα ...». PG 151, 472AB. Για άλλες τέτοιες αναφορές βλ. τα κείμενα τών όμιλιών 
του άγ. Γρηγορίου -μή περιληφθέντα στήν εκδοση του Migne- στήν εκδοσή τους απο τον 
Σοφ.Κ. τον έξ Οίκονόμων, Γρηγορίου άρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τού Παλαμά, Όμιλίαι 
ΚΒ', Άθήνησι αΩΞΑ, σ. 5-6, 137-138, 158-159, 163-164.
63 Ό Άντώνιος εγραψε σειρα όμιλιών, μεταξύ τών όποίων καί πέντε λόγους θεομητορικου
περιεχομένου, όπου κάνει ευρεία χρήση τών παλαιοδιαθηκικών θεομητορικών τύπων.



44

1438),65 Μάρκο Έφέσου τον Ευγενικο (1394-1445)66 καί Γεννάδιο Σχολάριο 

(1400 μέ 1405-1472 π.).67

Παραθέτουμε ένα χαρακτηριστικο απόσπασμα: «Πάλιν ούν οίκεία καί ουκ εξωθεν δέχου 
(ένν. Θεοτόκε) τα ύμνητήρια' το όρος το πίον, το τετυρωμένον, το αλάξευτον, το 
αλατόμητον, το όρος το άγιον, έν φ ευδόκησεν ό στήσας τα όρη ζυγφ καί τας νάπας 
σταθμφ, "ο έκτήσατο ή δεξια αυτου", ο είδεν ό Δανιήλ καί έφθέγξατο μεγάλα καί 
θαυμαστά. ... Καί κλίμαξ, ην είδεν ό Ίακώβ καί ανύμνησε λέγων' "καί ίδού κλίμαξ 
έστηριγμένη είς τον ουρανον καί οί άγγελοι του Θεου ανέβαινον καί κατέβαινον έπ' 
αυτήν". ... Ή γαρ κιβωτός, έν η ή στάμνος του μάννα καί αί πλάκες τής διαθήκης καί ή 
ράβδος Άαρών ή βλαστήσασα, καί τα ύπο χρυσου γεγενημένα χερουβίμ κατασκιάζοντα 
το ίλαστήριον, σέ προεζωγράφουν αριδηλότατα». Λόγος γ', είς την άγίαν Κοίμησιν τής 
ύπεραγίας Δεσποίνης ήμών Θεοτόκου καί άειπαρθένου Μαρίας. Βλ. Ψευτογκά, Αντωνίου 
Λόγοι, σ. 106-107.
64 Ό άγ. Φιλόθεος εγραψε, μεταξύ άλλων, τρείς έρμηνευτικου περιεχομένου λόγους στο 
ρητο τών Παροιμιών «ή σοφία φκοδόμησεν έαυτή οίκον καί ύπήρεισε στύλους έπτά ...» (9, 
1), στούς όποίους δίδει πολλαπλές έρμηνείες στα πρόσωπα καί τα πράγματα τα 
αναφερόμενα στο έν λόγψ χωρίο. Σύμφωνα μέ μία απο τίς έρμηνείες ό Οίκος τής Θείας 
Σοφίας είναι ή Θεοτόκος: «φκοδόμησεν ή του θεου σοφία ναον αχειροποίητον, ταύτην 
δηλαδή τήν άγίαν παρθένον, αυτή έαυτή ... Δικαίως ούν καί κατα τον όρθόν τε καί 
αληθή λόγον ή παναγία παρθένος καί θεοτόκος καί οίκος γέγονέ τε καί λέλεκται τής 
σοφίας καί ναος άγιος καί θεότητος δοχείον καί τάλλα δή τα θεοπρεπή ...». Λόγος γ'. 
Ψευτογκά, Φιλοθέου Λόγοι, σ. 134-135.
65 Παραδίδεται σειρα λόγων του Ίωσήφ Βρυεννίου σέ θεομητορικές έορτές καί δή στο 
Γενέσιον καί τον Ευαγγελισμο τής Θεοτόκου. Στον λόγο Β' Είς τον Εύαγγελισμον 
αναφέρει τα έξής: «έκεί γαρ (ένν. στα άγια τών άγίων) ή του μαρτυρίου σκηνή ήν, ή 
κιβωτος τής διαθήκης Κυρίου, ή χρυσή στάμνος, ή το μάννα φέρουσα, αί θεοχάρακτοι 
πλάκες, ή βλαστήσασα ράβδος, θυμιατήριον το χρυσουν, τα χερουβίμ, το ίλαστήριον, ή 
τράπεζα, ή λυχνία, ή λαβίς, καί ένί λόγψ, πάντα τα είκονίζοντα ταύτην (ένν. τήν 
Θεοτόκο) κειμήλια έκεί ήν' όπου τοίνυν τα σύμβολα ταύτης έτεθησαύριστο, ένταυθα καί 
ταύτην έχρήν αναστρέφεσθαι ...». Βουλγάρεως, Τά Εύρεθέντα, σ. 130. Περί του 
προσώπου καί του εργου του βλ. Ν.Χ. Ίωαννίδου, Ό Ίωσηφ Βρυέννιος. Βίος-Έργο- 
Διδασκαλία, Άθήνα 1985.
66 Το εργο του άγ. Μάρκου είναι σέ σημαντικο βαθμο ανέκδοτο. Περί του εργου του καί 
τών σχετικών μέ αυτο προβληματισμών βλ. Είρ. Μπούλοβιτς, Το μυστήριον τής έν τή άγία 
Τριάδι διακρίσεως τής θείας ούσίας καί ένεργείας κατά τον άγιον Μάρκον Έφέσου τον 
Εύγενικόν, Άθήνησι 1980, σ. 567-580. Παρα ταυτα στο ύμνογραφικό του εργο καί μάλιστα 
στούς παρακλητικούς κανόνες πού είναι αφιερωμένοι στήν Θεοτόκο ύπάρχουν 
πολυάριθμες αναφορές σέ προεικονίσεις. Οί παρακλητικοί κανόνες, στο σύνολό τους 
όκτώ, έκδόθηκαν πλήρως πρώτον απο τον Κ. Οίκονόμο έξ Οίκονόμων, Ύμνωδών 
άνάλεκτα' έκ τών άπογράφων τής βιβλιοθήκης τού Μεγάλου Σπηλαίου, Άθήνησιν 1840. 
Μέρος αυτών περιέλαβε ό Σ. Ευστρατιάδης στο Θεοτοκάριον, τ. Α', Paris 1931, 
βασιζόμενος στήν εκδοση του Οίκονόμου. Ή δεύτερη καί κριτική εκδοση τών κανόνων 
εγινε απο τήν Ε. Μίνεβα, Το ύμνογραφικο έργον τού άγ. Μάρκου τού Εύγενικού, Άθήνα 
2004, σ. 603-676. Παραθέτουμε ένδεικτικα το α' τροπάριο τής ε' Ωδής απο τον πρώτο 
κανόνα, ό όποίος είναι σέ ήχο α':
«Τήν πολυώνυμον καί περίκλυτον 
στάμνον καί τράπεζαν,
όρος άγιον, βάτον καί κλίμακα προοραθείσαν 
πάντες ανυμνήσωμεν έκ γής μεταβαίνουσαν».
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Πλήν του άγ. Γερμανου, ό όποίος εζησε σέ προγενέστερη περίοδο, 

οί προαναφερθέντες Πατέρες σχετίζονται στενα μέ τον ήσυχασμό. Το 

πνευματικο αυτο κίνημα συμπύκνωσε καί έξέφρασε μέ δυναμικο τρόπο 

-σέ μια έξαιρετικα κρίσιμη για τήν αυτοκρατορία περίοδο- όλη τήν 

προϋπάρχουσα έκκλησιαστική παράδοση καί πατερική έμπειρία καί τήν 

αντιπαρέταξε στήν πρόκληση του δυτικου σχολαστικισμου, τήν όποία 

στον όρθόδοξο χώρο προσωποποιουσε αρχικα ό Βαρλααμ ό Καλαβρος καί 

οί όπαδοί του.68

Ή εμφαση στίς αναφορές τών συγκεκριμένων Πατέρων σέ παλαιο

διαθηκικές θεομητορικές προεικονίσεις δίδεται σκόπιμα στα πλαίσια μιάς 

προβληματικής πού εχει αναπτυχθεί σχετικα μέ τήν χρήση τών τύπων καί 

τών συμβόλων κατα τήν περίοδο τής ακμής τής ήσυχαστικής θεολογίας.

Μίνεβα, ενθ' αν., σ. 605.
67 Ό άγ. Γεννάδιος κάνει περιορισμένες αναφορές σέ παλαιοδιαθηκικές προεικονίσεις σέ 
δύο όμιλίες του είς τον Ευαγγελισμον καί τα Είσόδια τής Θεοτόκου αντιστοίχως. Περί 
αυτών βλ. L. Petit, X.A. Siderides, M. Jugie, &uvres completes de Georges Scholarios, τ. I. Paris 
1928, σ. 27, 168. Περί του προσώπου καί του εργου του γενικότερα βλ. Θ.Ν. Ζήση, 
Γεννάδιος Β' Σχολάριος. Βίος-Συγγράμματα-Διδασκαλία, Θεσσαλονίκη 1980. Βλ. έπίσης, 
M.-H. Blanchet, Georges-Gennadios Scholarios (vers 1400-vers 1472). Un intellectuel orthodoxe face 
a la disparition de l'empire byzantin, Paris 2008, όπου αποτυπώνεται ή δυτική όπτική 
αναφορικα μέ τον βίο καί το εργο του Γενναδίου.
68 Περί του ήσυχασμου βλ. Θ.Ν. Ζήση, Θεολόγοι τής Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1989, σ. 
63-126, 139-180, όπου γίνεται έκτενής αναφορα στήν θεολογία όρισμένων απο τούς 
σημαντικότερους ήσυχαστές Πατέρες καί στίς απόψεις του Βαρλααμ καί τών όμοϊδεατών 
του. Άναλύεται ή ουσία τής διδασκαλίας πού έξέφραζε ή κάθε πλευρα, ή όποία ήταν 
ένδεικτική τής πλήρους θεολογικής διαφοροποιήσεως Άνατολής καί Δύσεως. Ζητήματα, 
όπως ή κτιστή χάρη, ή διάκριση ουσίας καί ένεργειών στήν Αγία Τριάδα, ή δυνατότητα 
μετοχής του ανθρώπου στο θείο μέσψ τών ακτίστων ένεργειών εχουν καθαρα δογματικο 
χαρακτήρα καί σχετίζονται στενα μέ τήν δυνατότητα σωτηρίας του ανθρώπου. Ή 
τελευταία αμφισβητείτο κατ' ουσίαν απο τήν δυτική νοησιαρχία, ή όποία δεχόταν μόνο 
ό,τι έμπίπτει στα όρια τής ανθρώπινης έμπειρίας καί γνωσιολογίας, προτάσσοντας τήν 
δια λογικών-διανοητικών μεθόδων κατανόηση του Θεου απο τον άνθρωπο, ή όποία -ώς 
ανθρώπινη προσπάθεια- είναι έξ όρισμου πεπερασμένη. Ή αντίδραση ύπήρξε ανάλογη 
του διακυβεύματος. Για τα ζητήματα αυτα βλ. έπίσης Παν.Κ. Χρήστου, «Περί τα αίτια τής 
ήσυχαστικής εριδος», Γρηγόριος Παλαμάς ΛΘ' (Μάρτιος-Άπρίλιος 1956), σ. 128-138. ΓΧ 
Μαντζαρίδου, Παλαμικά, Θεσσαλονίκη 1973, ίδίως τίς σ. 31-38, 77-94, 149-292. J. 
Meyendorff, Ό άγιος Γρηγόριος ό Παλαμάς καί ή Όρθόδοξη Μυστικη παράδοση, (μτφρ. Έλ. 
Μάϊνα), Άθήνα 1983. Γ. Καψάνη, Ό άγιος Γρηγόριος ό Παλαμάς διδάσκαλος τής θεώσεως. 
Τέσσαρες Όμιλίες γιά την Θεολογία του, Άγιον Όρος 2000. Ρωμανίδου, Πατερικη 
Θεολογία, σ. 231-238.
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Έχει, δηλαδή, διατυπωθεί ή άποψη, ότι οί ήσυχαστές Πατέρες δέν ευνο- 

ουσαν τήν χρήση τύπων καί συμβόλων, άρα καί τών προεικονίσεων. Σέ 

έπίδραση τών θέσεών τους αποδίδει ή συγκεκριμένη άποψη τήν μείωση 

τών θεμάτων αυτών στήν μνημειακή ζωγραφική, ή όποία σημειώνεται 

απο το β' μισο του 14ου αίώνος καί έξής.69

Ή έξέταση τών συγγραφών τών Πατέρων τής «έπίμαχης» περιόδου 

δείχνει, ότι οί προεικονίσεις έμφανίζονται τακτικα στα εργα τους -ίδίως 

στίς πολλές όμιλίες πού γράφουν μέ θέμα διάφορες θεομητορικές έορτές- 

σέ κάποιους δέ φαίνεται να είναι καί αγαπητές. Δέν συνάγεται, έπομένως, 

απο πουθενα ότι οί ήσυχαστές απέφευγαν η απέρριπταν τήν χρήση τών 

θεμάτων αυτών. Άντιθέτως, τα συγγράμματά τους αποκαλύπτουν μια 

αρκετα ευρεία χρήση τών θεμάτων αυτών, σέ μικρότερο μέν βαθμο έν 

συγκρίσει μέ άλλες περιόδους (π.χ. τον 8ο καί 9ο αί.), έπαρκή όμως, ώστε 

να καταρρίπτει τήν άποψη περί αντιθέσεώς τους στα συγκεκριμένα 

θέματα.

Στο σημείο αυτο είναι σημαντικο να παρατεθεί ή μαρτυρία ένος 

απο τούς σημαντικούς ήσυχαστές, του άγ. Φιλοθέου Κοκκίνου, ό όποίος 

αναφέρεται ακριβώς στο θέμα αυτό. Στον α' λόγο του είς το ρητον 9, 1 τών 

Παροιμιών καθορίζει μέ σαφήνεια τα όρια καί τον τρόπο χρήσης τών 

τύπων καί τών συμβόλων στήν θεολογία, συνοψίζοντας ουσιαστικα τήν 

έπί του θέματος διδασκαλία τής Έκκλησίας καί απαντώντας όριστικα 

στον διατυπωθέντα προβληματισμό: «Εί μέν γαρ νους ήμεν άπλους τις 

καί μονοειδής μόνον καί απαθής όλος τήν φύσιν, άπλαίς άν καί απαθέσι 

ταίς θεωρίαις τοίς θείοις πράγμασιν έπεβάλλομεν μόνον, αμέσως έκ 

πρώτης καί δίχα τών αίσθητών τουτωνί συμβόλων, έν παντί καί πάσιν 

αξίως έκείνοις ένούμενοι δήπου, κατα μίμησιν τών ύψηλοτέρων τε καί

69 Τήν άποψη αυτή διατύπωσε ή Babic, Ikonografski program, σ. 126 καί τήν αναπαράγουν 
αρκετοί έρευνητές. Βλ. π.χ. Παπαμαστοράκη, Ή ενταξη, σ. 323 καί ύποσ. 60, σ. 323. 
Καλομοιράκη, Παρατηρήσεις, σ. 206 καί ύποσ. 86, σ. 207.
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αύλων νόων, όπερ εφη τις τών ύψηλών θεολόγων. Έπεί δέ καί τουτο 

κακείνο πεφύκαμεν καί το μέν έστι νους, το δέ προς τας αίσθήσεις καί τα 

κάτω πεφυκος βλέπειν, έκείθεν τας τών πραγμάτων φαντασίας συλλέγει, 

καντευθεν είς γε τα μεριστα διανοήματα καί τήν έντευθεν καταγινόμεθα 

γνώσιν, δια τουτο καί συμβόλων αίσθητών έξ ανάγκης χρήζομεν καί 

είκόνων, ίν', έπειδή τοίς ύπέρ ήμάς πράγμασιν αμέσως έπιβάλλειν ουκ 

εχομεν, όπερ είπον, διόλου, λόγοις καί πράγμασιν αίσθητοίς αύθις διά 

τινων είκόνων καί τύπων καταλλήλως ήμίν αυτοίς όδηγώμεθα προς 

έκείνα τα κεκρυμμένα, ουχ ίνα τούτοις έναπομείνωμεν, είκόσι τε καί 

συμβόλοις έαυτούς όλους ώσπερεί δεδωκότες, ουδέ γαρ άν είεν όδηγοί τε 

καί σύμβολα, παρ' έαυτοίς καθάπαξ κατέχοντα τούς παρεπομένους. 

Άλλα χρή, κατα τον μέγαν είπείν Διονύσιον, καί αυτα περιελθόντας τα 

σύμβολα μετα τήν αυτών φημι χρήσιν, αυτα καθ' έαυτα γυμνα καθοράν 

τα θεία καί τής ίεράς έκείνων λαμπρότητος μετέχειν αξίως».70

Στο παραπάνω απόσπασμα τονίζεται, λοιπόν, ότι τα σύμβολα είναι 

ένα σημαντικο μέσον πού βοηθεί τον άνθρωπο στήν προσέγγιση βαθύ

τερων αληθειών. Το μέσον, όμως, δέν θα πρέπει να γίνεται σκοπός. Ό 

άνθρωπος όφείλει, προχωρώντας προς τήν πνευματική τελείωση, να τα 

ύπερβαίνει καί να μετέχει άμεσα στίς άκτιστες θείες ένέργειες. Μόνο τότε 

έκπληρώνουν τα σύμβολα καί οί τύποι τον σκοπό τους.

Προς ένίσχυσιν τών λεγομένων του ό άγ. Φιλόθεος παραθέτει στήν 

συνέχεια παραδείγματα απο τήν Παλαια καί τήν Καινή Διαθήκη, τα 

όποία θεμελιώνουν τήν χρήση τών συμβόλων, καί σημειώνει ότι καί ό 

Χριστος εκανε συχνα χρήση είκόνων καί συμβόλων, για να καθιστ^ πιο 

εύληπτο στούς ανθρώπους το περιεχόμενο τής διδασκαλίας του.71 Τονίζει 

έπίσης, ότι καί οί Πατέρες χρησιμοποιουν πολύ συχνα είκόνες καί για τον 

ίδιο τον Θεό, για τήν Θεοτόκο κ.ο.κ. Είδικα για τήν Θεοτόκο σημειώνει τα

70 Ψευτογκά, Φιλοθέου Λόγοι, σ. 70-71.
71 Ψευτογκά, Φιλοθέου Λόγοι, σ. 72.
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έξής: «Καί μήν καί τήν παναγίαν παρθένον μετα το θεοτόκον γενέσθαι 

καί πάσιν έκφανήναι το μυστήριον ότι θεου μήτηρ κατ' αλήθειαν 

κεχρημάτικεν, ανθρώπου γενομένου δια φιλανθρωπίαν, φδαίς ανυμνουσι 

καί λόγοις πολύ το συμβολικον εχουσι καί αινιγματώδες' "μυστικον γαρ 

παράδεισον" αυτήν ανυμνουσι, καί "πηγήν ύδατος ζώντος", "θρόνον τε 

καί καθέδραν βασιλέως", καί "θύραν του μυστηρίου", καί "κλείν τών 

ύπερφυών βασιλείων", καί "βασίλειον" αύθις' "ουρανόν τε καί πρωϊνον 

αστέρα" καί "όρθρον" καί άττα τοιάδε. Το σαφές, όπερ εφην έκείνο, καί 

πάσιν έγνωσμένον καί λόγοις καί πράγμασιν, ότι θεου μήτηρ αληθώς ή 

παρθένος, συμβόλοις καί είκόσι καί πράγμασιν αίσθητοίς αύθις, οίονεί 

ταίς ψυχαίς ένιδρύσαι μηχανώμενοι τών ταίς αίσθήσεσι καί τοίς αίσθητοίς 

προσπασχόντων ανθρώπων».72

Άπο τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι ή όποια έπι- 

φύλαξη τών Πατέρων εναντι είκόνων, τύπων καί συμβόλων εγκειται στο 

να μήν αποβαίνουν αυτα ύποκατάστατα τών αληθειών, άλΛά να παρα

μένουν μέσα. Ή αποκάλυψη καί ή βίωση-έμπειρία τών θείων αληθειών 

βρίσκονται πέρα καί πάνω απο ανθρώπινα διανοητικα σχήματα. Το 

τελευταίο αυτο σημείο βρισκόταν στο κέντρο τής αντιπαραθέσεως μέ τον 

όρθολογισμο τών βαρλααμιστών, οί όποίοι πρέσβευαν τήν δυνατότητα 

προσεγγίσεως καί κατανοήσεως του θείου μέ τήν ανθρώπινη διάνοια. Οί 

ήσυχαστές Πατέρες έπισήμαναν τον κίνδυνο, όριοθέτησαν τήν χρήση τών 

συμβόλων καί τών άλλων ανθρωπίνων μέσων στήν πνευματική ζωή καί 

χρησιμοποίησαν οί ίδιοι μέσα στα πλαίσια αυτα -σέ σημαντικο μάλιστα 

βαθμό- τα μέσα αυτα προς οίκοδομήν τών πιστών. Τα σύμβολα καί οί 

τύποι, έπομένως, δέν απορρίπτονται, άλΛά χρησιμοποιουνται μέ σωστο 

τρόπο, σύμφωνα μέ τήν προϋπάρχουσα έκκλησιαστική παράδοση.

72 Ψευτογκά, Φιλοθέου Λόγοι, σ. 73-74. Στο παράθεμα έκτίθενται μέ πληρότητα καί 
σαφήνεια τα σχετικα μέ τον ρόλο, τήν λειτουργία καί το περιεχόμενο τών θεομητορικών 
προτυπώσεων.
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Σύμφωνα μέ τα παραπάνω, θα ήταν σκόπιμο σέ πρώτη φάση να 

αποσυνδεθεί ό ήσυχασμος απο μια απόλυτη αντίθεση στήν χρήση τών 

συμβόλων γενικα καί τών προεικονίσεων είδικότερα. Επομένως, ή ύποχώ- 

ρηση τών θεμάτων αυτών στήν μνημειακή ζωγραφική, άν είναι πράγματι 

τέτοιας έκτάσεως, θα πρέπει να αποδοθεί σέ άλλα αίτια, όπως π.χ. στίς 

δυσμενείς ίστορικα συγκυρίες πού έπικρατουσαν σέ όλη τήν βαλκανική 

κατα το β' μισο του 14ου καί τον 15ο αί. λόγψ τής προέλασης τών όθω- 

μανών, οί όποίες όδήγησαν στήν καταστροφή σημαντικου αριθμου ναών. 

Χαρακτηριστική είναι ή περίπτωση τής Κωνσταντινουπόλεως, όπου εχουν 

σωθεί δύο μόνο παραδείγματα απεικόνισης τέτοιων θεμάτων στήν 

Παμμακάριστο (1290 π.) καί τήν Μονή Χώρας (1315-1321), ένώ σίγουρα θα 

ύπήρχαν περισσότερα, μια καί έκεί ήταν το κέντρο τής θεολογικο- 

πολιτικής ίδεολογίας πού έκφραζόταν καί μέσω τών συγκεκριμένων 

θεμάτων.73

Στο σημείο, πάντως, αυτο πρέπει να έπισημανθεί, ότι ή άποψη περί 

τής ύποχώρησης τών προτυπώσεων απο τα είκονογραφικα προγράμματα 

τής συγκεκριμένης περιόδου δέν ύποστηρίζεται έπαρκώς ούτε απο τα 

ύπάρχοντα είκονογραφικα δεδομένα. Αυτο πού μπορεί να λεχθεί, είναι 

ότι τα θέματα αυτα συνεχίζουν να ύπάρχουν «έν έτέρ^ μορφή». Άντί, 

δηλαδή, τών ευρέων κύκλων αφηγηματικών παραστάσεων τής πρώιμης 

παλαιολογείου περιόδου, όπως π.χ. στον Άγ. Κλήμεντα Άχρίδος (1294/5),74 

προτιμάται πλέον κατα κανόνα ή συνοπτικότερη απόδοσή τους μέ έπίκεν- 

τρο τήν μορφή του προφήτου η του πατριάρχου καί το συνοδευτικο αυτής 

σύμβολο.75

73 Μουρίκη, Προεικονίσεις, σ. 251. Βαρδαβάκη-Άσπρά, Έμμανουήλ, Μονη Παντάνασσας, σ. 
332.
74 Βλ. Millet, Frolow, La peinture, πίν. 13, 1-2.
75 Τήν μεταβολή αυτή στον τρόπο απεικόνισης τών θεμάτων έπισημαίνει καί ή 
Gligorijevic-Maksimovic, Ikonografija praobraza, σ. 290-293. Άπο τα ύπάρχοντα παραδείγ
ματα ύστερων απεικονίσεων παλαιοδιαθηκικών θεομητορικών προτυπώσεων αναφέρου
με ένδεικτικα τον ναο τής Κοιμήσεως στο Volotovo (1390 π.) τής Ρωσίας, τής Κόκκινης
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Ή χρήση τών προεικονίσεων στήν πατερική γραμματεία έξακολου- 

θεί καί κατα τήν μεταβυζαντινή περίοδο έως καί τα νεώτερα χρόνια, 

απόδειξη τής ένότητας τής έκκλησιαστικής παράδοσης, άλΛά καί τής 

σημαντικής θέσης πού κατείχαν τα θέματα αυτα μέσα στούς κόλπους της. 

Ένα αντιπροσωπευτικο παράδειγμα μιάς «όψιμης» αναφοράς σέ θεομη

τορικές προτυπώσεις απαντ^ στο εργο του άγ. Νικοδήμου του Αγιορείτου 

(1749-1809). Σέ έγκωμιαστικο λόγο του στούς δύο αρχαγγέλους, Μιχαήλ 

καί Γαβριήλ, αναφερόμενος στα γεγονότα του Ευαγγελισμου, σημειώνει 

ότι ό αρχάγγελος Γαβριήλ είναι «αί γαληναί αύραι, οί ήμεροι ασπασμοί, 

τα ίλαρα φώτα, καί αί αψοφητί έπί πόκον έρχόμεναι σταγόνες τής 

καταβάσεως του Θεου Λόγου, είς τήν κοιλίαν τής Μαριάμ».76

Ή μελέτη τής πατερικής γραμματείας διαφόρων περιόδων αναφο- 

ρικα προς τίς θεομητορικές προεικονίσεις κατέδειξε τήν πρωιμότατη χρή

ση τους, απο τον 3ο ηδη αίώνα, άλΛά καί τήν ευρεία στήν συνέχεια 

διάδοσή τους, όπότε ή παρουσία τους, κυρίως στίς όμιλίες τίς σχετικές μέ 

τίς θεομητορικές έορτές, απέβη κοινος τόπος. Ή πορεία τών θεμάτων 

συνδέεται στενα καί μέ τίς ίδιαίτερες ίστορικές καί πνευματικές συνθήκες 

τής κάθε περιόδου, χωρίς αυτο να έπηρεάζει το βασικο θεολογικό τους 

περιεχόμενο. Οί προεικονίσεις αναφέρονται στον ρόλο τής Θεοτόκου στο 

σχέδιο τής Θείας Οίκονομίας καί χρησιμοποιήθηκαν απο τούς Πατέρες 

για να ύμνηθεί το πρόσωπό της. Άλλες σημειολογικές έκφάνσεις του

Παναγιάς Κονίτσης (τέλος 14ου-αρχές 15ου αί.), καί τήν Παλαια Μονή Ταξιαρχών 
Αίγιαλείας (α' μισο 15ου αί.), όπου μάλιστα ύπάρχουν αφηγηματικές παραστάσεις 
παλαιοδιαθηκικών θεομητορικών προτυπώσεων. Vzdornov, Volotovo, σ. 57-59, 65-66 καί 
πίν. 181-195. Κωνσταντινίδη, Κόκκινη Παναγιά, σ. 87-100. Βέρρα-Γεωργοπούλου, Μονή 
Ταξιαρχών, πίν. 126α. Συνοπτικές αποδόσεις τών θεμάτων απαντουν π.χ. στον Άγ. 
Γεώργιο Βιάννου (1401) καί στον Άγ. Ίωάννη τον Θεολόγο στο Σελλί Ρεθύμνου (1411), 
στον γεωργιανο ναο του Nabakhtevi (1412-1431), στήν Παντάνασσα του Μυστρά (1430 π.) 
καί σέ μια σειρα μνημείων του δεσποτάτου του Μοράβα, όπως ή Josanica (1400 π.) καί ή 
Resava. (1407-1418). Spatharakis, Dated, είκ. 132, 144. Lordkipanidze, Nabakhtevi, είκ. 9, 13. 
Βαρδαβάκη-Άσπρά, Έμμανουήλ, Μονη Παντάνασσας, είκ. 70-71, σ. 170-171. Παπαμαστο- 
ράκη, Ό διάκοσμος, πίν. 136α-β, 143γ, 145.
76 Λόγος έγκωμιαστικος είς τους δύο μεγίστους Αρχαγγέλους Μιχαηλ καί Γαβριήλ. 
Νικοδήμου τού Αγιορείτου, Τρεις έγκωμιαστικοί λόγοι, (έπιμ. ίερομ. Νεκταρίου), Άγιον 
Όρος 1991, σ. 19.
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θέματος, οί όποίες ένδεχομένως ύφίστανται, συνυπάρχουν παραπλεύρως 

τής δεδομένης θεολογικής βάσεώς του.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Β '

Ο Ι ΠΡΟΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ

Ή ύμνογραφία τής Έκκλησίας εχει σαφή δογματικο χαρακτήρα. 

Σχετίζεται ώς έκ τούτου στενα μέ τα βιβλικα κείμενα καί τήν πατερική 

θεολογία. Σέ αυτή αναπτύσσονται όλα τα βασικα σημεία τής διδασκαλίας 

τής Έκκλησίας μέ εμφαση στα θέματα πού ήταν στο έπίκεντρο ανάλογα 

μέ τίς πνευματικές προκλήσεις τής κάθε έποχής.77

Οί προεικονίσεις τής Θεοτόκου έμφανίζονται αρκετα νωρίς στήν 

ύμνογραφία.78 Καί πρίν απο τήν θέσπιση τών θεομητορικών έορτών 

απαντουν συχνές αναφορές σέ ύμνους πού σχετίζονται μέ τήν Ένανθρώ

πηση του Κυρίου καί τήν έορτή τής Γεννήσεως.

77 Βλ. Ν.Β. Τωμαδάκη, «Ή έκκλησιαστική ήμών ποίησις καί ή συμφωνία αυτής προς το 
δόγμα καί προς τα κείμενα τών Γραφών», Άθηνά 53 (1949), σ. 94-118, ό όποίος ακριβώς 
αναφέρεται στήν σχέση τής ύμνογραφίας μέ τήν Γραφή καί τήν διδασκαλία τής 
Έκκλησίας γενικότερα. Ε.Δ. Θεοδώρου, Ή μορφωτικη αξία τού ίσχύοντος Τριωδίου, έν 
Άθήναις 1958. Γ.Δ. Μεταλληνου, «Ιστορία καί δόγμα έν τή ύμνογραφί^ τής έορτής τής 
Ορθοδοξίας», Κοινωνία Κ' (1977), τχ. 2, σ. 137-157, τχ. 3, σ. 214-225 (ίδίως τίς σ. 217-221). Β. 
Κοτσμανίδη, «Ορθόδοξος Σωτηριολογία είς τούς Άσματικούς Κανόνας τών ακινήτων 
Δεσποτικών έορτών», Θεολογία ΜΘ' (1978), τχ. Δ', σ. 907-923, Ν' (1979), τχ. Α', σ. 205-230, 
τχ. Β', σ. 409-423. Έπί του θέματος βλ. έπίσης Άθ.Θ. Βουρλή, Δογματικοηθικαί όψεις της 
Όρθοδόξου Ψαλμωδίας, (διδ. διατρ.), Άθήναι 1994. Του ίδίου, Θέματα χριστολογίας, όπου 
έξετάζονται βασικές πτυχές τής όρθοδόξου διδασκαλίας, όπως έκφράζονται σέ 
ύμνολογικα κείμενα.

Για βασικούς όρους καί ζητήματα καθώς καί βιβλιογραφία σχετικα μέ τήν όρθόδοξο 
ύμνογραφία βλ. Π.Β. Πάσχου, Λόγος καί Μέλος: Είσαγωγη στην βυζαντινή-λειτουργικη 
Ύμνογραφία της Όρθοδόξου Εκκλησίας, Α' Τόμος: Προεισαγωγικά, Άθήνα 1999, σ. 19-65. 
Τρεμπέλα, Έκλογη ύμνογραφίας, σ. 5-101.
78 Περί τών όρων μέ τούς όποίους προσαγορεύεται ή Θεοτόκος στήν ύμνογραφία, στούς 
όποίους περιλαμβάνονται καί τα προφητικα σύμβολα-τύποι, βλ. Σ. Ευστρατιάδου, Ή  
Θεοτόκος έν τη ύμνογραφία, Paris 1930. Έπίσης Ν.Β. Τωμαδάκη, «Θεώνυμα καί ίερώνυμα 
ήτοι ή έλληνική όρολογία είς τήν έλληνικήν χριστιανικήν γλώσσαν», ΕΕΒΣ ΜΣΤ' (1983
86), σ. 143-145. Για το πρόσωπο τής Θεοτόκου στήν βυζαντινή ύμνογραφία γενικότερα καί 
για τίς παλαιοδιαθηκικές πρεικονίσεις είδικότερα βλ. Ίω.Άν. Τσαγγαλίδου, Προτυπώσεις 
της Καινης Διαθήκης έν τη Παλαια κατά τά λειτουργικά βιβλία της Όρθοδόξου Έκκλησίας, 
Θεσσαλονίκη 1975, σ. 33-45. Ch. Hannick, «Exegese, typologie et rhetorique dans l'hymno- 
graphie byzantine», DOP 53 (1999), σ. 207-218. Του ίδίου, «The Theotokos in Byzantine 
hymnography: typology and allegory» στο M. Vassilaki (έπ.), Images of the Mother of the God. 
Perceptions of the Theotokos in Byzantium, Aldershot-Burlington 2005, σ. 69-76 (ίδίως τίς σ. 72
76).



53

Ήδη στούς ύμνους του άγ. Έφραίμ του Σύρου (306-373) τούς 

αφιερωμένους στήν Γέννηση του Κυρίου γίνεται χρήση τών παλαιοδιαθη

κικών θεομητορικών προεικονίσεων. Το γεγονος ότι ό άγ. Έφραίμ κινείται 

σέ ένα έντελώς διαφορετικο κλίμα όσον αφορ^ στήν γλώσσα, έν μέρει 

στήν τεχνική, το φιλολογικο ύπόβαθρο, άν καί όχι στίς θεολογικές 

προϋποθέσεις -καθώς όρθοτόμησε περί τήν πίστιν- δίδει ακόμη μεγαλύ

τερη αξία στήν χρήση τών προεικονίσεων, καθώς δείχνει τήν αποδοχή 

τους στήν έκκλησιαστική ποίηση καί ύμνογραφία καί μάλιστα σέ ένα 

ποιητικο εργο, το όποίο θεωρείται το σημαντικότερο μέχρι τήν έμφάνιση 

αυτου του άγ. Ρωμανου του Μελψδου.79

Το έπόμενο σημαντικο βήμα τής ύμνογραφίας εγινε μέ τήν 

έμφάνιση του κοντακίου,80 είδος μέ το όποίο ταυτίστηκε ό σημαντικότερος 

έκπρόσωπός του, άγ. Ρωμανος ό Μελψδος (τέλη 5ου αί.-μετα το 555).81 Στα 

πολυάριθμα σωζόμενα κοντάκια, δικά του καί άλλων έπωνύμων η 

ανωνύμων ύμνογράφων, παρατηρείται έκτεταμένη χρήση τών προεικονί

79 Στον πρώτο ύμνο του είς τήν Γέννησιν του Χριστου, στήν 17η στροφή, ό άγ. Έφραίμ 
αναφέρεται μεταξύ άλλων στήν έκβλαστήσασα Ράβδο του Άαρών, σημειώνοντας ότι ό 
συμβολισμός της έξηγήθηκε μέ τήν έκ Παρθένου γέννησιν του Χριστου. Παραθέτουμε το 
κείμενο στήν γερμανική μετάφραση του E. Beck. «Der Stab Aarons sproβte und das trockne 
Holz brachte Frucht. -Sein Symbol fand heute die Erklarung: es ist der jungfrauliche Schoβ, 
der gebar». Des heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Nativitate (Epiphania), (ubersetzt von E. 
Beck), (CSCO 187), Scriptores Syri 83, Louvain 1959, σ. 3. Περί του προσώπου καί του εργου 
του άγ. Έφραίμ βλ. Παπαδοπούλου, Πατρολογία Β ', σ. 327-345.
80 Περί του κοντακίου γενικώς βλ. Τωμαδάκη, Βυζαντινη ύμνογραφία, σ. 53-59. Μητσάκη, 
Ύμνογραφία, τ. Α , σ. 171-329. Έπίσης De Matons, Les origines, ίδίως τίς σ. 3-156. Π.Κ. 
Χρήστου, Θεολογικά Μελετήματα 4. Ύμνογραφικά, Θεσσαλονίκη 1981, το κεφ. ΣΤ' Ή 
γένεσις του Κοντακίου, σ. 137-214. Δ.Λ. Δρίτσα, Ό εύρυθμος πατερικος λόγος είς την 
ιστορικήν του έξέλιξιν (Ή προϊστορία τού Κοντακίου), Άθήναι 1986. Ά.Σ. Κορακίδη, 
Ρωμανού τού Μελωδού ύμνος καί λόγος, Θεσσαλονίκη 1990, σ. 15-69. Στίς τρείς τελευταίες 
έργασίες δίδεται ίδιαίτερη εμφαση στίς πηγές καί τήν γένεση του κοντακίου, ώστε να 
αποδειχθεί ή καθαρα έλληνική προέλευσή του καί να καταρριφθεί ή άποψη τών ξένων 
κυρίως έρευνητών, ότι αυτο δημιουργήθηκε έξ έπιδράσεως τής συριακής ύμνογραφίας.
81 Για το πρόσωπο καί το εργο του άγ. Ρωμανου βλ. Σ. Ευστρατιάδου, «Ρωμανος ό 
Μελωδος καί τα ποιητικα αυτου εργα», ΕΕΒΣ ΙΕ' (1939), σ. 182-255 καί ΚΕ' (1955), σ. 211
283. Τωμαδάκη, Βυζαντινη ύμνογραφία, σ. 81-181. J. Grosdidier de Matons, Romanos le 
Melode, Hymnes, τ. I-V, (SC 99, 110, 114, 128, 283), Paris 1964-1981, όπου γίνεται ερευνα περί 
του προσώπου καί του εργου του καί έκδίδονται κριτικώς οί ύμνοι του. Του ίδίου, Les 
origines, σ. 159-327. Μητσάκη, Ύμνογραφία, τ. Α', σ. 357-509.
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σεων, οί όποίες θα εχουν στο έξής σταθερή παρουσία στήν όρθόδοξο 

ύμνογραφία, κυρίως στα τροπάρια τα αναφερόμενα στήν Θεοτόκο καί το 

μυστήριο τής Ένανθρωπήσεως γενικότερα.

Στο προοίμιο του 3ου ύμνου του άγ. Ρωμανου μέ θέμα τήν Γέννηση 

του Χριστου αναφέρονται τα έξής:

«Κατεπλάγη Ίωσήφ το ύπέρ φύσιν θεωρών, 

καί έλάμβανεν είς νουν τον έπί πόκον ύετον 

έν τή ασπόρψ κυήσει σου, Θεοτόκε, 

βάτον έν πυρί ακατάφλεκτον, 

ράβδον Άαρών τήν βλαστήσασαν'

καί μαρτυρών ό μνήστωρ σου καί φύλαξ τοίς ίερευσιν έκραύγαζεν' 

Παρθένος τίκτει καί μετα τόκον πάλιν μένει παρθένος».82 

Στον ίδιο ύμνο, στον Ε' Οίκο, ό άγ. Ρωμανος σημειώνει:

«Ούτω ποτέ καί πυρ έν βάτψ ήν φωταυγουν καί μή καίον τήν 

άκανθα,

ώς νυν έν τή παρθένψ ό Κύριος' 

ου γαρ φαντάσαι ήθελε τον Μωσέα ό Θεος 

ουδέ καταπτοήσαι' 

γνωρίζων δέ αϋτφ τα μετα ταυτα, 

έδείκνυε πυρφόρον τήν βάτον, όπως μάθη ότι Χριστον 

παρθένος τίκτει καί μετα τόκον πάλιν <μένει παρθένος>».83 

Άναφορές σέ προεικονίσεις περιέχει καί ό Άκάθιστος Ύμνος, ή 

ερευνα καί ή συζήτηση για τήν χρονολόγηση καί τον συγγραφέα του 

όποίου συνεχίζεται.84 Άποκαλείται π.χ. ή Θεοτόκος «κλίμαξ έπουράνιος,

82 De Matons, Hymnes, ΙΙ, σ. 118.
83 De Matons, ενθ' αν., σ. 122-124.
84 Για τον Άκάθιστο Ύμνο καί τούς σχετικούς μέ αυτον προβληματισμούς τής ερευνας βλ. 
Τωμαδάκη, Βυζαντινη ύμνογραφία, σ. 153-172, όπου καί παρατίθεται πλούσια 
βιβλιογραφία. Μητσάκη, Ύμνογραφία, τ. Α', σ. 483-509. Βλ. καί Θ.Ε. Δετοράκη, Ό 
"Άκάθιστος Ύμνος" καί τά προβλήματά του, Άθήνα 1993, όπου ύποστηρίζει τήν απόδοση 
του κοντακίου στον άγ. Κοσμά τον Μελψδό. Σημειώνουμε, τέλος, τήν πρόσφατη έργασία
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δι' ης κατέβη ό θεός'», στον Γ' Οίκο, καί «κιβωτος χρυσωθείσα τφ πνεύ- 

ματι'» στον ΚΓ'.85

Οί προαναφερθείσες ύμνογραφικές μαρτυρίες είναι πολύ σημαντι

κές, διότι ανάγονται σέ μια πρώιμη έποχή, πρίν απο τήν όριστική 

διαμόρφωση καί καθιέρωση τών θεομητορικών έορτών. Έτσι αποδει

κνύεται ή σημαντική θέση τής Θεοτόκου στήν ύμνογραφία καί μάλιστα 

καί κατα τήν περίοδο προ τής Γ' Οικουμενικής Συνόδου, όπως καί ή 

υίοθέτηση καί ευρεία χρήση, ήδη απο νωρίς, τών παλαιοδιαθηκικών 

προεικονίσεων καί στο είδος αυτο τής έκκλησιαστικής γραμματείας.

Έξάλλου, πρέπει να σημειωθεί, ότι ή παρουσία καί έξέλιξη τών 

θεμάτων τής ύμνογραφίας σχετίζεται καί μέ το εργο τών Πατέρων τής 

κάθε περιόδου, καθώς μάλιστα πολλοί απο τούς ύμνογράφους ύπήρξαν 

καί σημαντικοί θεολόγοι τής Έκκλησίας. Επομένως, τα εργα τών 

Πατέρων, τα όποία έκφράζουν τήν διδασκαλία τής Έκκλησίας, σαφώς 

έπηρεάζουν τήν ύμνογραφία. Τπο το φώς αυτο δέν αποτελεί εκπληξη ή 

πρώιμη καί γενικευμένη, απο ένα σημείο καί μετά, χρήση τών προεικο

νίσεων στήν ύμνογραφία, έφόσον ή παρουσία τους στα έξηγητικά- 

έρμηνευτικα καί όμιλητικα συγγράμματα ανάγεται, όπως εχει ήδη 

αναφερθεί, στα τέλη του 2ου μέ αρχές του 3ου αίώνα.

Ή παράλληλη έξέλιξη πατερικής γραμματείας καί ύμνογραφίας 

φαίνεται ξεκάθαρα καί στήν περίπτωση τής έμφάνισης του νέου

τής L.M. Peltomaa, The Image o f the Virgin Mary in the Akathistos Hymn, Leiden-Boston-Koln 
2001, στήν όποία ύποστηρίζεται ή χρονολόγηση του Άκαθίστου μεταξύ τής τρίτης καί τής 
τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, δηλαδή κατα το α' μισο του 5ου αίώνα.
85 Κατα τήν εκδοση Trypanis, Fourteen Cantica, σ. 31, 39. Στήν έργασία αυτή δημοσιεύονται 
δεκατέσσερα κοντάκια, τα όποία ό έκδότης χρονολογεί απο το τέλος του 5ου έως τα μέσα 
του 7ου αίώνα. Πέραν του Άκαθίστου ύπάρχουν άλλα τρία κοντάκια, τα όποία 
σχετίζονται μέ τήν Θεοτόκο (τα δύο μέ τήν Κοίμησή της, το τρίτο αναφέρεται γενικότερα 
στήν διδασκαλία περί του προσώπου της καί του μυστηρίου τής Ένανθρωπήσεως). 
Trypanis, ενθ' αν., σ. 117-125, 129-138, 161-164. Καί στα τρία ύπάρχουν αναφορές σέ 
θεομητορικές προτυπώσεις.
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ύμνογραφικου είδους του κανόνος, ό όποίος εμελλε να έπικρατήσει 

καθολικα στήν λατρεία έξοβελίζοντας τελικα το κοντάκιο.86

Ό κανόνας, ό όποίος έμφανίστηκε κατα τα τέλη περίπου του 7ου καί 

κυρίως τον 8ο αίώνα, αναπτύχθηκε καί έξελίχθηκε στο επακρο απο 

σημαντικούς θεολόγους τής Έκκλησίας, όπως οί άγ. Άνδρέας Κρήτης, 

Ίωάννης ό Δαμασκηνός, Κοσμάς ό Μελφδός, Γερμανος Κωνσταντινουπό

λεως, Θεόδωρος Στουδίτης, Κασσιανή κ.ά., πολλοί απο τούς όποίους είχαν 

καί πλούσιο όμιλητικό, δογματικο καί απολογητικο εργο.

86 Περί του κανόνος γενικα βλ. Τωμαδάκη, Βυζαντινη ύμνογραφία, σ. 59-66. Τρεμπέλα, 
Έκλογη ύμνογραφίας, σ. 45-53. Θ.Ε. Δετοράκη, Βυζαντινη θρησκευτικη ποίηση καί 
ύμνογραφία, Ρέθυμνο 1992, σ. 65-82. Ό κανόνας αποτελείται απο έννέα το πολύ Ωδές, ό 
αριθμος τών όποίων ποικίλει κατα περίπτωσιν. Το πρώτο τροπάριο κάθε Ωδής 
όνομάζεται Είρμος καί αποτελεί το μουσικο πρότυπο για τα ύπόλοιπα τροπάρια. Ώς προς 
το περιεχόμενό του ό Είρμος συνδέεται μέ τίς όκτώ Ωδές τής Παλαιάς καί τήν μία τής 
Καινής Διαθήκης, οί όποίες ύπήρξαν το πρότυπο για τίς έννές Ωδές του κανόνος. Οί δύο 
πρώτες βιβλικές Ωδές είναι του Μωυσέως, μία ευχαριστήριος για τήν διάβαση τής 
Έρυθράς Θάλασσας καί μία έν είδει διαμαρτυρίας προς τούς Ίσραηλίτες για τήν εναντι 
του Θεου αχαριστία τους (Έξ. 15, 1-19 καί Δευτ. 32, 1-43). Ή τρίτη είναι τής Άννης, 
μητέρας του προφήτου Σαμουήλ (Α' Βασ. 2, 1-10), ή τέταρτη του προφήτου Άββακούμ 
(Άββ. 3, 1-19), ή δέ πέμπτη Ώδή είναι ύμνος του προφήτου Ήσαΐου (Ήσ. 26, 9-21). Ή έκτη 
είναι ό ύμνος του προφήτου Ίωνά στήν κοιλια του κήτους (Ίων. 2, 3-10), ένώ ή έβδομη καί 
ή όγδοη είναι ύμνοι τών Τριών Παίδων, τούς όποίους εψαλλαν εύρισκόμενοι μέσα στήν 
κάμινο (Δαν. 3). Ή ενατη Ώδή είναι καινοδιαθηκική καί αποτελεί ύμνο, τον όποίο 
ανέπεμψε ή Θεοτόκος προς τον Θεο κατα τήν συνάντησή της μέ τήν Έλισάβετ (Λουκ. 1,
47-55). Οί Είρμοί μέ το περιεχόμενό τους συνδέουν τίς Ώδές του κανόνος μέ τα βιβλικά 
τους πρότυπα, λειτουργία στήν όποία όφείλουν καί τήν όνομασία τους -απο το ρήμα είρω, 
δηλαδή συνδέω- ένώ τα ύπόλοιπα τροπάρια αναφέρονται στήν έκάστοτε έορτή. Τον 
σκοπο αυτον έξυπηρετεί καί ή χρήση συγκεκριμένων λέξεων ή φράσεων στίς Ώδές του 
κανόνος, οί όποίες ύπάρχουν, αυτούσιες ή παρεμφερείς, καί στίς αντίστοιχες βιβλικές 
Ώδές, π.χ. Α' Ώδή: «ότι δεδόξασται», Γ' Ώδή: «έστερεώθη» κ.ο.κ. Παραθέτουμε ένδεικτικώς 
τον Είρμο τής Α' Ώδής του κανόνος τής Εορτής τής Υπαπαντής: «Χέρσον αβυσσοτόκον, 
πέδον ήλιος, έπεπόλευσε ποτέ' ώσεί τείχος γαρ έπάγη, έκατέρωθεν ύδωρ, λαφ 
πεζοποντοπορουντι καί θεαρέστως μέλποντι' Ά σωμεν τφ Κυρίφ' ένδόξως γαρ 
δεδόξασται». Μηναιον Φεβρουαρίου, σ. 22-23. Άπο τα παραπάνω συνάγεται, ότι ό 
κανόνας ώς προς τήν δομή καί το περιεχόμενο συνδέεται στενα μέ τήν Παλαια Διαθήκη, 
ένα έπιπλέον στοιχείο πού ευνόησε τήν χρήση τών παλαιοδιαθηκικών προτυπώσεων στο 
ύμνογραφικο αυτο είδος. Για το είδικο αυτο ζήτημα τής δομής του κανόνος καί τής 
σχέσης αυτου προς τήν Παλαια Διαθήκη βλ. Θεοδωροπούλου, Ακάθιστος, σ. 23-35. Ό 
ίδιος, στίς σ. 155-187, έρμηνεύει καί αναλύει έμπεριστατωμένα τίς προεικονίσεις πού 
απαντουν τόσο στο κοντάκιο όσο καί στον κανόνα του Άκαθίστου. Βλ. έπίσης Μπάκου, 
Βυζαντινη ποίησις, σ. 199-206 καί ύποσ. 36, σ. 199-202. Ά. Φυτράκη, «Ή Έκκλησιαστική 
ήμών ποίησις κατα τας κυριωτέρας αυτής φάσεις», ΕΕΘΣΠΑ 1955-1956, σ. 267-282.
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Τήν ίδια περίοδο τής ακμής του κανόνος εχουν πλέον θεσπιστεί καί 

όλες οί θεομητορικές έορτές. Ό άγ. Άνδρέας Κρήτης μάλιστα -απο τούς 

πολύ σημαντικούς κανονογράφους- συνέβαλε, όπως εχει ήδη αναφερθεί, 

στήν καθιέρωση όρισμένων απο τίς έορτές στήν πρωτεύουσα τής 

αυτοκρατορίας.

Ή θέσπιση τών έορτών τής Θεοτόκου καί οί θεολογικές προκλήσεις 

τής είκονομαχίας εδωσαν τήν αφορμή για τήν αύξηση τών αναφορών στο 

πρόσωπό της στίς συγγραφές καί δή στα όμιλητικα εργα. Πολλοί απο τούς 

ύμνογράφους εχουν γράψει καί όμιλητικα εργα για τίς θεομητορικές 

έορτές (π.χ. άγ. Άνδρέας Κρήτης, Γερμανος Κωνσταντινουπόλεως, Ίωάν

νης Δαμασκηνός, Θεόδωρος Στουδίτης). Στα εργα τους αυτά, όπως διαπι

στώθηκε στο οίκείο κεφάλαιο, οί προεικονίσεις τής Θεοτόκου χρησιμοποι- 

ουνται πληθωρικά, σέ πολύ μεγαλύτερο βαθμο απο ό,τι συμβαίνει στα 

προγενέστερα εργα. Είναι, λοιπόν, έπόμενο, ότι καί στούς κανόνες ίδίως 

τών θεομητορικών έορτών, άλΛά καί άλλων σχετικών έορτών, όπως τών 

Χριστουγέννων, ή χρήση τών προτυπώσεων είναι γενικευμένη.87 Παρα

δείγματα αυτής τής χρήσης παρατίθενται κατωτέρω.

Στον όρθρο τών Χριστουγέννων ψάλλονται έως καί σήμερα δύο 

κανόνες, ρυθμοτονικος καί ίαμβικός, εργα τών ύμνογράφων άγ. Κοσμά,

87 Περί τής σχέσεως τής ύμνογραφίας μέ τήν είκονομαχία βλ. Μπάκου, Βυζαντινη ποίησις, 
σ. 245-266, όπου τονίζεται ότι ή άρνηση τής άγιότητας, τής αειπαρθενίας καί τής τιμής 
τής Θεοτόκου, τήν όποία οί είκονομάχοι όνόμαζαν Χριστοτόκο, όδήγησε στον 
έμπλουτισμο τών ακολουθιών τών θεομητορικών έορτών μέ ύμνους πού προέβαλαν τήν 
έπί του θέματος διδασκαλία τής Έκκλησίας, ώστε να αντιμετωπιστεί ή είκονομαχική 
θεολογική πρόκληση. Στούς ίδιους λόγους αποδίδει ό συγγραφέας καί τήν ευρεία χρήση 
τών βιβλικών προεικονίσεων απο τούς έκκλησιαστικούς ποιητές, ή όποία χαρακτηρίζει 
τήν θεομητορική ύμνογραφία τής περιόδου, καί παραθέτει σειρα παραδειγμάτων 
σχετικών αναφορών. Σημειώνει: «Ή πληθύς τών βιβλικών προεικονίσεων τής Θεοτόκου 
εχει σχέσιν μέ τήν παράδοσιν τής Έκκλησίας, κλονιζομένην έπί είκονομαχίας, καί μέ τήν 
ύμνογραφικήν θεματογραφίαν καί δραστηριότητα τών ύμνογράφων τής περιόδου 
ταύτης προς θεμελίωσιν τής πίστεως καί αναίρεσιν τής αίρέσεως τών αίρέσεων». 
Μπάκου, ενθ' αν., σ. 254.
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έπισκόπου Μαϊουμά (674/6-751/2),88 καί Ίωάννου Δαμασκηνου (675 π.-750 

π.).89 Οί κανόνες αυτοί λόγφ του θεολογικου περιεχομένου τής έορτής 

αναφέρονται συνεχώς στο πρόσωπο τής Θεοτόκου, γίνεται δέ σέ αυτούς 

ευρεία χρήση παλαιοδιαθηκικών προτυπώσεων. Ή ένδεικτική παράθεση 

τών Είρμών τής Δ' Ώδής τών δύο κανόνων δείχνει τον τρόπο έπεξεργασίας 

του θέματος απο τούς δύο ποιητές. 

α) ρυθμοτονικος κανόνας:

«'Ράβδος έκ τής ρίζης Ίεσσαί, καί 

άνθος έξ αυτής Χριστέ, έκ τής 

Παρθένου ανεβλάστησας' έξ όρους ό 

αίνετος κατασκίου δασέος, ήλθες σαρ

κωθείς έξ απειράνδρου, ό άϋλος καί 

Θεός. Δόξα τή δυνάμει σου Κύριε». 

β) ίαμβικος κανόνας:

«Γένους βροτείου τήν ανάπλασιν πάλαι,

Άδων Προφήτης Άββακούμ, προμηνύει,

Ίδείν αφράστως αξιωθείς τον τύπον.

Νέον βρέφος γάρ, έξ όρους τής Παρθένου,

88 Περί αυτου βλ. Σ. Ευστρατιάδου, «Κοσμάς Ίεροσολυμίτης ό ποιητής έπίσκοπος 
Μαϊουμά», ΝΣ ΚΗ' (1933), τχ. Β', σ. 83-99, τχ. Γ', σ. 143-158, τχ. Δ', σ. 202-218, τχ. Ε', σ. 257
272, τχ. ΣΤ', σ. 330-338, τχ. Ζ', σ. 400-416, τχ. Η', σ. 489-505, τχ. Θ', σ. 530-544. Βλ. καί τήν 
μονογραφία του Θ.Ε. Δετοράκη, Κοσμάς ό Μελωδός. Βίος καί εργο, Θεσσαλονίκη 1979, 
όπου καί σχετική βιβλιογραφία.
89 Περί αυτου βλ. Σ. Ευστρατιάδου, «Ό άγιος Ίωάννης ό Δαμασκηνος καί τα ποιητικα 
αυτου εργα», ΝΣ ΚΣΤ' (1931), τχ. Ζ', σ. 385-401, τχ. Η', σ. 497-512, τχ. Θ', σ. 530-538, τχ. Ι', σ. 
610-617, τχ. ΙΑ', σ. 666-681, τχ. ΙΒ', σ. 721-736. ΚΖ' (1932), τχ. Α', σ. 28-44, τχ. Β', σ. 111-123, 
τχ. Γ', σ. 165-177, τχ. Δ'-Ε', σ. 216-224, τχ. ΣΤ', σ. 329-353, τχ. Ζ', σ. 415-422, τχ. Η', σ. 450-472, 
τχ. Θ', σ. 514-534, τχ. Ι', σ. 570-585, τχ. ΙΑ', σ. 644-664, τχ. ΙΒ', σ. 698-719. ΚΗ' (1933), τχ. Α', 
σ. 11-25. Βλ. έπίσης Τωμαδάκη, Βυζαντινη ύμνογραφία, σ. 210-216. Π.Β. Πάσχου, «Τα 
δογματικα θεοτοκία του άγ. Ίωάννου του Δαμασκηνου. Έρμηνευτική προσέγγιση (Α' 
Τμήμα)», ΕΕΘΣΠΑ ΚΣΤ' (1984), σ. 455-491. Στο άρθρο ύπάρχει πλούσια βιβλιογραφία για 
τον άγ. Ίωάννη. Έπιπλέον αναπτύσσεται το περιεχόμενο τριών απο τα δογματικά του 
θεοτοκία, τα όποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων καί τίς προεικονίσεις τής κούφης 
νεφέλης καί τής κεκλεισμένης πύλης, καί γίνεται έντοπισμος τών βιβλικών καί 
πατερικών πηγών, απο όπου αυτα αντλουν.
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Έξήλθε λαών, είς ανάπλασιν Λόγος».90

Στήν συνέχεια παραθέτουμε καί ένα παράδειγμα απο τον κανόνα 

μιάς θεομητορικής καθαρα έορτής καί συγκεκριμένα αυτής του Ευαγγε- 

λισμου. Πρόκειται για το Ε' τροπάριο τής Θ' Ώδής:

«Δανιήλ σε όρος καλεί νοητόν. Γεν

νήτριαν Θεου ό Ήσαΐας' Βλέπει 

δέ ώς πόκον Γεδεών' ό Δαυίδ δέ, Ά- 

γίασμα φάσκει, πύλην δέ σε άλλος' ό 

δέ Γαβριήλ σοι κραυγάζει' Χαίρε 

κεχαριτωμένη' ό Κύριος μετα σου».91

90 Μηναιον Δεκεμβρίου, σ. 311.
Ό άγ. Νικόδημος ό Αγιορείτης στο εργο του Έορτοδρόμιον έρμηνεύει το περιεχόμενο 

τών κανόνων αναλύοντας τούς συμβολισμούς καί παραθέτοντας τίς πηγές απο τίς 
όποίες αυτοί προέρχονται. Μέ αυτο τον τρόπο έρμηνεύει διεξοδικα τίς προεικονίσεις πού 
αναφέρονται στα τροπάρια τών κανόνων καί καταδεικνύει τήν στενή σχέση τής 
ύμνογραφίας καί μέ τήν Παλαια Διαθήκη, όπως προανεφέρθη. Συγκεκριμένα αναφέρει 
για τον Είρμο τής Δ' Ώδής του πεζου κανόνος μεταξύ άλλων καί τα έξής: «Φέρει δέ 
ακολούθως ό θεσπέσιος Μελφδος καί το ρητον του Προφήτου Άββακούμ το λέγον "Ήξει 
ό Άγιος έξ όρους κατασκίου δασέος", (γ'.3.) καί τουτο ευφυώς προσαρμόζει είς τήν 
έορτήν τής Χριστου Γεννήσεως, καί είς τήν τετάρτην ταύτην Ώδήν, τής όποίας ποιητής 
είναι ό Άββακούμ. ... Βουνον δέ δασύ καί κατάσκιον είναι ή Θεοτόκος' βουνον μέν 
λέγεται, διότι, καθώς το όρος καί το βουνον ούτε αροτριάται, ούτε γεωργείται, ούτε 
σπείρεται απο ανθρώπους, αλλ' αυτοφυώς καί αγεωργήτως βλαστάνει τα ύψηλα δένδρα 
καί τα χαμόκλαδα καί το χορτάρι' ούτω καί ή Θεοτόκος ασπόρως καί αγεωργήτως 
έβλάστησε τον Κύριον ήμών Ίησουν Χριστον, ώς δένδρον μέν ύψηλον, δια το ύψος τής 
Θεότητος, ώς χαμόκλαδον δέ, δια τήν ταπεινότητα τής ανθρωπίνης φύσεως, καί ώς 
χόρτον, διότι τρέφει τούς αυτφ πιστεύοντας». Έορτοδρόμιον, σ. 76. Καί για τον Είρμο τής 
Δ' Ώδής του ίαμβικου: « ... (ένν. ό Άββακούμ) ώς Προφήτης Θεου ήξιώθη να προθεωρήση 
αφράστως: ήτοι μέ τρόπον άρρητον, καί μέ νοερούς όφθαλμούς καί προφητικούς, τον 
τύπον του Μυστηρίου τής τοιαύτης αναπλάσεως. Ποίος δέ ήτον ό τύπος αυτός; Ποίος 
άλλος, πάρεξ το όρος το δασύ καί κατάσκιον, καί ό έκ του όρους έκείνου έξελθών; Καί τή 
αληθείς κατα τήν πρόρρησιν του Προφήτου τούτου, όρος μέν δασύ καί κατάσκιον απο 
τας αρετας καί τας του Θεου χάριτας, ήτον ή Παρθένος καί Θεοτόκος Μαρία' ό δέ έκ του 
όρους τούτου έξελθών, ήτον ό ένυπόστατος καί όμοούσιος Λόγος του Θεου, ός τις βρέφος 
νέον έγεννήθη απο το κατάσκιον αυτο όρος τής Θεομήτορος. Δια τί τέλος; Δια να 
αναπλάση καί σώση ήμάς τούς πιστεύοντας είς αυτόν». Ένθ' αν., σ. 107. Ή βαθεια καί 
πρωτότυπη έν πολλοίς αυτή ανάλυση αποκτ^ ακόμη μεγαλύτερη σημασία απο το 
γεγονος ότι γίνεται στον 19ο αίώνα, καθώς μέσα απο αυτήν αποκαλύπτεται ή 
αδιάσπαστη συνέχεια στήν έρμηνευτική παράδοση τής Έκκλησίας, ίδίως σέ ό,τι αφορ^ 
στήν χρήση τών προεικονίσεων στήν ύμνογραφία καί τήν λοιπή έκκλησιαστική 
γραμματεία, το όποίο καί μάς ένδιαφέρει έν προκειμένφ. Το θεολογικο σκεπτικο 
παραμένει αναλλοίωτο, όπως καί οί σχετικές έρμηνευτικές αρχές, απο τα πρώτα 
χριστιανικα έως καί τα νεώτερα χρόνια.
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Ή παρουσία προεικονίσεων σέ κανόνες καί τροπάρια συνεχίζεται 

καί στίς μεταγενέστερες περιόδους. Ένδεικτικές είναι π.χ. οί περιπτώσεις 

πού απαντουν στα τροπάρια τών κανόνων τών Θεοτοκαρίων. Το 

Θεοτοκάριο είναι λειτουργικο βιβλίο πού περιλαμβάνει κανόνες προς 

τιμήν τής Θεοτόκου γραμμένους απο διαφόρους ύμνογράφους. Οί ποιητές 

αυτοί εδρασαν σέ διαφορετικές έποχές, δηλαδή απο τον 7ο /8ο αί. έως καί 

τήν μεταβυζαντινή περίοδο. Στούς κανόνες όλων απαντουν προεικονίσεις, 

γεγονος ένδεικτικο τής διαχρονικότητος του θέματος. Οί περιεχόμενοι 

στα Θεοτοκάρια κανόνες ποικίλουν, δέν είναι σταθεροί, όπως προκύπτει 

απο τήν έξέταση διαφόρων έκδόσεών τους.92

Ένα ένδιαφέρον ύστερο παράδειγμα συνιστ^ καί ό Μέγας Παρα- 

κλητικος Κανών είς τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον, ποίημα του αυτοκράτορος 

τής Νικαίας Θεοδώρου Β' Λασκάρεως (1222-1258). Παραθέτουμε το Δ' 

τροπάριο τής Η' Ώδής:

«Χαίρε, θρόνε, πυρίμορφε Κυρίου, χαίρε, θεία

καί μανναδόχε στάμνε' χαίρε, χρυσή λυχνία, λαμπας άσβεστε'

χαίρε, τών παρθένων δόξα καί μητέρων ώράϊσμα καί κλέος».93

91 ΜηναΙον Μαρτίου, σ. 163-164.
92 Για έκδεδομένα Θεοτοκάρια βλ. π.χ. άγ. Νικοδήμου του Αγιορείτου, Θεοτοκάριον, 
Ένετίησι 1796, όπου έκδίδει έξήντα δύο κανόνες είκοσι δύο μελφδών. Ευστρατιάδου, 
Θεοτοκάριον, μια έμπεριστατωμένη εκδοση έκατον έπτα κανόνων απο τον α' έως τον γ' 
ήχο βασισμένη σέ πολλούς κώδικες. E. Follieri, Un Theotocarion Marciano del sec XIV (cod. 
Marciano cl. I, 6), Roma 1961, όπου δημοσιεύει δεκατρείς κανόνες. Βλ. έπίσης Ν.Β. 
Τωμαδάκη, «Μικρον άγιορειτικον Θεοτοκάριον τής Άκαθίστου έορτής», ΕΕΒΣ ΛΒ' (1963), 
σ. 1-25, όπου έκδίδει δύο κανόνες απο άγιορειτικα χειρόγραφα. Βλ. καί Θ. Ξύδη, Βυζαντινη 
Ύμνογραφία, Άθήνα 1978, σ. 297-305. Ένδεικτικα παραθέτουμε το Α' τροπάριο τής Ε' Ώδής 
απο κανόνα του άγ. Μάρκου του Ευγενικου:
«Τήν πολυώνυμον καί περίκλυτον 
στάμνον καί τράπεζαν 
όρος άγιον
βάτον καί κλίμακα προοραθείσαν 
πάντες ανυμνήσωμεν 
έκ γής μεταβαίνουσαν».
Ευστρατιάδου, Θεοτοκάριον, σ. 101.
93 Ώρολόγιον το Μέγα, σ. 568.
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Έν κατακλείδι παραθέτουμε ένα παράδειγμα χρήσης τών παλαιο

διαθηκικών θεομητορικών προτυπώσεων στήν σύγχρονη ύμνογραφία, 

ένδεικτικο αφενος του ένιαίου χαρακτήρα τής ύμνογραφικής παράδοσης 

καί αφετέρου τής συνεχους χρήσης τών έν λόγφ θεμάτων απο τούς 

έκάστοτε ποιητές. Πρόκειται για το Θεοτοκίον τής Δ' Ώδής του κανόνα του 

όρθρου τής έορτής του άγ. Άρσενίου του Νέου του έν Πάρφ, ποιήματος 

ένος απο τούς πιο σημαντικούς σύγχρονους ύμνογράφους, του μοναχου 

Γερασίμου του Μικραγιαννανίτου (1904-1991). Το τροπάριο εχει ώς έξής: 

«Όρος θείον προωράθης, καί δασύ καί κατάσκιον, Πνεύματι Άγίφ, 

Άββακούμ τφ θείφ Πανάμωμε' έκ σου γαρ ώφθη ήμίν Χριστος 

ό Κύριος, καί διέσωσε, τούς τον σον τόκον γεραίροντας».94

94 Φ. Ζερβάκου, Βίος Πολιτεία καί Θαύματα τον Πατρος Ήμων Αρσενίου τον Νέου τον έν τη 
νήσω Πάρω ασκήσαντος, ά.τ., 1960, σ. 88.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Γ '

Ο Ι ΠΡΟΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Ή παρουσία τών παλαιοδιαθηκικών προεικονίσεων τής Θεοτόκου 

στήν λατρευτική πράξη τής Έκκλησίας αναφέρεται στήν χρήση τών 

οίκείων αποσπασμάτων τής Παλαιάς Διαθήκης ώς αναγνωσμάτων σέ 

διάφορες έορτές τής Έκκλησίας καί δή τίς θεομητορικές.

Κατα τήν ίσχύουσα πρακτική τής ορθοδόξου Έκκλησίας παλαιοδια- 

θηκικα αναγνώσματα διαβάζονται μόνο α) κατα τήν παραμονή, δηλαδή 

στήν ακολουθία του Έσπερινου, συγκεκριμένων έορτών καί συγκεκριμένα 

σέ όλες τίς δεσποτικές καί θεομητορικές έορτές καί σέ αυτές τών 

σημαντικότερων άγίων β) τίς ήμέρες τής έβδομάδος κατα τήν Μεγάλη 

Τεσσαρακοστή γ) στίς ακολουθίες τών Μεγάλων Ωρών τών 

Χριστουγέννων, τών Θεοφανίων καί τής Μεγάλης Παρασκευής.95

Ή ανάγνωση τής Παλαιάς Διαθήκης στα πλαίσια τής λατρείας τής 

Έκκλησίας μαρτυρείται απο τήν αποστολική ήδη έποχή. 96 Άπο τίς 

αρχαιότερες σχετικές μαρτυρίες είναι αυτή του φιλοσόφου καί μάρτυρος 

Ίουστίνου (+ 165), ό όποίος στήν 67η παράγραφο του εργου του Απολογία Α  

αναφέρει: «καί τή του ήλίου λεγομένη ήμέρ^ πάντων κατα πόλεις η 

αγρούς μενόντων έπί το αυτο συνέλευσις γίνεται, καί τα απομνημονεύ

ματα τών αποστόλων, η τα συγγράμματα τών προφητών αναγινώσκεται 

μέχρις έγχωρεί».97 Σημαντικές μαρτυρίες σχετικα μέ τήν πρακτική αυτή 

περιέχονται καί στο κείμενο τών Άποστολικών Διαταγών (τέλη 4ου αί.). 

Στήν περιγραφή τής χειροτονίας, ή όποία τελείται έντος τής Θείας

95 Rahlfs, Alttestamentliche Lektionen, σ. 124.
96 Durig, Lesungen, στ. 982. Π.Ν. Τρεμπέλα, Άρχαί καί χαρακτηρ της χριστιανικής 
λατρείας (Συμβολαί είς την ιστορίαν τής χριστιανικής λατρείας), Άθήναι 1962, σ. 37-38, 
116-117. Ευ. Θεοδώρου, «Άνάγνωσμα. (Λειτουργική)», ΘΗΕ 2 (1963), στ. 461. Δ.Ν. 
Μωραΐτου, Ιστορία τής χριστιανικής λατρείας. Άρχαιοι χρόνοι (Α -Α  αίών), Άθήναι 1964, σ. 
28-29. Βουρλή, Ό τρόπος αναγνώσεως, σ. 11-16.
97 PG 6, 429B.
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Λειτουργίας, αναφέρονται τα έξής: «καί μετα τήν ανάγνωσιν του Νόμου 

καί τών Προφητών, τών τε Έπιστολών ήμών καί τών Πράξεων καί τών 

Ευαγγελίων ασπασάσθω ό χειροτονηθείς ...».98

Ή παρουσία παλαιοδιαθηκικών αναγνωσμάτων στήν Θεία Λει

τουργία μαρτυρείται σαφέστατα, όσον αφορ^ στήν Έκκλησία Κωνσταντι

νουπόλεως, απο τον άγ. Ίωάννη τον Χρυσόστομο (349/50-407), είναι δέ 

γνωστή καί στον άγ. Μάξιμο τον Όμολογητή (580π.-662).99

Άπο το χρονικο αυτο σημείο καί έξής τα παλαιοδιαθηκικα 

αναγνώσματα φεύγουν σταδιακα απο τήν Θεία Λειτουργία τής Έκκλη

σίας Κωνσταντινουπόλεως καί μετατοπίζονται στίς ακολουθίες του 

Έσπερινου καί τών Μεγάλων Ωρών. Το γεγονος τής έξαφάνισης τών 

παλαιοδιαθηκικών αναγνωσμάτων απο τήν λειτουργία, το όποίο αποτε

λεί χαρακτηριστικο του κωνσταντινουπολιτικου συστήματος αναγνωσμά

των, συνιστ^ στοιχείο μέ βάση το όποίο οί έρευνητές ανάγουν

98 Βιβλίο Η', V, 11, ΒΕΠΕΣ 2, σ. 144. Άλλη βασική μαρτυρία ύπάρχει στο βιβλίο Β', LVII, 5-7, 
ΒΕΠΕΣ 2, σ. 52-53.
99 Οί σχετικές χρυσοστομικές μαρτυρίες είναι αρκετές. Ένδεικτικα θα αναφερθεί έδώ ένα 
απόσπασμα απο τήν 4η παράγραφο τής 8ης Όμιλίας του Είς την προς Εβραίους Επιστολήν, 
όπου έπιπλήττοντας τούς παρισταμένους για παχυλή άγνοια τών Γραφών καίτοι 
αποσπάσματά τους διαβάζονται δύο καί τρείς φορές τήν έβδομάδα, σημειώνει: «καί 
ανελθών ό αναγνώστης λέγει πρώτον το βιβλίον τίνος έστί, του δείνος τυχον προφήτου, 
η αποστόλου, η ευαγγελιστου, καί τότε λέγει ά λέγει, ώστε ευσημότερα ύμίν είναι, καί μή 
μόνον τα έγκείμενα είδέναι, αλλα καί τήν αίτίαν τών γεγραμμένων, καί τίς ταυτα 
είρηκεν». PG 63, 75. Ό άγ. Μάξιμος στο εργο του Μυσταγωγία, στο ΚΓ' κεφάλαιο «Ότι 
σύμβολον τών κατα ψυχήν αρετών έστιν ή πρώτη είσοδος τής άγίας συνάξεως», τονίζει 
ότι δια τών αναγνωσμάτων έντος τής Θείας Λειτουργίας ώφελείται ή ψυχή καί 
διδάσκεται όλη τήν αλήθεια τής πίστεως «καί το θαυμαστον καί μέγα τής έν νόμψ καί 
προφήταις δηλουμένης θείας πρόνοιας μυστήριον». PG 91, 697D, 700Α. Σημειώνεται, ότι ή 
έρμηνεία του άγ. Μαξίμου αναφέρεται στήν λατρεία καί δή τήν Θεία Λειτουργία όπως 
είχε διαμορφωθεί απο τήν ιουστινιάνειο έποχή. H.J. Schulz, Ή Βυζαντινη Λειτουργία. 
Μαρτυρία πίστεως καί συμβολικη έκφραση, (απόδοση Δ.Β. Τζέρπος), Άθήνα 1998, σ. 86. 
Για τίς μαρτυρίες αυτές βλ. Π.Ν. Τρεμπέλα, Λειτουργικοί τύποι Αίγύπτου καί Ανατολής 
(Συμβολαί είς την ιστορίαν τής χριστιανικής λατρείας), έν Άθήναις 1961, σ. 126-127, όπου 
παραθέτει σειρα χρυσοστομικών μαρτυριών. Βλ. έπίσης J. Mateos, La cilibration de la Parole 
dans la Liturgie Byzantine, Etude historique, (Orientalia Christiana Analecta 191), Roma 1971, σ. 
131. Π.Ν. Τρεμπέλα, Αί τρεις λειτουργίαι κατά τους έν Άθήναις κώδικας, Άθήναι 19973, σ.
48-49. Durig, Lesungen, στ. 983. Βουρλή, Ό τρόπος αναγνώσεως, σ. 20. Rahlfs, 
Alttestamentliche Lektionen, σ. 218.
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τουλάχιστον στον 7ο αί. το κυριαρχήσαν σέ όλη τήν όρθόδοξο Έκκλησία 

καί έως καί σήμερα ίσχύον κωνσταντινουπολιτικο σύστημα.100

Κατα τον 7ο καί τίς αρχές του 8ου αί. έπισημαίνεται, ότι είχαν 

αποκρυσταλλωθεί πλέον καί όλες οί θεομητορικές έορτές στήν έκκλησία 

Κωνσταντινουπόλεως, ή πράξις τής όποίας απετέλεσε έν πολλοίς τον 

κανόνα καί για τίς ύπόλοιπες κατα τόπους όρθόδοξες έκκλησίες.101 

Άναφερόμαστε δέ ίδιαιτέρως στίς θεομητορικές έορτές, διότι ώς αναγνώ

σματα αυτών εχουν όριστεί κατεξοχήν οί παλαιοδιαθηκικές διηγήσεις, 

στίς όποίες γίνεται αναφορα στα σύμβολα-τύπους τής Θεοτόκου.

Όσον αφορ^ στον χρόνο κατα τον όποίον έπιλέγονται τα 

συγκεκριμένα απο τα παλαιοδιαθηκικα βιβλία για τίς έν λόγψ έορτές, δέν 

μπορουμε να είμαστε απολύτως βέβαιοι. Υπάρχουν μαρτυρίες, ότι 

συγκεκριμένες βιβλικές περικοπές διαβάζονταν, λόγψ του είδικου 

περιεχομένου τους, ήδη τον 5ο αί. στήν έορτή τής 15ης Αυγούστου στα 

Ιεροσόλυμα, όπως π.χ. το γνωστο χωρίο 7, 10-15 του Ήσαΐα, «ίδού ή 

παρθένος έν γαστρί έξει ...», καί το έπίσης γνωστο 43, 27-44, 4 του 

Ίεζεκιήλ, το όποίο αναφέρεται στήν κεκλεισμένη Πύλη καί απετέλεσε 

τελικα κοινο ανάγνωσμα καί τών τεσσάρων μεγάλων θεομητορικών

έορτών.102

Μέ βάση το στοιχείο αυτο μπορουμε να συμπεράνουμε, ότι 

τουλάχιστον απο τον 5ο αί., πρίν δηλαδή τήν καθιέρωση τών βασικών 

θεομητορικών έορτών πού απέβησαν κοινές για όλες τίς κατα τόπους 

Έκκλησίες, στίς θεομητορικές έορτές τής έκκλησίας τών Ιεροσολύμων

100 Rahlfs, Alttestamentliche Lektionen, σ. 217-219. Βασ.Κ. Έξάρχου, Το παρ' ήμιν ίσχύον σύστη
μα βιβλικών αναγνωσμάτων, τχ. Α' Ό κινητός κύκλος, έν Άθήναις 1935, σ. 22. Βλ. έπίσης 
Θεοδώρου, Ή μορφωτικη αξία, σ. 34-35 καί τίς οίκείες ύποσημειώσεις. Περίπου στίς αρχές 
του 8ου αί. τοποθετεί τήν έξέλιξη αυτή ό H.-G. Beck, Kirche und theologische Literatur im 
byzantinischen Reich, Munchen 1959, σ. 249.
101 Περί του θέματος βλ. Φίλια, Θεομητορικές έορτές, σ. 28, 46-47, 61-62, 96-98, 128-131.
102 Kniazeff, Mariologie, ύποσ. 3, σ. 271 καί σ. 272-273. A. Renoux, «Un manuscrit du 
Lectionnaire armenien de Jerusalem (cod. Jerus. arm. 121», Le Museon LXXIV (1961), τχ. 3-4, σ. 
383.
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χρησιμοποιουντο ώς αναγνώσματα συγκεκριμένες παλαιοδιαθηκικές 

περικοπές αναφερόμενες σέ γεγονότα η σύμβολα, τα όποία είχαν 

έρμηνευθεί σέ σχέση μέ το πρόσωπο τής Θεοτόκου.

Ή πρακτική, έπομένως, τής χρήσης τών συγκεκριμένων αναγνω

σμάτων πού περιλαμβάνουν προτυπώσεις -άρα καί ή ίδια ή παρουσία τών 

παλαιοδιαθηκικών προεικονίσεων στήν λατρεία- τεκμηριώνεται τουλάχι

στον απο τον 5ο αί. σέ τοπικο έπίπεδο στήν έκκλησία τών Ιεροσολύμων. 

Το γεγονος αυτο έπέδρασε προφανώς στήν διαμόρφωση του συστήματος 

τής Κωνσταντινουπόλεως, όσον αφορ^ στίς προκείμενες έορτές. Είναι 

άλλωστε γνωστό, ότι όρισμένες θεομητορικές έορτές είσήχθησαν απο τα 

Ιεροσόλυμα στο έορτολόγιο τής Κωνσταντινουπόλεως (Γενέσιον, Είσόδια) 

καί απο έκεί καθιερώθηκαν σέ όλο τον όρθόδοξο κόσμο.103

Ή γενικευμένη χρήση συγκεκριμένων αναγνωσμάτων τών θεομη

τορικών έορτών σέ πανορθόδοξο έπίπεδο μαρτυρείται ήδη σέ χειρόγραφα 

του 9ου/10ου αί. Έκεί τα αναγνώσματα αυτα έμφανίζονται ώς έπί το 

πλείστον αποκρυσταλλωμένα. Οί μικρές διαφοροποιήσεις είναι δευτε- 

ρεύουσας σημασίας. Έπιπλέον πρέπει να σημειωθεί, ότι ύπάρχει μια 

όμοφωνία σέ σημαντικο βαθμο μεταξύ τής μαρτυρίας τών χειρογράφων 

αναγνωστικών καί τυπικών καί τών αναγνωσμάτων πού όρίζονται στα 

εντυπα Μηναία, τα όποία καί χρησιμοποιουνται έως σήμερα στήν λατρεία 

τής Έκκλησίας.104 Ή διαπίστωση αυτή καταδεικνύει τήν παλαιότητα τής 

έπιλογής τών συγκεκριμένων αναγνωσμάτων (9ος/10ος αί. τουλάχιστον), 

όπως καί τήν διαχρονική χρήση τους.

Άποκαλυπτική έπί του προκειμένου είναι ή συγκριτική ερευνα του 

Rahlfs, ό όποίος μελέτησε τα παλαιοδιαθηκικα αναγνώσματα τών

103 Φίλια, Θεομητορικές έορτές, σ. 46-47, 61-62.
104 Rahlfs, Alttestamentliche Lektionen, σ. 148. Είδικα για τα Μηναία βλ. Φουντούλη, Μηναίον, 
στ. 1117-1120. Βλ. έπίσης Δ. Στρατή, Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός (1772-1851). 
Βιογραφία-Έργογραφία, Άγιον Όρος 2002, σ. 350-401, όπου γίνεται έκτενής αναφορα στήν 
συμπλήρωση, τήν διόρθωση καί τήν έκδοτική ίστορία τών Μηναίων.
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ακολουθιών του όλου ετους σέ πέντε χειρόγραφα αναγνωσματάρια 

χρονολογούμενα απο τον 10ο έως τον 13ο αί. Τα αναγνώσματα τών 

θεομητορικών έορτών μελέτησε βασιζόμενος σέ τρία απο αυτά, τα όποία 

περιλαμβάνουν καί τίς ακίνητες έορτές' τον κώδικα τον λεγόμενο S. 

Simeonis (10ος/11ο αί.) καί τούς κώδικες Par. gr. 273 καί 308 αντιστοίχως 

(12ος/13ος αί.).105 Στίς έορτές του Γενεσίου καί τής Κοιμήσεως παραδίδονται 

κοινα αναγνώσματα: Γεν. 28, 10-17, Ίεζ. 43, 27-44, 41 καί Παρ. 9, 1-11.106 Τα 

αναγνώσματα τών Είσοδίων μαρτυρουνται μόνο απο τον Par. gr. 308 καί 

διαφοροποιουνται ώς προς τα δύο πρώτα. Είναι τα έξής: Έξ. 40, 1-3. 4. 5. 7. 

9. 14. 28-29, Γ' Βασ. 8, 1-7. 91 10-11 καί Ίεζ. 43, 27-44, 41.107 Στήν περίπτωση 

του Ευαγγελισμου καί τα τρία αναγνωσματάρια όρίζουν διαφορετικα 

αναγνώσματα. Ώς προς τα δύο συμπίπτουν μεταξύ τους: Έξ. 3, 12-8ΐ καί 

Παρ. 8, 22-30. Για το άλλο προσφέρουν ίσάριθμες έκδοχές: ό κώδικας Sim. 

όρίζει το Γεν. 18, 1-10ΐ, ό Par. gr. 273 το Ίεζ. 43, 27-44, 4ΐ καί ό Par. gr. 308 το 

Παρ. 9, 1-11.108

105 Rahlfs, Alttestamentliche Lektionen, σ. 124.
106 Rahlfs, Alttestamentliche Lektionen, σ. 140, 145.
107 Rahlfs, Alttestamentliche Lektionen, σ. 142.
108 Rahlfs, Alttestamentliche Lektionen, σ. 144. Το θέμα τών αναγνωσμάτων τής έορτής του 
Ευαγγελισμου είναι έξαιρετικα σύνθετο, καθώς το τυπικο τής έορτής παρουσιάζει 
διαφοροποιήσεις όφειλόμενες στήν περίοδο τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής, κατα τήν 
όποία έορτάζεται το γεγονός, όπότε για τήν κάθε περίπτωση απαιτουνται ίδιαίτερες 
ρυθμίσεις. Πολλφ δέ μάλλον πού μέ το παλαιο ήμερολόγιο ή έορτή μπορουσε να 
συμπέσει μέ το Πάσχα η καί μέσα στήν Διακαινήσιμο Εβδομάδα. Έτσι, στα διάφορα 
Τυπικα έμφανίζονται μέν τα Έξ. 3, 12-8ΐ καί Παρ. 8, 22-30 ώς τα βασικα αναγνώσματα τής 
έορτής, αλλα έναλλάσσονται ή καί συνδυάζονται μέ τα συνήθη τρία αναγνώσματα τών 
θεομητορικών έορτών, Γεν. 28, 10-17, Ίεζ. 43, 27-44, 4ΐ καί Παρ. 9, 1-11, σέ όρισμένες δέ 
περιπτώσεις καταλιμπάνονται προς όφελος τών τελευταίων, ανάλογα μέ το χρονικο 
σημείο έορτασμου του Ευαγγελισμου μέσα στον λειτουργικο χρόνο τής Μεγάλης 
Τεσσαρακοστής η του Πάσχα. Βλ. π.χ. τα όριζόμενα στο Τυπικο τής Μονής Ευεργέτιδος 
Κωνσταντινουπόλεως (τέλη 11ου η α' μισο 12ου αί.) καθώς καί τήν πρόσφατη μαρτυρία του 
Τυπικου του Γεωργίου Ρήγα. Jordan, March-August, σ. 30-81. Γ. Ρήγα, Τυπικόν, 
Θεσσαλονίκη 1994, σ. 553-602. Ή ύπάρχουσα δυσκολία ήρθη έν πολλοίς, όταν στα εντυπα 
Μηναία όρίστηκαν τα συνήθη θεομητορικα αναγνώσματα ώς κύρια αναγνώσματα τής 
έορτής, τα δέ Έξ. 3, 12-8ΐ καί Παρ. 8, 22-30 μετατέθηκαν στον έσπερινο τής έπομένης 
ήμέρας, έορτής τής Συνάξεως του αρχαγγέλου Γαβριήλ. Βλ. Μηναιον Μαρτίου, σ. 166-167. 
Είναι ένδεικτικό, ότι καί σέ παλαια Μηναία, αυτα τής Ρώμης, παρότι αναφέρεται έκτενώς 
το σχετικο τυπικο καί ό συνδυασμος η ή έπιλεκτική χρήση τών πέντε αναγνωσμάτων
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Άπο τα στοιχεία αυτα διαπιστώνεται ή στα περισσότερα σημεία 

πλήρης όμοφωνία τών τριών χειρογράφων. Ό έρευνητής συνέκρινε τα 

πορίσματά του αυτα μέ τα όριζόμενα αναγνώσματα στα εντυπα Μηναία, 

ή πρώτη εκδοση τών όποίων θεωρείται αυτή πού εγινε μεταξύ τών έτών 

1526-1533 στήν Βενετία.109 Οί έμφανιζόμενες διαφορές περιορίζονται στα 

αναγνώσματα τής έορτής του Ευαγγελισμου. Οί περικοπές πού όρίζονται 

στα αναγνωσματάρια εχουν αλλάξει καί εχουν υιοθετηθεί αυτές πού 

προβλέπονται για τίς έορτές του Γενεσίου καί τής Κοιμήσεως.110 Στίς 

περιπτώσεις τών άλλων έορτών τα Μηναία συμφωνουν μέ τίς μαρτυρίες 

τών χειρογράφων, όπως προκύπτει απο τήν ερευνα του Rahlfs, ό όποίος 

σημειώνει, ότι το σύστημα αυτο τών αναγνωσμάτων στήν συνολική του 

θεώρηση κυριαρχουσε στήν Κωνσταντινούπολη, όπου καί τοποθετεί τήν 

προέλευσή του, γύρω στα 900. Άπο έκεί έπεκτάθηκε καί στίς κατα τόπους 

Έκκλησίες, έξακολουθεί δέ να ίσχύει έως καί σήμερα.111

Πληροφορίες για τα παλαιοδιαθηκικα αναγνώσματα δίδουν καί τα 

χειρόγραφα Τυπικά, στα όποία όρίζεται ή τάξη τών ακολουθιών του όλου 

ένιαυτου. Σέ δύο απο τα παλαιότερα δημοσιευμένα χειρόγραφα Τυπικα 

διαπιστώνουμε -παρα τίς έλλείψεις καί τίς μικρές διαφοροποιήσεις- ότι οί 

μαρτυρίες συμπίπτουν μέ τα δεδομένα του Rahlfs, πλήν τής έορτής τών 

Είσοδίων, για τα αναγνώσματα τής όποίας τα δύο Τυπικα δέν δίδουν 

πληροφορίες. Το πρώτο χειρόγραφο, το λεγόμενο Τυπικο τής Μεγάλης 

Έκκλησίας, είναι ό κώδικας 40 τής Μονής Τιμίου Σταυρου στήν Ιερουσα

λήμ (10ος η 11ος αί.), τον όποίο δημοσίευσε ό J. Mateos. Σέ αυτο παρατίθεται 

μεταξύ άλλων το τυπικο έορτασμου τών θεομητορικών έορτών καί ανα

τών σχετικών μέ τήν έορτή, τα τρία συνήθη όρίζονται στον Έσπερινο τής 25ης καί τα 
άλλα δύο σέ αυτον τής 26ης Μαρτίου. Βλ. Μηναια τον Ολου ένιαυτον, τ. Δ' Μάρτιος- 
Άπρίλιος, έν Ρώμη 1898, σ. 145-170, 171-172 καί 185-186.
109 Φουντούλη, Μηναίον, στ. 1119.
110 Rahlfs, Alttestamentliche Lektionen, σ. 152.
111 Rahlfs, Alttestamentliche Lektionen, σ. 165.
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φέρονται τα οίκεία αναγνώσματα όλων πλήν αυτής τών Είσοδίων.112 Για 

τήν έορτή αυτή, όπως σημειώνεται στο κριτικο υπόμνημα, ένα χειρόγραφο 

Τυπικο του 1063, ό κώδικας Par. gr. 1590, όρίζει τήν ανάγνωση τών περι

κοπών τής έορτής του Γενεσίου.113 Έπομένως, διαφοροποιείται απο τήν 

μαρτυρία του Par. gr. 308 πού αναφέρει ό Rahlfs, όπου προβλέπονται άλλα 

αναγνώσματα ανταποκρινόμενα καλύτερα στο θεολογικο περιεχόμενο 

τής έορτής, τα όποία καί πέρασαν τελικα στα εντυπα Μηναία καί 

καθιερώθηκαν καί διαβάζονται έως σήμερα.114

Ή ίδια σιωπή για τα αναγνώσματα τής έορτής τών Είσοδίων χαρα

κτηρίζει καί το δεύτερο Τυπικό, το όποίο εχει καί άλλες έλλείψεις στίς 

αναφορές του για τίς θεομητορικές έορτές. Πρόκειται για τον κώδικα 266 

τής Μονής Άγίου Ίωάννου Θεολόγου Πάτμου (9ος-10ος αί.), το λεγόμενο 

Τυπικο τής Μεγάλης Έκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως. Στα δεδομένα του 

Τυπικου αυτου παρατηρουμε, ότι έλλείπει ή ήμέρα τής 8ης Σεπτεμβρίου. 

Έπιπλέον, δέν αναφέρονται τα αναγνώσματα τών Είσοδίων καί τής 

Κοιμήσεως.115 Στήν έορτή δέ του Ευαγγελισμου οί όριζόμενες περικοπές 

είναι οί ίδιες μέ αυτές του κώδικος 40 του Τιμίου Σταυρου καί του Par.gr. 

308, δηλαδή, Έξ. 3, 12-8ΐ, Παρ. 8, 22-30 καί Παρ. 9, 1-11.116

Σέ όρισμένα Τυπικά, όπως π.χ. στον ήδη αναφερθέντα κώδικα Par. 

gr. 1590 (1063) η στο Τυπικο τής Μονής Ευεργέτιδος Κωνσταντινουπόλεως 

-κώδικας Athen. gr. 788- (τέλη 11ου η α' μισο 12ου αί.), παρατηρείται μια 

τάση έξομοιώσεως τών αναγνωσμάτων, αφου καί για τήν έορτή τών

112 Mateos, Typicon, Ι, σ. 18, 110, 254 καί 370.
113 Mateos, Typicon, I, σ. 108.
114 Rahlfs, Alttestamentliche Lektionen, σ. 142.
115 Dmitrievskij, Opisanie, I, σ. 3, 25, 104-106.
116 Dmitrievskij, Opisanie, Ι, σ. 57. Mateos, Typicon, I, σ. 254. Rahlfs, Alttestamentliche Lektionen, 
σ. 144.
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Είσοδίων όρίζονται τα αναγιγνωσκόμενα στίς έορτές του Γενεσίου καί τής 

Κοιμήσεως.117

Άντιπροσωπευτική είκόνα τής όλης διαδικασίας έξελίξεως καί 

σταδιακής αποκρυσταλλώσεως τών αναγνωσμάτων τών θεομητορικών 

έορτών παρέχει το Τυπικον τής Μονής του Σωτήρος Μεσσήνης, ακριβώς 

χρονολογημένο στα 1131. Σέ αυτο δίδονται πλήρη στοιχεία για όλες τίς 

θεομητορικές έορτές, τα αναγνώσματα δέ πού όρίζονται είναι πανομοιό

τυπα μέ τα προβλεπόμενα στα εντυπα Μηναία, αυτα δηλαδή πού ίσχύουν 

καί σήμερα.118 Φαίνεται, λοιπόν, ότι κατα τήν περίοδο αυτή εχει ουσια- 

στικα διαμορφωθεί το σώμα τών παλαιοδιαθηκικών αναγνωσμάτων τών 

θεομητορικών έορτών καί εχουν έν πολλοίς έξαλειφθεί οί μικρές ούτως η 

άλλως διαφορές πού μαρτυρουνται στίς διάφορες πηγές.

Τα στοιχεία τών πηγών πού έξετάστηκαν, οί όποίες είναι δύο είδών 

-αναγνωσματάρια καί τυπικά- έπιτρέπουν τήν έξαγωγή όρισμένων συμ

περασμάτων.

Καταρχάς, ή όμοφωνία τών πηγών σέ ό,τι αφορ^ στα αναγνώ

σματα τών έορτών του Γενεσίου καί τής Κοιμήσεως είναι έντυπωσιακή. Τα 

συγκεκριμένα αποσπάσματα, δηλαδή τα Γεν. 28, 10-17, Ίεζ. 43, 27-44, 4ΐ καί 

Παρ. 9, 1-11, συνοδεύουν σταθερα τίς δύο αυτές έορτές, ένίοτε δέ καί τίς 

αντίστοιχες τών Είσοδίων καί του Ευαγγελισμου, γεγονος πού καταδει

κνύει ότι απο νωρίς (9ο-10ο αί. τουλάχιστον) είχαν θεωρηθεί καί καθιε

ρωθεί ώς τα κατεξοχήν θεομητορικα αναγνώσματα, καθώς αναφέρονται

117 Mateos, Typicon, I, σ. 108. Dmitrievskij, Opisanie, I, σ. 320, 429-430. R.H. Jordan, The 
Synaxarion o f the monastery o f the Theotokos Evergetis, September-February, (Belfast Byzantine 
Texts and Translations, 6.5), Belfast 2000, σ. 218.
118 M. Arranz, Le Typicon du Monastere du Saint-Sauveur a Messine, Codex Messinensis gr. 115 
A.D. 1131, (Orientalia Christiana Analecta 185), Roma 1969, σ. 18, 59, 130, 132, 180.
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σέ όρισμένους απο τούς σημαντικότερους παλαιοδιαθηκικούς τύπους τής

Θεοτόκου.119

Οί παρατηρούμενες διαφοροποιήσεις στα αναγνώσματα αφορουν 

στίς έορτές τών Είσοδίων καί του Ευαγγελισμου, μέ στόχο τήν καλύτερη 

απόδοση του θεολογικου περιεχομένου τους. Τα δύο πρώτα αναγνώσματα 

ίδίως τής έορτής τών Είσοδίων, τα όποία αναφέρονται στήν είσοδο τής 

Κιβωτου στήν Σκηνή του Μαρτυρίου (Έξ. 40, 1-3. 4. 5. 7. 9. 14. 28-29) καί στα 

Άγια τών Άγίων του Ναου (Γ' Βασ. 8, 1-7. 9 ΐ 10-11) αντιστοίχως, παρα

πέμπουν άμεσα στήν είσοδο τής έμψύχου Κιβωτου, τής Θεοτόκου δηλαδή, 

στον Ναό. Λόγψ αυτής τής στενής σύνδεσής τους τα συγκεκριμένα 

αναγνώσματα διατηρήθηκαν αυτούσια στα εντυπα Μηναία, παρότι δέν 

μαρτυρουνται στίς αρχαιότερες απο τίς έξετασθείσες πηγές.120 Άντιθέτως, 

τα διαφοροποιημένα αναγνώσματα τής έορτής του Ευαγγελισμου πέρα

σαν μέν στα εντυπα Μηναία, αλλα μετετέθησαν στήν έπομένη ήμέρα, 

όπότε τιμάται ένα απο τα κύρια πρόσωπα του γεγονότος του 

Ευαγγελισμου, ό αρχάγγελος Γαβριήλ.121

Παρα τίς παρατηρούμενες, σέ όρισμένα μόνο σημεία, διαφοροποι

ήσεις τών αναγνωσμάτων τών θεομητορικών έορτών οί πληροφορίες τών 

πηγών καθιστουν σαφή τόσο τα κριτήρια όσο καί τήν χρονική περίοδο 

έπιλογής τών συγκεκριμένων παλαιοδιαθηκικών χωρίων.

Τα παλαιοδιαθηκικα αναγνώσματα τών θεομητορικών έορτών 

είναι, λοιπόν, τα έξής: στήν ακολουθία του έσπερινου τών έορτών του 

Γενεσίου, του Ευαγγελισμου καί τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου διαβάζον

ται τα ίδια αναγνώσματα, δηλαδή τα Γεν. 28, 10-17, Ίεζ. 43, 27-44, 4ΐ καί

119 Είναι ένδεικτικό, ότι οί περικοπές αυτές στο Τυπικο τής Μονής Ευεργέτιδος 
αναφέρονται ώς «αναγνώσματα τής Θεοτόκου». Dmitrievskij, Opisanie, I, σ. 320, 429-430, 
487. Jordan, March-August, σ. 30, 258.
120 Βλ. Μηναιον Νοεμβρίου, σ. 209-210.
121 Μηναιον Μαρτίου, σ. 166-167. Βλ. έπίσης Προφητολόγιον, σ. 598-601.
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Παρ. 9, 1-11. Στον έσπερινο τής έορτής τών Είσοδίων διαβάζονται τα Έξ. 40, 

1-3. 4. 5. 7. 9. 14. 28-29, Γ' Βασ. 8, 1-7. 91 10-11 καί Ίεζ. 43, 27-44, 41122

Τα προαναφερθέντα χωρία περιλαμβάνουν διηγήσεις σχετικές μέ 

αντικείμενα η γεγονότα πού θεωρουνται τύποι-σύμβολα τής Θεοτόκου. 

Συγκεκριμένα, το απόσπασμα τής Γενέσεως αναφέρεται στήν Κλίμακα 

του Ίακώβ, του Ίεζεκιήλ στήν κεκλεισμένη Πύλη, το χωρίο τών Παροιμιών 

στον Οίκο τής Σοφίας, αυτο τής Έξόδου στήν τοποθέτηση τής Κιβωτου 

στήν Σκηνή του Μαρτυρίου καί το χωρίο του Γ' Βασιλειών στήν μεταφορα 

καί τοποθέτηση τής Κιβωτου στα Άγια τών Άγίων του Ναου.123

Όλα τα θέματα αυτα συνιστουν όρισμένες απο τίς βασικότερες 

θεομητορικές προτυπώσεις, οί όποίες χρησιμοποιουνται ευρύτατα, όπως 

κατεδείχθη, τόσο στήν πατερική γραμματεία όσο καί στήν ύμνολογία τής 

Έκκλησίας. Το γεγονος αυτο έξηγεί καταρχας τον λόγο για τον όποίο 

προεκρίθησαν αυτα τα χωρία εναντι άλλων. Πέραν όμως αυτου, ή ευρεία 

καί πρώιμη διάδοση καί καθιέρωση τών θεμάτων αυτών σέ τρείς βασικούς 

τομείς τής όρθοδόξου λατρείας καί θεολογίας, στοιχείο αδιαμφισβήτητο 

μέ βάση τα δεδομένα τών πηγών, αποκαλύπτει καί τήν αίτία για τήν 

διάδοση τών προκειμένων θεμάτων σέ ένα τέταρτο έξίσου σημαντικο 

πεδίο τής ζωής τής Έκκλησίας, αυτο τής έκκλησιαστικής τέχνης.

Ή ίδιαίτερη διάδοση, πάντως, τών θεομητορικών προτυπώσεων 

στήν εικονογραφία κατα τήν παλαιολόγεια περίοδο ίσως -έκτος καί

122 Βλ. Rahlfs, Alttestamentliche Lektionen, σ. 140, 142, 145, 152. Μηναιον Σεπτεμβρίου, σ. 77-78. 
Μηναιον Νοεμβρίου, σ. 209-210. Μηναιον Μαρτίου, σ. 156-157. Μηναιον Αύγούστου, σ. 107
108. Προφητολόγιον, σ. 446-451, 508-513, 596-599, 648-649.
123 Για μια θεολογική προσέγγιση του περιεχομένου τών παλαιοδιαθηκικών αναγνω
σμάτων τών θεομητορικών έορτών βλ. Kniazeff, Mariologie, σ. 272-282. Ί. Βλάχου, «Τα 
αναγνώσματα τών δεσποτικών καί θεομητορικών έορτών», στο Ίερουργειν το Εύαγγέλιον. 
Ή Αγία Γραφή στήν ’Ορθόδοξη Λατρεία, Πρακτικά Ε ' Πανελληνίου Λειτουργικον Συμποσίου 
Στελεχών Ίερών Μητροπόλεων, Ν. Προκόπι Εύβοίας, 2-5 Νοεμβρίου 2003, Άθήνα 2004, σ. 
161-200 (ίδίως τίς σ. 195-199). Έπίσης, Δαμ. Δοΐκου, «Τα θεομητορικα αναγνώσματα τής 
Παλαιάς Διαθήκης στήν όρθόδοξη λατρεία καί ή σημασία τους», στο Διακονία καί Λόγος, 
Χαριστήριος τόμος προς τιμήν τον άρχιεπισκόπου Αθηνών καί πάσης Ελλάδος 
Χριστοδούλου, Άθήνα 2004, σ. 1-11.
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άλλων ίστορικής φύσεως αίτίων- να μήν είναι άσχετη μέ το γεγονος ότι 

κατα τούς χρόνους αυτούς είχε κατα βάσιν όριστικοποιηθεί το σύνολο τών 

συγκεκριμένων παλαιοδιαθηκικών περικοπών ώς αναγνωσμάτων τών 

θεομητορικών έορτών. Πολλφ μάλλον δέ έαν ληφθεί ύπόψιν το γεγονός, 

ότι τόσο ή κυριαρχήσασα μορφή του συστήματος τών αναγνωσμάτων όσο 

καί ή εικονογραφία τών θεομητορικών προτυπώσεων προερχόταν/ 

έκπορευόταν απο το θεολογικό, πολιτικο καί καλλιτεχνικο κέντρο τής 

αυτοκρατορίας καί του όρθόδοξου κόσμου γενικότερα, τήν Κωνσταντινού

πολη.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Δ '

Ο Ι ΠΡΟΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ 

ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

Ή σκιαγράφηση πού έπιχειρήθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια 

κατέδειξε το μέγεθος τής τιμής προς τήν Θεοτόκο σέ όλες τίς έκφάνσεις 

του έκκλησιαστικου βίου απο τήν πρώτη ήδη χριστιανική περίοδο. Ή 

σημασία του προσώπου τής Θεοτόκου στήν Έκκλησία, λόγψ του ρόλου 

της στο σχέδιο τής Θείας Οίκονομίας, είναι ανάλογη μέ τήν θέση της στήν 

«πολιτική» ίδεολογία τής νέας αυτοκρατορίας απο τήν αρχή τής 

δημιουργίας της. Κέντρο τής ίδεολογίας αυτής ύπήρξε, όπως είναι 

έπόμενο, ή νέα πρωτεύουσα, ή Κωνσταντινούπολη.124

124 Είναι χαρακτηριστικό, ότι θεωρουσαν τήν Κωνσταντινούπολη «τής Χριστιανών 
όφθαλμον ύπάρχουσα πίστεως». Βλ. Baynes, Supernatural defenders, ύποσ. 3, σ. 166. Ή 
Κωνσταντινούπολη ήταν ή μητρόπολη όλων τών χριστιανών. Κάθε κίνδυνος πού τήν 
απειλουσε αφορουσε προσωπικα τον κάθε χριστιανο τής οικουμένης. Τήν ίδέα αυτή 
έκφράζει ό άγ. Γερμανος Κωνσταντινουπόλεως (655 π.-προ του 741;) στήν όμιλία του έπί 
τή απελευθερώσει τής Πόλεως απο τήν πολιορκία τών Άράβων στίς 15 Αυγούστου 718: 
«... δια τής μεγαλοδυνάμου αυτής αντιλήψεως παρα πάσαν έλπίδα μεγίστων κινδύνων 
απαλλαγή' καί τοιούτων ών ου πώποτε ή ήμετέρα πεπείραται πόλις, μάλλον δέ καί τής 
οικουμένης όλης τα πέρατα, έν οίς το τών χριστιανών όνομα πολιτεύεται' 
συνκινδυνεύειν γαρ ήμίν δίχα τινος δισταγμου ώμολόγητο άπαν τής Χριστου ποίμνης το 
πλήρωμα εί σαρακηνοίς τοίς αντιτασσομένοις τή όμολογία τής δόξης αυτου έξεγένετο 
τής καθ' ήμών έκστρατείας είς πέρας αγαγείν τον σκοπόν». Grumel, Homelie de saint 
Germain, σ. 193-194. Έπιπλέον, ό Μέγας Φώτιος (μεταξύ 810 καί 820-891) σέ δύο 
αποστροφές του πρώτου λόγου του Είς τήν έφοδον τών Ρώς αναφέρει: «Ώ πόλις 
βασιλεύουσα μικρου συμπάσης τής οικουμένης» καί «Ώ βασιλίς πόλεων βασιλίδων». 
Λαούρδα, Φωτίου Όμιλίαι, σ. 35 καί 36 αντιστοίχως. Μέ ακόμη θερμότερο τρόπο 
έκφράζεται ό Ίωσήφ Βρυέννιος (1350 π.-μεταξύ 1431 καί 1438) στήν δημηγορία του Περί 
τον της Πόλεως άνακτίσματος: «Ότι ή μεγαλόπολις αύτη, καί Πόλις πασών τών ύπο τον 
ήλιον πόλεων, καί πολυώνυμός έστι Πόλις, καί μεγαλώνυμος' Πόλις γάρ έστι του 
μεγάλου βασιλέως Θεου, περί ης δεδοξασμένα λελάληται, καί αξιάκουστα ήκουσται' 
Πόλις βασιλισσα αύτη, τή του κόσμου δεσποίνη, τή Θεοτόκψ, έκ πρώτης ανατεθείσα 
καταβολής' έπτάλοφος Πόλις, καί Βυζαντίς, καί Κωνσταντινούπολις, καί πολυκρατίστη 
του κραταιου καί άγίου ήμών αυτοκράτορος' Πόλις τής οικουμένης το άγαλμα, τής 
καλλονής ή έστία, το πρόσκαιρον τής τρυφής χωρίον, ή ξένη θέα πασών χαρίτων, του 
ήμετέρου γένους το εδαφος, το τών αγαθών πρυτανείον, όμόροις το θέλγητρον, καί 
αλλογενέσιν ήδυτατον λάλημα' Πόλις άγία καί μητρόπολις πιστή, νέα τε 'Ρώμη, καί νέα 
Ιερουσαλήμ ή αυτή'». Καί παρακάτω, αναφερόμενος στήν σημασία της προσθέτει: «έπεί 
ταύτης τής Πόλεως ίσταμένης, συνίσταταί πως αυτή καί ή πίστις ακράδαντος'



74

Ή βασιλεύουσα πόλη ύπήρξε πολυώνυμη, κάθε δέ όνομασία 

αντιστοιχεί σέ μια ίδιαίτερη ίδιότητά της (Νέα Ρώμη, Νέα Σιών, Νέα 

Ιερουσαλήμ κ.ά.).125 Είναι χαρακτηριστικό, ότι σέ αυτα τα προσωνύμια 

συνδυάζονται ή πολιτική καί θεολογική διάσταση, καθώς γνώμονας τής 

πρώτης ύπήρξε πάντοτε ή δεύτερη σέ όλο τον βίο τής αυτοκρατορίας.

Ή βασικότερη ίδιότητα, πάντως, τής Κωνσταντινουπόλεως-Νέας 

Ρώμης είναι το ότι αυτή ήταν θεοφρούρητος. Το στοιχείο αυτο τονίζεται 

απο όλους τούς συγγραφείς καί αποτελουσε σταθερή πίστη όλων τών 

Βυζαντινών, γι' αυτο καί ή Πόλις θεωρείτο απόρθητη.126 Τα αίτια πού 

μπορουσαν να τήν καταστήσουν τρωτή ήταν καθαρα πνευματικής καί όχι 

ύλικής-στρατιωτικής φύσεως' ήταν ή άμαρτωλότητα καί ή αμετανοησία 

τών κατοίκων της, ή όποία είχε ώς αποτέλεσμα τήν απομάκρυνση τής 

θείας προστασίας.127 Γι' αυτο καί οί σημαντικές έκκλησιαστικές προσωπι

έδαφισθείσης δέ, η άλούσης, άπερ Χριστέ μου μή γένοιτο! ποία εσται ψυχή κατα τήν 
πίστιν ακλόνητος;». Τά Εύρεθέντα, τ. Β', σ. 222-223, 225.
125 Για τα όνόματα καί τίς ίδιότητες τής Κωνσταντινουπόλεως βλ. μεταξύ άλλων 
Alexander, The Strength, σ. 340. Dagron, Constantinople Imaginaire, σ. 18. E. Fenster, Laudes 
Constantinopolitanae, Munchen 1968. Pelekidou-Nystazopoulou, Constantinople, σ. 19-25.
126 Ή πίστη στο θεοφρούρητον τής Κωνσταντινουπόλεως έκφράζεται έπανειλημμένως σέ 
διάφορα κείμενα. Στον προαναφερθέντα π.χ. λόγο του άγ. Γερμανου έπί τή διασώσει απο 
τήν αραβική πολιορκία του 718 σημειώνεται, ότι οί έχθροί έπετέθησαν στήν Πόλη: «... 
ουκ είδότες, ώς εοικεν, ώς κρείττονός τε καί ύπερφυους τείχους περιβολής ή πόλις τήν 
θεομήτορα κέκτηται, προς ην τα τής όπλητικής αυτών μηχανουργίας ένεργείν ύπήρχεν 
αμήχανον ». Grumel, Homelie de Saint Germain, σ. 194. Έπιπλέον, στο Συναξάριο 
Έκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, τήν 7η Αυγούστου, ήμέρα μνήμης τής σωτηρίας τής 
Πόλεως απο τήν αβαροσλαβική πολιορκία, αναφέρονται τα έξής: «Τή αυτή ήμέρ^ 
μνήμην έπιτελουμεν τής ύπέρ λόγον καί πάσαν έλπίδα δωρηθείσης ήμίν τελείας 
βοηθείας παρα Χριστου ... μεσιτευσάσης τήν σωτηρίαν τής θεοφυλάκτου ταύτης καί 
βασιλίδος πόλεως, τής ασπόρως αυτον τεκούσης παναγίας αχράντου δεσποίνης ήμών 
Θεοτόκου καί αειπαρθένου Μαρίας». Delehaye, Synaxarium, στ. 872. Για το θέμα βλ. καί 
Baynes, Supernatural defenders, σ. 165-177. Pelekidou-Nystazopoulou, Constantinople, σ. 24. 
Alexander, The Strength, σ. 343-346. Fenster, Laudes Constantinopolitanae, σ. 97-131. Cutler, 
Transfigurations, σ. 111-141.
127 Ή πεποίθηση αυτή έκφράζεται απο τούς Πατέρες τής Έκκλησίας σέ διάφορες 
περιόδους του βίου τής αυτοκρατορίας αναφορικα μέ ποικίλα ίστορικα γεγονότα. Ό 
Μέγας Φώτιος π.χ. αναφερόμενος στήν εφοδο τών Ρώς στήν β' σχετική όμιλία του 
σχολιάζει ότι: «... το τής έφόδου παράλογον καί του τάχους το παράδοξον, του τε 
βαρβάρου φύλου το απάνθρωπον καί τών τρόπων το απότομον καί τής γνώμης το 
ανήμερον ουρανόθεν τήν πληγήν ώς σκηπτον μηνύει έπαφεθήναι. ... Όργή γαρ Θεου δια 
τας ήμών άμαρτίας έπέρχεται καί τής απειλής ύλη τών άμαρτανόντων αί πράξεις
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κότητες τής τελευταίας φθίνουσας περιόδου τής αυτοκρατορίας αγωνί

στηκαν για τήν πνευματική καί ηθική ανύψωση του λαου καί προέτρεπαν 

σέ μετάνοια ώς τήν μόνη λύση για τήν απαλλαγή απο τα δεινά.

Σέ όλη τήν πορεία τής αυτοκρατορίας καί τής Πόλεως σέ κάθε 

κίνδυνο, πέραν τών στρατιωτικών ένεργειών, όλοι κατέφευγαν στήν θεία 

προστασία καί ζητουσαν τήν θεία βοήθεια για απαλλαγή απο τήν 

έκάστοτε έπιβουλή. Ή δέ αποτροπή του κινδύνου αποδιδόταν κατα 

κανόνα σέ κάποια θαυμαστή παρέμβαση. Ένδεικτικο του πνεύματος 

αυτου -πού αποτελουσε συνείδηση όλων τών Βυζαντινών- είναι το 

γεγονός, ότι πολυάριθμες θαυμαστές διασώσεις τής Πόλεως εχουν περά

σει καί αναφέρονται ώς έορτές στα Συναξάρια τής Έκκλησίας.128

Ή στενή αυτή σχέση τής πρωτεύουσας μέ τήν θεία προστασία 

αναφερόταν κατεξοχήν στήν Θεοτόκο. Ή Κωνσταντινούπολη θεωρείτο 

ότι βρισκόταν ύπο τήν προστασία τής Θεοτόκου, ή όποία έπανειλημμένως 

είχε παρέμβει για να τήν προστατεύσει.129 Είναι ένδεικτικό, ότι τον 14ο αί. ό

τυγχάνουσι καί τής τιμωρίας ή είσπραξις τών όλισθημάτων το ανεπίστροφον». Λαούρδα, 
Φωτίου Όμιλίαι, σ. 40-41. Στο ίδιο μήκος κύματος ό άγ. Άθανάσιος Κωνσταντινουπόλεως 
(1235 π.-μετα το 1310 καί προ του 1323) σέ μια έποχή έξαιρετικα κρίσιμη για τήν 
αυτοκρατορία σημειώνει στήν 13η έπιστολή του: «ήνιάθημεν δέ πώς όλως ίσχύουσι καθ' 
ήμών οί μισουντες ήμάς, δι' άλλο ουδέν η δι' αθέτησιν τών του Θεου νόμων καί 
καταφρόνησιν, καί πλέον ουδέν». Καί στήν 37η, τήν όποία μάλιστα απευθύνει προς τον 
αυτοκράτορα: «... καί μή νομίσης ώς δι' έπιβολής στρατευμάτων ίσχύσομέν τι' λέγω γαρ 
καί πάλιν ένώπιον του Θεου, ώς ουδ' άν αυτή ή έσπέριος, εί ήν δυνατόν, όλη συνήχθη είς 
τήν βοήθειαν. αλλα τί; έπιστροφή καί μετάνοια είς δύναμιν προς Θεόν, δι' ά καί 
μακροθυμεί αναμένων». Talbot Maffry, Correspondence, σ. 30, 78, 318, 345-347. Καί ό Ίωσήφ 
Βρυέννιος λίγα χρόνια προ τής Άλώσεως τονίζει τήν αποστασία ώς αίτία τών δεινών τής 
αυτοκρατορίας: «καθωρινοί πόλεμοι, ανδραποδισμοί άπαυστοι, τειχομαχίαι συχναί, 
σφαγαί, λοιμοί, καί λιμοί, πνιγμονή, στενοχωρίαι ου φορηταί, απώλειαι μυρίαι κύκλψ, 
καί πανταχόθεν ή του Θεου όργή αφικνείται' ήμείς μέντοι ώς μηδενος καινου γενομένου, 
αναλγήτως άπαντες διακείμεθα'». Λόγος Γ' Είς τήν σωτήριον Σταύρωσιν. Τά Εύρεθέντα, τ. 
Β', σ. 202-203.
128 Άναφέρουμε ένδεικτικώς δύο απο τίς σημαντικότερες πολιορκίες, απο τίς όποίες 
διασώθηκε ή Κωνσταντινούπολη' αυτή τών Άβαροσλάβων στα 626 καί τών Άράβων στα 
718. Το πρώτο γεγονος έορτάζεται στίς 7 Αυγούστου καί το δεύτερο στίς 16 του ίδίου 
μηνός. Βλ. Delehaye, Synaxarium, στ. 872-876 καί 901-904. Έπί του θέματος βλ. καί Baynes, 
Supernatural defenders, σ. 175-176.
129 Άπο τίς πολυάριθμες αναφορές στο θέμα παραθέτουμε αυτή του Μεγάλου Φωτίου 
στήν β' όμιλία του Είς τήν έφοδον τών Ρώς, όπου σημειώνει: «Είπωμεν τή μητρί του λόγου
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Άντώνιος, αρχιεπίσκοπος Λαρίσης, εγραψε έναν λόγο προς τιμήν τής 

Θεοτόκου μέ αποκλειστικο θέμα τίς θαυματουργικές παρεμβάσεις της για 

τήν σωτηρία τής Κωνσταντινουπόλεως ύπο τον εύγλωττο τίτλο Λόγος ε' 

διαλαμβάνων τάς θαυματουργίας της ύπεραγίας Δεσποίνης ήμών Θεοτόκου, 

ας ενεδείξατο κατά διαφόρους χρόνους, ρυσαμένη τήν θεοφύλακτον 

Κωνσταντινούπολιν άπο τών επιτιθεμένων αύτή Σκυθών και Αγαρηνών, 

μεταφρασθείς παρ' αύτον.130

Ή πρώτη άλωση τής Κωνσταντινουπόλεως στα 1204 απο τούς 

λατίνους ύπήρξε συνταρακτικο γεγονος για τούς Βυζαντινούς, καθώς για 

πρώτη φορα έπλήγη το πολιτικο καί θρησκευτικο κέντρο τής αυτοκρατο

ρίας. Ή απελευθέρωση τής Πόλεως στα 1261 σήμανε τήν αρχή τής τελευ

ταίας περιόδου του βίου τής αυτοκρατορίας.

Ή ανάκτηση τής Βασιλεύουσας αποδόθηκε στήν βοήθεια τής Θεο

τόκου, ό δέ αυτοκράτορας Μιχαήλ Η' θέλησε ίδιαιτέρως να τονίσει το 

γεγονος αυτο είσερχόμενος στήν απελευθερωμένη πρωτεύουσα στίς 15 

Αυγούστου 1261, ανήμερα τής έορτής τής Κοιμήσεως, καί προτάσσοντας 

τής θριαμβευτικής πομπής τήν είκόνα τής Όδηγήτριας.131 Οί κινήσεις

καί γνώμης ευθύτητι καί ψυχής καθαρότητι. Ήμείς τήν προς σέ πίστιν καί τον πόθον 
αδιστάκτως φυλάττομεν' αυτή τήν σήν πόλιν, ώς οίδας, ώς βούλει, περίσωσον' όπλα σε 
καί τείχος καί θυρεούς καί στρατηγον αυτον προβαλλόμεθα, αυτή του λαου σου 
ύπερμάχησον'». Λαούρδα, Φωτίου Όμιλίαι, σ. 52. Στήν δύση τής αυτοκρατορίας ό Ίωσήφ 
Βρυέννιος συνοψίζει όλες τίς σχετικές παραδόσεις για τα πρόσωπα, τα όποία ανέθεσαν 
τήν τύχη τής Πόλεως στήν Θεοτόκο ώς έξής: «... ότι καί ό πρωτόκλητος Άνδρέας, μετα 
τών ύπ' αυτον όρθοδόξων πατριαρχών, καί ό πρώτος έν βασιλευσι χριστιανος Κων
σταντίνος ό μέγας, καί κτίτωρ τής πόλεως, καί πάντες οί όρθόδοξοι βασιλείς, οί τε 
πατέρες ύμών τών έν τέλει, καί οί πάπποι, καί οί πρόπαπποι, μέχρι τών έλθόντων απο 
τής Ρώμης' προς δέ καί οί τριακόσιοι δέκα καί όκτώ θεοφόροι πατέρες, οί λειτουρ- 
γήσαντες άμα καί αφιερώσαντες τήν πόλιν ταύτην τή Θεοτόκψ, άπαντες ούτοι 
παρίστανται τφ θρόνψ τής μεγαλωσύνης έν τοίς ύψίστοις, καί ίκετεύουσιν, ώστε ταύτην 
ανάλωτον μείναι, μέχρι τής κρίσεως». Λόγος εύχαριστήριος είς τήν Θεοτόκον. Τά 
Εύρεθέντα, τ. Β', σ. 326-327. Βλ. για το θέμα καί C. Mango, «Ή Κωνσταντινούπολη ώς 
Θεοτοκούπολη» στο Μ. Βασιλάκη (έπ.), Μήτηρ Θεον. Απεικονίσεις της Παναγίας στή 
βυζαντινή τέχνη, Άθήνα-Μιλάνο 2000, σ. 17-25.
130 Ψευτογκά, Αντωνίου Λόγοι, σ. 127-145.
131 Ό Γεώργιος Άκροπολίτης αναφέρει, ότι ό Μιχαήλ είσήλθε στήν Κωνσταντινούπολη 
«... εχων μεθ' έαυτου καί το τής θεοτόκου έκτύπωμα το ούτω πως έκ τής μονής 
παρωνομασμένον τών Όδηγών, ...», Χρονική συγγραφή, κεφ. 88. A. Heisenberg, Georgii
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αυτές του Μιχαήλ ανταποκρίνονταν καταρχας στήν σταθερή πίστη τών 

Βυζαντινών, ότι ή Θεοτόκος προστατεύει τήν Πόλη. Ήθελε, έπίσης, να 

τονίσει καί τήν προστασία καί εύνοια τής Θεοτόκου καί προς το πρόσωπό 

του, ώστε να μπορέσει να στερεώσει τήν έξουσία του. Για τούς ίδιους 

λόγους καί μέ τήν ίδιότητά του ώς έλευθερωτου τής Κωνσταντινουπόλεως 

του αποδόθηκε καί ό τίτλος του Νέου Κωνσταντίνου.132

Ή απελευθερωμένη πρωτεύουσα καί τα λίγα έδάφη πού είχαν 

απομείνει αντιμετώπιζαν μεγάλα έσωτερικα καί έξωτερικα προβλήματα 

πού καθιστουσαν αμφίβολη τήν έπιβίωση. Ό Μιχαήλ Παλαιολόγος καί οί 

διάδοχοί του είδαν στο γεγονος τής απελευθερώσεως τής Πόλεως απο τήν 

Θεοτόκο, όπως καί στήν προβολή του προσώπου του Μεγάλου Κωνσταν

τίνου, του πρώτου αυτοκράτορος, το θεολογικο καί πολιτικο στοιχείο πού 

θα μπορουσε να αποτελέσει τον συνεκτικο κρίκο τών ύπηκόων τής 

κατακερματισμένης αυτοκρατορίας, το όποίο θα τούς ένίσχυε καταρχας 

πνευματικα καί έπιπλέον θα τούς κρατουσε μόνιμα στραμμένους προς το

Acropolitae Opera, τ. Ι, (ανατύπωσις έκδ. 1903 διορθ. ύπο P. Wirth), Stuttgart 1978, σ. 187. Βλ. 
για τήν ίδιαίτερη αυτή νοηματοδότηση τής Όδηγήτριας μεταξύ άλλων C. Angelidi and T. 
Papamastorakis, «Picturing the spiritual protector: from Blachernitissa to Hodegetria» στο M. 
Vassilaki (έπ.), Images of the Mother of God. Perceptions o f the Theotokos in Byzantium, Aldershot- 
Burlington 2005, σ. 215-217. Στήν σ. 216 του άρθρου έπισημαίνεται ή αναντιστοιχία τής 
έρμηνείας μιάς αποστροφής ένος λόγου του Ίωσήφ Βρυεννίου σχετικα μέ τήν προστασία 
τής Κωνσταντινουπόλεως απο τήν Θεοτόκο ώς αναφερομένης στήν όθωμανική 
πολιορκία του 1453, καθώς ή κοίμησις του συγγραφέως τοποθετείται αρκετα νωρίτερα, 
μεταξύ τών έτών 1431 καί 1438. Ή είδική χρήση είκόνων τής Θεοτόκου απο βυζαντινούς 
αυτοκράτορες μαρτυρείται καί απο άλλες πηγές. Ό Νικήτας Χωνιάτης π.χ. αναφέρει, ότι 
οί βασιλείς επαιρναν μια είκόνα τής Θεοτόκου στήν μάχη ώς «συστράτηγον». I.A. van 
Dieten, Nicetae Choniatae Historia, (CFHB 11/1), Berlin-New York 1975, σ. 567, γρ. 49-50. Για 
τον προβληματισμο σχετικα μέ τον προσδιορισμο του είκονογραφικου τύπου τής είκόνας 
αυτής βλ. C. Angelidi and T. Papamastorakis, ενθ' αν., σ. 216.
132 Περί τών ένεργειών αυτών του Μιχαήλ Η' βλ. Παπαμαστοράκη, Ένα είκαστικο 
έγκώμιο, σ. 235-238. Kalopissi-Verti, Aspects of Byzantine Art, σ. 1-18. Για τον τίτλο του 
Νέου Κωνσταντίνου καί τα συνδεόμενα μέ αυτον ζητήματα βλ. H. καί H. Buschhausen, 
Die Marienkirche von Apollonia in Albanien, Wien 1976, σ. 146-147, 153-154 καί είκ. 19. R. 
Macrides, «The New Constantine and the New Constantinople-1261?», BMGS 6 (1980), σ. 13
41. Έπίσης, C. Walter, The iconography of Constantine the Great Emperor and Saint. With 
associated Studies, Leiden 2006, σ. 98-110.
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θρησκευτικο καί πολιτικο κέντρο τους, τήν Κωνσταντινούπολη.133 Το 

στοιχείο αυτο θα τόνιζε, δηλαδή, πέραν τής δεδομένης θρησκευτικής καί 

τήν πολιτική ταυτότητα τών ύπηκόων τής αυτοκρατορίας, συντελώντας 

στήν διατήρηση τής συνοχής κατα τήν κρίσιμη έκείνη περίοδο.

Το μήνυμα αυτο σαφέστατα απευθυνόταν καί προς τούς κατοίκους 

τών λατινοκρατουμένων περιοχών, ώστε καί αυτοί να παραμείνουν 

προσανατολισμένοι προς το κοινο κέντρο καί να διατηρήσουν τήν 

ταυτότητά τους. Οί μαρτυρίες προσώπων -κυρίως έκκλησιαστικών απε

σταλμένων-, οί συχνές έξεγέρσεις καθώς καί ή μαρτυρία τών τοιχογρα

φικών συνόλων καί τών κτητορικών έπιγραφών δείχνουν τήν προσκόλ

ληση τών πληθυσμών αυτών προς τήν πολιτική καί έκκλησιαστική ήγεσία 

τής βυζαντινής αυτοκρατορίας.134

Μέσα στο περιγραφέν κλίμα, ή ταύτιση τής Θεοτόκου μέ τήν 

Κωνσταντινούπολη γίνεται ακόμη έντονότερη, παρότι δέν αποτελεί 

ίδεολογική-θεολογική καινοτομία τής Παλαιολογείου περιόδου. Οί περι

133 Έπ' αυτου βλ. καί Έ. Γλύκατζη-Άρβελέρ, Ή πολιτική ιδεολογία της Βυζαντινής Αύτο- 
κρατορίας, (μτφρ. Τούλας Δρακοπούλου), Άθήνα 19924, σ. 116-131. Έπίσης, D. Angelov, 
Imperial Ideology and Political Thought in Byzantium, 1204-1330, Cambridge University Press 
2007, σ. 102-104, 114.
134 Για τα θέματα αυτα βλ. τήν σημαντική μελέτη του Ν.Β. Τωμαδάκη, Ό Ίωσήφ Βρυέννιος 
καί ή Κρήτη κατά το 1400, έν Άθήναις 1947. Έπίσης, Ζαχ.Ν. Τσιρπανλή, Το κληροδότημα 
τον καρδιναλίου Βησσαρίωνος γιά τους φιλενωτικους τής βενετοκρατούμενης Κρήτης 
(1439-17ος αί.), Θεσσαλονίκη 1967. Ίω. Μπολανάκη, Εκκλησία καί έκκλησιαστική παιδεία 
στή βενετοκρατούμενη Κρήτη, Ρέθυμνο 2002. Δ. Τσουγκαράκη, «Ή συνείδηση τής 
ταυτότητας τών κοινοτήτων τής Κρήτης στή βυζαντινή έποχή καί στήν πρώιμη 
βενετοκρατία» στα Πεπραγμένα Θ' Διεθνονς Κρητολογικον Συνεδρίου (Έλονντα, 1-6 
Όκτωβρίου 2001), Κεντρικές Είσηγήσεις, Ήράκλειο 2006, σ. 36-45. Σ. Καλοπίση-Βέρτη, 
«Έπιπτώσεις τής Δ' Σταυροφορίας στή μνημειακή ζωγραφική τής Πελοποννήσου καί τής 
Άνατολικής Στερεάς Έλλάδας έως τα τέλη του 13ου αίώνα» στο Π.Λ. Βοκοτοπούλου 
(διεύθ.), Ή Βυζαντινή Τέχνη μετά τήν Τέταρτη Σταυροφορία. Ή Τέταρτη Σταυροφορία καί 
οί έπιπτώσεις της, Διεθνές Συνέδριο, Ακαδημία Αθηνών 9-12 Μαρτίου 2004, Άθήνα 2007, σ. 
79-81. Για το θέμα τών έπιγραφών καί τών τοιχογραφικών συνόλων μέ αντιλατινικο 
περιεχόμενο βλ. Καλοκύρη, Βυζαντιναί τοιχογραφίαι, σ. 177-185, 190-192. Παπαμαστο- 
ράκη, Ή ενταξη, σ. 315-327. Σ. Καλοπίση-Βέρτη, «Τάσεις τής μνημειακής ζωγραφικής 
περί το 1300 στον έλλαδικο καί νησιωτικο χώρο (έκτος απο τή Μακεδονία)» στο Ό 
Μανουήλ Πανσέληνος καί ή έποχή του, Άθήνα 1999, σ. 88-89.
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στάσεις όδήγησαν στον τονισμο τής σχέσης αυτής μέ αφετηρία τήν 

απελευθέρωση του 1261.

Ένδεικτικο τής πραγματικότητας αυτής είναι το γεγονος τής αφιέ

ρωσης απο τον διάδοχο του Μιχαήλ Η', Άνδρόνικο Β', όλου του μηνος 

Αυγούστου στήν Θεοτόκο λόγψ τής έορτής τής Κοιμήσεως.135 Έξίσου 

εύγλωττη είναι ή κατα τήν βασιλεία του Μιχαήλ Η' για πρώτη φορα κοπή 

ύπερπύρων, τα όποία στήν μία πλευρά τους εφεραν τήν προτομή τής 

δεομένης Θεοτόκου περιβαλλομένης απο τα τείχη τής Πόλεως, σέ μια 

σχηματική αποτύπωση τής ίδέας τής θεοφρούρητης πρωτεύουσας.136

Χαρακτηριστική είναι, έπίσης, ή όνομασία του 14ου αί. ώς «θεο- 

μητορικου».137

Ή πιο χαρακτηριστική αποτύπωση τής θεολογικής καί συνάμα 

πολιτικής ίδεολογίας τής περιόδου γίνεται στήν τέχνη. Τα θεομητορικα 

θέματα γνωρίζουν ευρύτατη διάδοση. Τα ήδη ύπάρχοντα έμπλουτίζονται, 

ένώ δημιουργουνται νέα θέματα, ακόμη καί νέοι κύκλοι (Στιχηρον 

Χριστουγέννων, κύκλος Άκαθίστου Ύμνου, κύκλος Κοιμήσεως κ.ά.).

Μέσα στο ίστορικό, πολιτικο καί θεολογικο αυτο κλίμα 

τοποθετουνται καί λειτουργουν καί τα θέματα τών παλαιοδιαθηκικών 

θεομητορικών προεικονίσεων, τα όποία είχαν ήδη μια μακρα παράδοση

135 Στήν σχετική Νεαρά του ό Άνδρόνικος αναφέρει μεταξύ άλλων καί τα έξής 
χαρακτηριστικά: «Καί γουν το θέσπισμα βούλεται μή κατα μίαν μόνην ήμέραν κατα το 
πάλαι κρατήσαν εθος τήν έορτήν ταύτην τελείσθαι, αλλ' έξ αρχής τής καί πρώτης του 
μηνος έν φ το μυστήριον αρξαμένην μέχρις αυτου παντος έξήκειν, κακεί δή 
συμπεραίνειν όποι καί ό μήν περαίνει». PG 161, 1095C. Για το θέμα βλ. έπίσης V. Grumel, 
«Le mois de Marie des Byzantins», Echos d' Orient 31 (1932), σ. 257-269. Todic, King Milutin, σ. 
121.
136 Βλ. Cutler, Transfigurations, σ. 111-141 καί είκ. 41-43. Kalopissi-Verti, Aspects of Byzantine 
Art, σ. 12, όπου δίδεται καί ευρεία έπί του θέματος βιβλιογραφία. Ή κοπή του 
συγκεκριμένου νομίσματος συνεχίστηκε έως τα μέσα του 14ου αί. περίπου, το έπανέφερε 
δέ ό Μανουήλ Β' Παλαιολόγος. Έπί τής βασιλείας του ή Κωνσταντινούπολις κινδύνευσε 
πολλές φορές απο τούς Όθωμανούς καί ή σωτηρία της απεδόθη στήν παρέμβαση τής 
Θεοτόκου. Βλ. μια απο τίς σχετικές μαρτυρίες παρα P. Gautier, «Action de graces de 
Demetrius Chrysoloras a la Theotokos pour l'anniversaire de la bataille d'Ankara (28 Juillet 
1403)», REB XIX (1961), σ. 340-357.
137 Νέλλα, Καβάσιλας, σ. 29.
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χρήσεως, ίδίως στήν έκκλησιαστική ρητορική καί ύμνογραφία καί πιο 

περιορισμένα στήν τέχνη, όπου διαδόθηκαν ευρύτατα κατα τήν έξετα- 

ζόμενη περίοδο, χωρίς να χάσουν καί τήν δεδομένη θέση τους στήν 

έκκλησιαστική γραμματεία. Πέραν, όμως, του γεγονότος τής διάδοσης καί 

ευρείας χρήσης τους πρέπει να έπισημανθεί καί ή ανανοηματοδότησή 

τους. Χωρίς να απεμπολήσουν τήν βασική θεολογική τους σημασία, δηλα

δή τήν σχέση τους μέ το γεγονος τής Θείας Ένανθρωπήσεως, αποκτουν 

καί νέο νόημα, συνδεόμενες στενα μέ τήν περιγραφείσα ίδεολογία καί 

κυρίως μέ τήν Κωνσταντινούπολη.138 Τα διάφορα αντικείμενα πού φέρουν 

οί προφήτες συμβολίζουν καί τήν έξουσία τών αυτοκρατόρων καί 

γενικότερα τήν ίδια τήν ίδέα τής αυτοκρατορίας. 139 Ή πρωτεύουσα 

ταυτίζεται μέ όρισμένα απο τα σύμβολα, όπως π.χ. τήν κεκλεισμένη Πύλη, 

ή όποία συμβολίζει το απαραβίαστο τής Βασιλεύουσας ώς απόρροια τής 

θείας προστασίας πού αυτή απελάμβανε, καί μέσω αυτών καί μέ τήν 

προστάτιδά της, τήν Θεοτόκο.140

Ύπ' αυτο το φώς είναι απόλυτα κατανοητό, το γιατί οί παραστάσεις 

αυτές απαντώμενες σέ λατινοκρατούμενες περιοχές έρμηνεύονται σέ 

αρκετές περιπτώσεις ώς φορείς αντιλατινικου περιεχομένου.141

138 Τήν σύνδεση αυτή αποδεικνύει, μεταξύ άλλων, καί το περιεχόμενο τής Νεαράς του 
Άνδρονίκου Β', μέ τήν όποία έπεξέτεινε τον έορτασμο τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου καθ' 
όλο τον μήνα Αύγουστο. Στο κείμενό της γίνεται διεξοδική αναφορα σέ 
παλαιοδιαθηκικές θεομητορικές προτυπώσεις, όπως ή Βάτος, ή Νεφέλη, ό Πόκος, το 
Όρος, ή Στάμνος, οί Πλάκες του Νόμου κ.ά. PG 161, 1097-1099. Ή εντονη προβολή τών 
προεικονίσεων σέ ένα αυτοκρατορικο νομοθετικο κείμενο, όπως το παρόν, μαρτυρεί ύπέρ 
τής σημασίας τών θεμάτων αυτών στήν θεολογικο-πολιτική ίδεολογία τών αυτοκρα- 
τόρων τής περιόδου.
139 Βλ. Παπαμαστοράκη, Ή ενταξη, σ. 320.
140 Τήν πραγματικότητα αυτή έκφράζει ένα απόσπασμα απο τήν δημηγορία του Ίωσήφ 
Βρυεννίου Περί τον τής Πόλεως άνακτίσματος: «Ότι ή μεγαλόπολις αύτη, καί Πόλις 
πασών τών ύπο τον ήλιον πόλεων, καί πολυώνυμός έστι Πόλις, καί μεγαλώνυμος' Πόλις 
γάρ έστι του μεγάλου βασιλέως Θεου, περί ης δεδοξασμένα λελάληται, καί αξιάκουστα 
ήκουσται' ... γή αγαθή, καί καλή γή ρέουσα μέλι καί γάλα, καί πηγή παντοδαπών 
αγαθών' όρος τετυρωμένον καί πίον, όρος δασύ καί κατάσκιον, όρος άγιον, έν φ ό τών 
όλων Θεος κατοικείν ήρετίσατο». Τά Εύρεθέντα, τ. Β', σ. 222-223.
141 Αυτο συμβαίνει π.χ. στούς ναούς του Άγ. Θεοδώρου στον Μερτέ (1344) καί του Άγ. 
Γεωργίου στον Βιάννο (1401) τής Κρήτης. Βλ. Παπαμαστοράκη, Ή ενταξη, σ. 326-327.
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Τα θέματα αυτα έκπορεύονται απο τήν Κωνσταντινούπολη, όπου 

καί απαντουν σημαντικές απεικονίσεις τους στήν Παμμακάριστο (1290 π.) 

καί τήν Μονή Χώρας (1315-1321),142 μικρο μόνο δείγμα τών όσων θα 

ύπήρχαν, άλΛά δέν διέφυγαν τήν καταστροφή.

Τήν δύναμη, όμως, καί τήν διάδοση τών θεμάτων αυτών απο

δεικνύει ή έξάπλωσή τους όχι μόνο σέ όλα τα έδάφη τής αυτοκρατορίας, 

άλΛά καί σέ περιοχές, όπως ή Σερβία, ή Ρωσία καί ή Γεωργία,143 οί όποίες 

υίοθετουσαν, συχνα οίκειοποιούμενες στα πλαίσια τών βλέψεών τους, τήν 

βυζαντινή θεολογικο-πολιτική ίδεολογία.144

Προϊόντος του χρόνου παρατηρείται μια κάμψη τής απεικόνισης 

τών θεομητορικών προτυπώσεων στήν μνημειακή ζωγραφική αποδιδό

μενη κατα μία άποψη στήν ήσυχαστική παράδοση,145 τήν όποία έκπρο- 

σώπησαν σημαντικές έκκλησιαστικές προσωπικότητες, όπως οί Άθανά- 

σιος Κωνσταντινουπόλεως, Γρηγόριος Παλαμάς, Φιλόθεος Κόκκινος, Ίω

σήφ Βρυέννιος, Μάρκος Ευγενικος καί Γεννάδιος Σχολάριος. Σημειώνεται, 

πάντως, ότι στα κείμενα πολλών απο τούς Πατέρες αυτούς χρησιμοποι- 

ουνται, όπως εχει ήδη αναφερθεί, θεομητορικές προεικονίσεις. Όσον

Μαδεράκη, Προεικονίσεις, σ. 59-98. Στα δύο αυτα μνημεία οί προεικονίσεις τής Θεοτόκου 
συνδυάζονται καί μέ άλλα αντιλατινικα θέματα (άγ. Μανδήλιο, Θρόνος Ετοιμασίας 
χωρίς το Ευαγγέλιο κ.ά.). Για τα είκονογραφικα θέματα αυτου του περιεχομένου βλ. Ν. 
Γκιολέ, «Είκονογραφικα θέματα στή βυζαντινή τέχνη έμπνευσμένα απο τήν 
αντιπαράθεση καί τα σχίσματα τών δύο Έκκλησιών» στο Θωράκιον. Τόμος στή μνήμη τον 
Παύλου Λαζαρίδη, Άθήνα 2004, σ. 263-284 καί πίν. 85-92.
142 Για τήν Παμμακάριστο βλ. Engberg, Aaron, σ. 279-283. Έπίσης Belting, Mango, Mouriki, 
Pammakaristos, σ. 107-111, είκ. 108-110. Για τήν Μονή Χώρας βλ. Underwood, Kariye Djami, 
τ.3, πίν. 437-468. Nersessian, Frescoes of Parecclesion, σ. 305-349.
143 Άπο τήν Σερβία αναφέρουμε τα παραδείγματα απεικονίσεως τέτοιων θεμάτων στήν 
Παναγία Ljeviska (1309), το Staro Nagoricino (1317-1318) καί τήν Gracanica (1321). Άπο τήν 
Ρωσία στον ναο τής Κοιμήσεως στο Volotovo (1390 π.) καί απο τήν Γεωργία στήν Zarzma 
(μέσα 14ου αί.) καί το Nabakhtevi (1412-1431). Βλ. Panic, Babic, Ljeviska, σχ. 30, σ. 138-139. 
Todic, Nagoricino, σ. 85-86 καί είκ. 26. Του ίδίου, Gracanica, είκ. 27, 45-46. Vzdornov, Volotovo, 
είκ. 181, 190-194. Evseeva, Zarzma, πίν. 1-2. Lordkipanidze, Nabakhtevi, είκ. 9, 13.
144 Βλ. για το θέμα μεταξύ άλλων, Τ. Παπαμαστοράκη, «Είκαστικές έκφάνσεις τής 
πολιτικής ίδεολογίας του Στέφανου Dusan σέ μνημεία τής έποχής του καί τα βυζαντινα 
πρότυπά τους» στο Βυζάντιο καί Σερβία κατά τον ΙΔ! αίώνα, Άθήνα 1996, σ. 140-157 καί είκ. 
6-7, 26-32.
145 Βλ. Babic, Ikonografski program, σ. 126.
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αφορ^ δέ στήν μνημειακή ζωγραφική, έξακολουθουν να απαντουν σέ 

μνημεία τής περιφέρειας, όπως π.χ. ό Άγ. Γεώργιος Βιάννου (1401) καί το 

Nabakhtevi (1412-1431), αλλα καί σέ μνημεία σχετιζόμενα άμεσα μέ τήν 

πρωτεύουσα, όπως είναι ή Παντάνασσα του Μυστρά (1430 π.).146 Είναι δέ 

αξιοσημείωτο, ότι οί προεικονίσεις απετέλεσαν ένα απο τα βασικα στοι

χεία τών μεταβυζαντινών είκονογραφικών προγραμμάτων.147

Οί προεικονίσεις τής Θεοτόκου, έπομένως, συνυφασμένες μέ τήν 

κεντρική πολιτική-θεολογική ίδεολογία στήν κρίσιμη τελευταία φάση του 

βίου τής αυτοκρατορίας, διαδραμάτισαν καίριο ρόλο στήν σκέψη καί τήν 

τέχνη τής συγκεκριμένης περιόδου. Τα θέματα αυτα αποκτουν, ετσι, κατα 

κάποιον τρόπο, έμβληματικο χαρακτήρα συμπυκνώνοντας τα βασικα 

στοιχεία πού συνθέτουν τήν είκόνα τής Παλαιολόγειας περιόδου.

146 Παπαμαστοράκη, Ή ενταξη, σ. 315-323. Lordkipanidze, Nabakhtevi, είκ. 9, 13. 
Βαρδαβάκη-Άσπρά, Έμμανουήλ, Μονή Παντάνασσας, σ. 82-86, 169-173.
147 Άπο τα πολλα σχετικα παραδείγματα αναφέρουμε τήν Παναγία Ποδύθου στήν 
Γαλάτα (αρχές 16ου αί.), τήν Μονή Άγ. Νικολάου Άναπαυσά (1527), τήν Μολυβοκκλησιά 
(1541), τήν Μονή Διονυσίου (1546/7) κ.ά. Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου, Μυριανθέως, 
Ποδύθου, σ. 26-28. Σοφιανου, Τσιγαρίδα, Αναπαυσας, σ. 88, 261-263, 267. Παντζαρίδου, 
Μολυβοκκλησιά, σ. 127-134 καί είκ. 72-74, σ. 351-353. Τοιχογραφίες Μονής Διονυσίου, είκ. 
136-143, 197-202. Ν. Γκιολέ, Οί τοιχογραφίες τον καθολικον τής Μονής Διονυσίου στο Άγιο 
’Όρος, Άθήνα 2009, σ. 28-29.
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Μ Ε Ρ Ο Σ Β'

Η Ε Ι Κ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α : 

Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η  - Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Η  - Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η  ΤΗΝ  

Ε Π Ο Χ Η  Τ Ω Ν  Π Α Λ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ω Ν
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Α '

Κ λ ιμ α ξ  Ι ακωβ

1. Ή  γ ρ α π τ ή  π α ρ ά δ ο σ η

1.1 Ή  Π α λ α ια  Δ ια θ ή κ η

Το θέμα τής Κλίμακος προέρχεται απο το ένύπνιο του Ίακώβ, το 

όποίο περιγράφεται στο 28ο κεφάλαιο τής Γενέσεως. Ό πατριάρχης, 

πηγαίνοντας προς τήν Μεσοποταμία σέ αναζήτηση συζύγου, κοιμήθηκε 

σέ τόπο όνομαζόμενο Βαιθήλ καί είδε το όνειρο τής Κλίμακος μέ το όποίο 

ό Κύριος τον ένίσχυσε καί του ύποσχέθηκε ευλογία στούς απογόνους: 

«καί ένυπνιάσθη, καί ίδού κλίμαξ έστηριγμένη έν τή γή, ης ή κεφαλή 

αφικνείτο είς τον ουρανόν, καί οί άγγελοι του Θεου ανέβαινον καί 

κατέβαινον έπ' αυτής. ό δέ Κύριος έπεστήρικτο έπ' αυτής καί είπεν' ...».148

1.2 Ή  ε κ κ λ η σ ια σ τ ικ ή  γ ρ α μ μ α τ ε ία

1.2.1 Ή  π ατερική συγγραφ ή

Ή Κλίμαξ νωρίς έρμηνεύθηκε απο τούς Πατέρες ώς τύπος τής 

Θείας Ένανθρώπησης καί τής Θεοτόκου, ακριβώς λόγψ τής ίδιότητός της 

να ένώνει τήν γή καί τον ουρανό, όπως αναφέρει ή σχετική διήγηση. Το 

θέμα απέβη ετσι μια απο τίς πλέον σημαντικές προτυπώσεις, όπως 

καταδεικνύει καί το πλήθος τών απαντωμένων αναφορών.149

148 Γεν. 28, 12-13.
149 Ή κυρίαρχη αυτή έρμηνεία του θέματος δέν αποκλείει τήν ύπαρξη καί άλλων 
έρμηνευτικών παραμέτρων. Έτσι ή Κλίμαξ εχει καί εύχαριστιακό-σωτηριολογικό 
περιεχόμενο, αφου συμβολίζει τήν κάθοδο καί Ένανθρώπηση του Κυρίου, δια τής θυσίας 
του όποίου προήλθε ή σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Έπιπλέον ή άμεση σύνδεσή της 
μέ το γεγονος τής δι' έλαίου χρίσεως του λίθου απο τον Ίακώβ καί τήν δημιουργία 
θυσιαστηρίου στήν Βαιθήλ (Γεν. 28, 18-22), ώς ευχαριστία προς τον Θεο για το ένισχυτικο 
όραμα καί ώς σήμα για να ύποδεικνύει τον τόπο τής θεοφανείας, έπιτείνει τον 
ευχαριστιακο χαρακτήρα του θέματος. Ή ευχαριστιακή διάσταση του θέματος όδήγησε, 
σέ όρισμένες περιπτώσεις, στήν τοποθέτηση τής σχετικής παράστασης καί στον χώρο 
του Ί. Βήματος (π.χ. στήν Άγ. Σοφία Άχρίδος, το Πρωτάτο κ.α.) χωρίς αυτό, φυσικά, να
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Ό άγ. Ίωάννης ό Δαμασκηνος (675 π.-750 π.) π.χ. αναφέρεται 

έκτενώς στον συγκεκριμένο συμβολισμο καί το θεολογικό του περιε

χόμενο: «Μικρου με του Ίακώβ ή κλίμαξ διέφυγε. Τί γάρ; Ου παντί δήλον, 

ότι σου προγραφή καί τύπος γνωρίζεται; Ό ν γαρ τρόπον έκείνος τεθέαται 

δια τών άκρων τής κλίμακος ουρανον τή γή συναπτόμενον καί δια ταύτης 

αγγέλους κατιόντας καί ανιόντας καί τον όντως ίσχυρον καί αήττητον 

τυπικώς αϋτφ προσπαλαίοντα, ούτως καί σύ μεσιτεύσασα καί κλίμαξ 

γεγονυία τής προς ήμάς του θεου καταβάσεως του το ασθενεί ήμών 

αναλαβόντος φύραμα καί έαυτφ συμπλέξαντος καί ένώσαντος καί νουν 

όρώντα θεον δεδρακότος τον άνθρωπον τα διεστώτα συνήγαγες».150

Έπίσης, ό άγ. Θεόδωρος ό Στουδίτης (759-826), στήν έν είδει κατα

λόγου απαρίθμηση θεομητορικών παλαιοδιαθηκικών τύπων, τήν όποία 

εχει έντάξει στο Έγκώμιό του Εις τήν κοίμησιν τής αγίας Δεσποίνης ήμών 

Θεοτόκου, περιλαμβάνει καί τήν Κλίμακα του Ίακώβ, θέτοντας μάλιστα 

αυτή πρώτη στήν σειρά: «α. Χαίροις, φησί, κλίμαξ (sic) έστηριγμένη απο 

γής είς ουρανόν, δι' ης ή καθ' ήμάς κάθοδος, καί ή είς ουρανούς άνοδος 

γέγονε του Κυρίου, κατα τον μέγαν πατριάρχην Ίακώβ».151

σημαίνει, ότι αποστερείται ετσι καί άλλου περιεχομένου, το όποίο ένδεχομένως θα 
προκύπτει απο τα έσωτερικα ή τα έξωτερικα συμφραζόμενα. Στο Πρωτάτο π.χ. ή Κλίμαξ 
είκονίζεται μέν στήν πρόθεση, συνυπάρχει, όμως, στον χώρο μέ άλλες δύο παραστάσεις 
θεομητορικών προτυπώσεων' τήν φλεγομένη Βάτο καί τήν Σκηνή του Μαρτυρίου. Για 
τήν ευχαριστιακή έρμηνεία τής Κλίμακος βλ. καί Dufrenne, Mistra, σ. 52. Wessel, Jakob, στ. 
519-520. Το θέμα τής Κλίμακος εχει έπιπλέον έρμηνευθεί καί ώς τύπος τής πνευματικής 
αναβάσεως του ανθρώπου δια τής ασκήσεως τών αρετών. Ή πρώιμη, μάλιστα, πατερική 
έρμηνευτική τονίζει ίδιαιτέρως τήν διάσταση αυτή. Ό άγ. Ίωάννης ό Χρυσόστομος π.χ. 
αναφέρει τα έξής: «Καί ούτω, καθάπερ βαθμοίς τισιν αναβαίνοντες, φθάσωμεν προς τον 
ουρανον δια τής κλίμακος του Ίακώβ. Καί γαρ ή κλίμαξ έκείνη καί τουτό μοι δια τής 
όψεως έκείνης αίνίττεσθαι δοκεί, τήν μετα μικρον δια τής αρετής ανάβασιν, δι' ης απο 
τής γής είς τον ουρανον αναβήναι ενι, ου βαθμοίς αίσθητοίς χρωμένοις, αλλ' έπιδόσει 
τρόπων καί διορθώσει». Υπόμνημα είς τον άγιον Ίωάννην τον Απόστολον καί Ευαγγελιστήν, 
Όμιλία ΠΓ, PG 59, 454.
150 Είς τήν κοίμησιν τής αγίας θεοτόκου λόγος πρώτος. Kotter, Die Schriften, t.V, σ. 493.
151 PG 99, 725Β.
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1.2.2 Ή  ύμ νογραφ ία

Ή καθιέρωση τής Κλίμακος ώς βασικου τύπου τής Θεοτόκου στήν 

πατερική σκέψη καί συγγραφή είχε ώς φυσικο έπακόλουθο τήν ευρεία 

χρήση της μέ αυτή τήν ίδιότητα καί στήν ύμνογραφία. Άπο τα 

πολυάριθμα σχετικα παραδείγματα παραθέτουμε μόνο τον γ' χαιρετισμο 

του Γ' Οίκου του Άκαθίστου Ύμνου:

«χαίρε, κλίμαξ έπουράνιε, δι' ης κατέβη [ό] θεός' 

χαίρε, γέφυρα μετάγουσα τούς έκ γής προς ουρανόν'».152

2. Ή  λ ε ιτ ο υ ρ γ ικ ή  χ ρ ή σ η

Ή θεώρηση τής Κλίμακος, ώς μιάς απο τίς βασικές θεομητορικές 

προτυπώσεις, αποτυπώνεται καί στήν λειτουργική χρήση του οίκείου 

παλαιοδιαθηκικου αποσπάσματος. Το χωρίο τής Γενέσεως πού αναφέρε

ται στο ένύπνιο του Ίακώβ συνιστ^ ένα απο τα αναγνώσματα του 

Έσπερινου όλων τών βασικών θεομητορικών έορτών -πλήν τών Είσο- 

δίων- μαζί μέ αυτα απο το βιβλίο του Ίεζεκιήλ για τήν Πύλη καί τών

152 Trypanis, Fourteen Cantica, σ. 31. Για άλλες ύμνογραφικές αναφορές τής Κλίμακος ώς 
τύπου τής Θεοτόκου βλ. Ευστρατιάδου, Ή Θεοτόκος, σ. 36.

Στήν συνάφεια αυτή αξίζει να αναφερθεί ή ένδιαφέρουσα άποψη του K. Wessel, ό 
όποίος αποδίδει -μέ αρκετή πιθανότητα- σέ έπίδραση αυτής ακριβώς τής αποστροφής 
του Άκαθίστου, όπου συνδυάζονται τα σύμβολα τής Κλίμακος καί τής Γέφυρας, τον 
τρόπο απεικόνισης τής Κλίμακος στήν οίκεία παράσταση του παρεκκλησίου τής Μ. 
Χώρας (1315-1321). Έκεί ή Κλίμαξ εχει αποδοθεί χτιστή, ακριβώς μέ τήν μορφή γέφυρας. 
Έχει, άλλωστε, τήν εννοια τής γέφυρας πού ένώνει ουρανο καί γή καί ή ίδιότητά της 
αυτή αποτυπώνεται, έν προκειμένψ, καί όπτικά. Μέ παρόμοιο τρόπο εχει είκονιστεί ή 
Κλίμαξ καί στο τρίπτυχο του Ubissi (14ος αί.)' είναι χτιστή καί ή μορφή τής Θεοτόκου 
ίστορείται όλόσωμη σέ τυφλή κόγχη πού ανοίγεται στήν πλευρά της. Είναι, τέλος, 
αξιοσημείωτη καί ή περίπτωση μιάς ρωσικής φορητής είκόνας (αρχές 15ου αί.) πού φέρει 
εικονογράφηση μέρους του Άκαθίστου. Σέ αυτή δέν είκονογραφουνται μόνο οί Οίκοι, 
αλλα καί έπιλογή απο τα «χαίρε». Μεταξύ αυτών είναι καί οί έξεταζόμενες αναφορές 
στήν Κλίμακα καί τήν Γέφυρα, οί όποίες είκονίζονται σέ γειτονικα διάχωρα. Καί στίς δύο 
περιπτώσεις ή Θεοτόκος είκονίζεται σέ στενή σχέση μέ το έκάστοτε σύμβολο, καθώς 
βρίσκεται πίσω απο τήν Κλίμακα καί έπάνω στήν γέφυρα. Για τα παραπάνω ζητήματα 
βλ. Wessel, Jakob, στ. 521. Underwood, Kariye Djami, τ. 3, πίν. 438. Alibegashvili, Les icones, 
είκ. 80. Spatharakis, Pictorial cycles, είκ. 259-260.
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Παροιμιών για τον Οίκο τής Σοφίας.153 Επομένως καί λειτουργικα το 

σύμβολο τής Κλίμακος είναι στενα συνδεδεμένο μέ το πρόσωπο τής 

Θεοτόκου.

3. Ή  ε ικ α σ τ ικ ή  μ α ρ τ υ ρ ία

3.1 Ή  ε ίκ ο ν ο γ ρ α φ ικ ή  π α ρ ά δ ο σ η

Ή Κλίμαξ του Ίακώβ είναι θέμα μέ σταθερή παρουσία στήν τέχνη 

απο τήν πρώιμη ήδη χριστιανική περίοδο.

Είκονίζεται μέ δύο τρόπους: α) ώς αυτοτελής αφηγηματική 

παράσταση καί β) συνοπτικά, μέ τήν μορφή του Ίακώβ συνοδευομένου 

απο το σύμβολο τής Κλίμακος ή σχετικου περιεχομένου είλητο ή καί τα 

δύο, ώς τμήμα του είκονογραφικου θέματος «Άνωθεν οί Προφήται».154

Στήν πρώτη περίπτωση μπορουν να διακριθουν δύο κατηγορίες, οί 

όποίες προκύπτουν απο τήν ενταξη του θέματος σέ συγκεκριμένους 

είκονογραφικούς κύκλους ή συμφραζόμενα: είναι οί καθαρα «ίστορικές» 

απεικονίσεις πού απαντουν στούς είκονογραφικούς κύκλους τών Όκτα- 

τεύχων καί σέ αυτούς τών θαυμάτων τών Άρχαγγέλων καί οί συμβολικου 

χαρακτήρος, αυτές, δηλαδή, πού σχετίζονται μέ τον ευχαριστιακο καί τον 

κύκλο τών θεομητορικών προτυπώσεων.

153 Μηναιον Σεπτεμβρίου, σ. 77. Μηναιον Μαρτίου, σ. 156. Μηναιον Αυγούστου, σ. 107. 
Έπίσης, Προφητολόγιον, σ. 446, 598, 648.
154 Στον ναο τής Παναγίας Ljeviska στο Πρίζρεν συνυπάρχουν στον έξωνάρθηκα καί οί 
δύο τύποι απεικονίσεων του θέματος' στο έσωρράχιο του Ν τόξου ίστορουνται ό Ίακώβ 
μέ τήν Κλίμακα ώς τμήμα τής παραστάσεως «Άνωθεν οί Προφήται», ένώ στον Δ τοίχο, 
σέ τύμπανο τυφλου άψιδώματος, είκονίζεται ό πατριάρχης κοιμώμενος καί όραματιζό- 
μενος τήν Κλίμακα, έπί τής όποίας έμφανίζονται τρείς άγγελοι καί στήν κορυφή της ό 
Χριστος ευλογών σέ ήμικύκλιο. Panic, Babic, Ljeviska, σχ. 30, σ. 138-139.

Έπισημαίνεται, ότι ύπάρχουν παραστάσεις έντεταγμένες στο θέμα «Άνωθεν οί 
Προφήται» ή σέ συμφραζόμενα τής αυτής λογικής, οί όποίες μπορουν να θεωρηθουν 
αφηγηματικές, καθώς έμφανίζουν έπιπλέον είκονογραφικα στοιχεία. Τέτοιες είναι π.χ. 
οί περιπτώσεις απεικονίσεως τής Κλίμακος στήν είκόνα τής Κυκκώτισσας του Σινά (μέσα 
12ου αί.), στον γεωργιανο ναο τής Betania (μετα το 1207) καί στον Άγ. Θεόδωρο στον 
Μερτέ Σελίνου (1344). Βλ. Βοκοτοπούλου, Βυζαντινές είκόνες, είκ. 22, σ. 48. Μαδεράκη, 
Προεικονίσεις, σ. 64 καί είκ. 2, σ. 85.
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Ή «ίδιότητα» αυτή είναι δυνατον να έπηρεάσει ώς ένα βαθμο καί 

είκονογραφικα στοιχεία τής παραστάσεως, μέ κυριώτερο τήν έπιλογή του 

προσώπου πού τίθεται στήν κορυφή τής Κλίμακος, όπου -κατα κανόνα 

μέσα σέ ήμικύκλιο του ουρανου- απαντ^ ό Χριστος ώριμος ή ώς Παλαιος 

τών Ήμερών ή ώς Έμμανουήλ μαζί μέ τήν Θεοτόκο ή καί μόνη ή 

Θεοτόκος, ένώ το ήμικύκλιο μπορεί να είναι καί κενό.155

155 Ό Χριστος ώριμος είκονίζεται π.χ. στα δύο χειρόγραφα τών Όμιλιών του μοναχου 
Ίακώβου (12ος αί.), στον Άγ. Κλήμεντα Άχρίδος (1294/5), τήν Παναγία Ljeviska (1309) καί 
το Lesnovo (1349). Βλ. Lazarev, Storia, πίν. 252. Grozdanov, St. Kliment, είκ. 25. Panic, Babic, 
Ljeviska, σχ. 30, σ. 139. Okunev, Lesnovo, πίν. XXXV. Ώς Παλαιος τών Ήμερών είκονίζεται 
στήν παράσταση τής Άγ. Σοφίας Άχρίδος (μεταξύ 1037 καί 1056), τής Cappella Palatina 
στο Παλέρμο (μεταξύ 1150 π. καί 1171) (μορφή έπιδιορθωμένη) καί του καθεδρικου ναου 
στο Μονρεάλε (δεκαετία 1180;). Βλ. Mac Lean, Hallensleben, Monumentalmalerei, είκ. 23. 
Demus, Mosaics, πίν. 36, 108. Ή Θεοτόκος μέ τον Έμμανουήλ απαντουν στο παρεκκλήσιο 
τής Μ. Χώρας (1315-1321) καί στον κατεστραμμένο σήμερα ναο του Volotovo (1390 π.), 
ένώ μόνη ίστορείται στήν κεφαλή τής Κλίμακος στο Decani (1346-50). Βλ. Underwood, 
Kariye Djami, τ. 3, πίν. 437-438, 442. Vzdornov, Volotovo, πίν. 190.1-190.4. Petkovic, Decani, II, 
πίν. CCLXV, 2. Στο Πρωτάτο (1290 π.), τέλος, καί στούς Άγ. Άποστόλους Θεσσαλονίκης 
(1315 π. ή μεταξύ 1328 καί 1334) το ήμικύκλιο του ουρανου, όπου απολήγει ή Κλίμαξ, 
είναι κενό. Βλ. Μανουήλ Πανσέληνος, είκ. 117, σ. 247. Stephan, Apostelkirche, είκ. 86 καί σχ. 
86, σ. 54 καί σ. 135.

Ή παρουσία του Χριστου καί/ή τής Θεοτόκου στήν κεφαλή τής Κλίμακος έκφράζει 
πλήρως το συμβολικο νόημα του θέματος, όπότε δέν ύπάρχει ή ανάγκη τής ίστορήσεως 
του μεταλλίου μέ τήν προτομή τους έπί του αντικειμένου προς ύπογράμμισιν του είδικου 
θεολογικου περιεχομένου. Καί το σχήμα, άλλωστε, τής Κλίμακος δέν έξυπηρετεί. 
Παρόλα αυτα εχουν έπιλεγεί σέ όρισμένες περιπτώσεις ίδιότυπες λύσεις, για να τονιστεί 
περαιτέρω ή ίδιότης τής Κλίμακος ώς τύπου τής Θεοτόκου καί τής Θείας 
Ένανθρωπήσεως. Στον Άγ. Θεόδωρο Μερτέ ή Θεοτόκος εχει ίστορηθεί όρθια στήν βάση 
τής Κλίμακος, ή απόληξη τής όποίας δέν σώζεται, ένώ στο τρίπτυχο του Ubissi ή Κλίμαξ 
είναι χτιστή καί ή Θεοτόκος απεικονίζεται όλόσωμη σέ τυφλή κόγχη πού ανοίγεται στήν 
πλευρά της. Μαδεράκη, Προεικονίσεις, σ. 64 καί είκ. 1, σ. 82. Alibegashvili, Les icones, είκ. 
80.

Αυτοτελείς αφηγηματικές παραστάσεις του ένυπνίου τής Κλίμακος απαντουν καί 
στήν μεταβυζαντινή περίοδο, άν καί ή κυρίαρχη έπιλογή είναι ή συνοπτική απεικόνιση 
του θέματος έντεταγμένου στο «Άνωθεν οί Προφήται». Ένδεικτικα αναφέρουμε τίς 
παραστάσεις στήν Μολυβοκκλησιά (1541), τήν τράπεζα τής Μ. Σταυρονικήτα (1546), το 
καθολικο τής Μ. Διονυσίου (1546/7), το καθολικο τής Μ. Όσίου Μελετίου στον Κιθαιρώνα 
(μεταξύ 1573 καί 1592), τούς Άγ. Άποστόλους στο Πυργί Χίου (1665) κ.α. Βλ. Παντζαρίδου, 
Μολυβοκκλησιά, σ. 130-131 καί είκ. 73, σ. 352. Χατζηδάκη, Θεοφάνης, είκ. 204. 
Τοιχογραφίες Μονής Διονυσίου, είκ. 136-138. H. Deliyanni-Doris, Die Wandmalereien der Lite 
der Klosterkirche von Hosios Meletios, Mϋnchen 1975, σ. 31-32 καί είκ. 10. Κ.Νικ. Σκαμπαβία, Ό 
ναος τών Αγίων Αποστόλων στο Πυργί Χίου, Άθήνα 2005, σ. 28. Είναι αξιοσημείωτο, ότι σέ 
όλες τίς παραπάνω περιπτώσεις στήν κεφαλή τής Κλίμακος είκονίζεται σταθερα ή 
Θεοτόκος μέ τον Έμμανουήλ.
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Έτσι, σέ παραστάσεις του θέματος πού ανήκουν π.χ. στον κύκλο 

τών Άρχαγγέλων, προτιμάται ό Κύριος -συμφώνως προς τήν παλαιοδια- 

θηκική αφήγηση.156 Άντιθέτως, σέ παραστάσεις έντεταγμένες στον κύκλο 

τών προεικονίσεων, μπορεί κάλλιστα να είκονίζεται ό Κύριος μόνος καί 

όχι ή Θεοτόκος, καθώς ό συμβολικος χαρακτήρας προσφέρει μεγαλύτερη 

έλευθερία. Άλλωστε, σέ κάθε περίπτωση, το νόημα του θέματος, πού είναι 

ή Θεία Ένανθρώπηση, ύπηρετείται άριστα.157

Κατα τήν ίδια λογική, σέ μια παράσταση τής Κλίμακος στον χώρο 

του Ί. Βήματος ή παρουσία τής Θεοτόκου είναι δόκιμος όσο καί του 

Χριστου, καθώς ή δια τής Θεοτόκου Ένανθρώπησις ύπήρξε προϋπόθεσις 

τής σωτηριώδους θυσίας του Χριστου.158

Τα δεδομένα αυτα έπιβάλλουν τήν κατα περίπτωσιν έξέταση τής 

κάθε παραστάσεως, ώστε να προσδιοριστεί κατα το δυνατον σωστα ό 

έκάστοτε πρυτανεύων θεολογικος άξονας.

Πέραν του προσώπου πού έμφανίζεται στήν κορυφή τής σκάλας, 

καί άλλα στοιχεία τών αφηγηματικών απεικονίσεων τής Κλίμακος, τα

156 Για τήν Κλίμακα ώς τμήμα του κύκλου τών Άρχαγγέλων βλ. Κουκιάρη, Θαύματα 
Αγγέλων, σ. 117-121. Σημειώνεται, ότι καί στήν περίπτωση αυτή ή διάκριση δέν γίνεται μέ 
απολύτους όρους, καθώς δέν ύπάρχουν στεγανά. Ένα χαρακτηριστικο μεταβυζαντινο 
τέτοιο παράδειγμα απαντά στήν Τράπεζα τής Μ. Δοχειαρίου (1700)' στον Β τοίχο 
είκονίζεται έκτεταμένος κύκλος θαυμάτων τών Αρχαγγέλων μέ είκοσι δύο σκηνές. Μία 
απ' αυτές είναι καί το ένύπνιο του Ίακώβ περί τής Κλίμακος, στήν κεφαλή τής όποίας 
εχει είκονιστεί ή Θεοτόκος Βρεφοκρατουσα. Το στοιχείο αυτο έπαναλαμβάνεται καί στήν 
παράσταση τής φλεγομένης Βάτου στον ίδιο κύκλο μέ μόνη διαφορα τήν έγγραφή τών 
μορφών αυτή τήν φορα σέ μετάλλιο. Ή ενταξη, έπομένως, του θέματος στον κύκλο τών 
έμφανίσεων-θαυμάτων τών Άγγέλων δέν του αφαιρεί τήν ίδιότητα τής θεομητορικής 
προτυπώσεως. Βλ. Κουκιάρη, Εμφανίσεις Αγγέλων, σ. 80, 82 καί είκ. 47, σ. 243.
157 Στίς απεικονίσεις π.χ. τής Κλίμακος στα δύο χειρόγραφα τών Όμιλιών του Ίακώβου, 
στήν κεφαλή της ίστορείται ό Χριστός, σέ μια παράσταση δομημένη μέν μέ αυστηρα 
«ίστορικο» τρόπο, μέ καθαρα όμως συμβολικο περιεχόμενο, όπως δείχνει ή πρόταξή της 
τής Όμιλίας είς το Γενέσιον τής Θεοτόκου. Nersessian, Frescoes of Parecclesion, σ. 312. Το 
ίδιο συμβαίνει καί μέ τήν παράσταση στον νάρθηκα του Άγ. Κλήμεντος Άχρίδος, όπου 
στήν κορυφή τής σκάλας προβάλλει ό Χριστός' ή απεικόνιση είναι έντεταγμένη σέ ευρύ 
κύκλο παλαιοδιαθηκικών θεομητορικών προτυπώσεων πού έκτείνεται σέ μεγάλο τμήμα 
τών έπιφανειών του χώρου. Βλ. Grozdanov, St. Kliment, είκ. 25.
158 Τέτοια είναι ή περίπτωση τής παράστασης στο Decani' στήν κορυφή τής Κλίμακος, ή 
όποία εχει είκονιστεί στήν πρόθεση, έμφανίζεται ή Θεοτόκος. Petkovic, Decani, II, πίν. 
CCLXV, 2.
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όποία πλαισιώνουν τον κορμο του θέματος -τήν μορφή του Πατριάρχου, 

δηλαδή, καί τήν Κλίμακα-, μπορεί να ποικίλουν. Άπο τα σημαντικότερα 

αυτών είναι ό αριθμος τών έπί τής Κλίμακος απεικονιζομένων αγγέλων, ό 

όποίος κυμαίνεται απο έναν (κιβωτίδιο Brescia, 350-370 π.) έως έπτά (Ταξι

άρχης Έλλανίου Αίγίνης, α' μισο 14ου αί.),159 καί ή ήλικία (νέος, ώριμος ή 

γέρων) καί ή στάση του Ίακώβ (κοιμώμενος καί ένυπνιαζόμενος ή σέ 

έγρήγορση).160

Ό δεύτερος, συνοπτικός, τρόπος απεικόνισης τής Κλίμακος περι

λαμβάνει τήν μορφή του Πατριάρχου -όλόσωμου ή σέ προτομή- φέροντος 

είλητό, συνοδευομένη κατα κανόνα απο το σύμβολο τής Κλίμακος, καί 

συνιστ^ τμήμα του θέματος «Άνωθεν οί Προφήται».161 Ή απεικόνιση του 

θέματος μέ αυτή τήν μορφή απαντ^ σέ αρκετα βυζαντινα μνημεία,162 δια

δίδεται δέ ακόμη ευρύτερα κατα τήν μεταβυζαντινή περίοδο.163

159 Για τήν παράσταση στο κιβωτίδιο βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, σ. 56 καί πίν. 31, είκ. 107. 
Delbrueck, Lipsanothek, πίν. 3 καί σ. 6-7. Για τον Ταξιάρχη στήν Αίγινα βλ. Πέννα, 
Βυζαντινή Αίγινα, είκ. 36, σ. 36-37. Για τήν απόδοση τών διαφόρων έπιμέρους 
είκονογραφικών στοιχείων του θέματος βλ. καί Κουκιάρη, Θαύματα Αγγέλων, σ. 117-118.
160 Ό Ίακώβ είκονίζεται κατα κανόνα ανακεκλιμένος καί κοιμώμενος, σύμφωνα μέ τα 
δεδομένα τής βιβλικής διηγήσεως, ή όποία σαφώς αναφέρει τον χαρακτήρα του ένυπνίου 
πού είχε το όραμα τής Κλίμακος. Σπανίως είκονίζεται όρθιος καί σέ έγρήγορση μέ 
χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τήν σχετική παράσταση στο Πρωτάτο. Βλ. Μανουήλ 
Πανσέληνος, είκ. 117, σ. 247. Έπίσης Κουκιάρη, Θαύματα Αγγέλων, σ. 117, όπου παρατί
θεται καί άλλο παράδειγμα.
161 Στίς απεικονίσεις αυτές του θέματος τής βυζαντινής περιόδου ή Κλίμαξ δέν κοσμείται 
απο μετάλλιο μέ τήν προτομή τής Θεοτόκου, όπως κατα κανόνα συμβαίνει μέ τα άλλα 
προεικονιστικα σύμβολα (Βάτο, Όρος, Πύλη, Πόκο κ.λπ.). Το στοιχείο αυτο απαντά σέ 
όρισμένες μεταβυζαντινές απεικονίσεις του θέματος, όπως π.χ. στον Τίμιο Σταυρο του 
Άγιασμάτι (1494), τήν Παναγία Ποδύθου (αρχ. 16ου αί.), το παρεκκλήσιο του Άγ. 
Νικολάου τής Μεγίστης Λαύρας (1560) κ.α. Βλ. Άργυρου, Μυριανθέως, Άγιασμάτι, σ. 50. 
Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου, Μυριανθέως, Ποδύθου, σ. 26. Ν.Β. Δρανδάκη, «Το 
είκονογραφικο θέμα "Άνωθεν οί Προφήται" σέ τοιχογραφία τής Μεγίστης Λαύρας του 
Άγίου Όρους», ΔΧΑΕ, περ. Δ', τ. Κ' (1998), είκ. 5, σ. 199.
162 Ένδεικτικώς αναφέρουμε τίς απεικονίσεις στον έξωνάρθηκα τής Παναγίας Ljeviska 
(1309), τον νάρθηκα του Pec (γ' δεκαετία 14ου αί.), τον Άγ. Γεώργιο Βιάννου (1401) καί στίς 
είκόνες τής Ίρλανδίας (14ος/15ος αί.) καί τής Φλωρεντίας (α' μισο 15ου αί.). Panic, Babic, 
Ljeviska, σχ. 30, σ. 138. Milanovic, Proroci, είκ. 4. Παπαμαστοράκη, Ή ενταξη, σ. 318. 
Spatharakis, Dated, είκ. 132. Μουρίκη, Προεικονίσεις, πίν. 91. Rhoby, Byzantinische 
Epigramme, πίν. XV, σ. 462. Lazarev, Storia, είκ. 575.
163 Βλ. τα παραδείγματα τής ύποσ. 155. Κατα τήν περίοδο αυτή έμφανίζεται μια ίδιαίτερη 
είκονογραφική έξέλιξη στήν απεικόνιση του θέματος τής Κλίμακος. Έπιπλέον του
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Ό Διονύσιος έκ Φουρνά όρίζει ώς έξής το περιεχόμενο του είλητου 

του Ίακώβ:

«Έγώ καθ' ύπνους ίστορώ κλίμακά δε 

απο γής μέχρι φθάνουσαν είς Χριστου πόλον».164 

Ή περιγραφείσα νοηματική καί θεολογική πολυσημία του ένυπνίου 

του Ίακώβ περί τής Κλίμακος του προσέδιδε ευελιξία καί ώς έκ τούτου τήν 

δυνατότητα να απεικονιστεί σέ διάφορα σημεία του ναου, αφου μπορεί 

ευλόγως να συνδυαστεί μέ διαφορετικα είκονογραφικα περιβάλλοντα. 

Έτσι, το θέμα απαντ^ καί στο Ί. Βήμα (Πρωτάτο) καί στον κυρίως ναο 

(Betania) καί σέ μια ποικιλία δευτερευόντων χώρων, όπως νάρθηκες (Άγ. 

Κλήμης, Παναγία Ljeviska), παρεκκλήσια (Μ. Χώρας), περίστωα (Άγ. 

Άπόστολοι) καί προστώα (Άγ. Σοφία Τραπεζουντος).165

αφηγηματικου καί του συνοπτικου τύπου δημιουργείται καί ένας ακόμη πού 
χρησιμοποιείται για τήν απεικόνιση του θέματος σέ έσωρράχια τόξων: στο κλειδί 
ίστορείται μετάλλιο μέ τήν Θεοτόκο Βρεφοκρατουσα καί στα δύο σκέλη κλίμαξ μέ 
πλήθος αγγέλων πού ανεβοκατεβαίνουν. Στο ένα άκρο της απεικονίζεται ό Ίακώβ 
κοιμώμενος. Για τον ίδιαίτερο αυτο είκονογραφικο τύπο, ή έμφάνιση του όποίου 
τοποθετείται πιθανον στο β' μισο του 16ου αί., βλ. Ά. Καραμπερίδη, Ή Μονή Πατέρων καί 
ή ζωγραφική τού 16ου καί 17ου αίώνα στήν περιοχή τής Ζίτσας Ιωαννίνων, Ίωάννινα 2009, σ. 
192-193 καί είκ. 112-113. Στα αναφερόμενα παραδείγματα πρέπει να προστεθουν καί 
αυτο του παρεκκλησίου τής Θεοτόκου στήν Μ. Διονυσίου (1615), όπου το θέμα τής 
Κλίμακος εχει διπλή παρουσία καθώς ό Ίακώβ μέ το σύμβολο εχει περιληφθεί καί στήν 
παράσταση «Άνωθεν οί Προφήται», καί αυτο του καθολικου τής Μ. Παναγίας 
Χρυσοσπηλιωτίσσης Γουργιανών Άρτης, ό διάκοσμος του όποίου χρονολογείται στα 1801, 
στοιχείο σημαντικό, γιατί καταδεικνύει τήν έπιβίωση του τρίτου τύπου απεικονίσεως τής 
Κλίμακος, έως τα νεώτερα χρόνια. Βλ. Καλοκύρη, Άθως, πίν. 34, είκ. Α'-Β', σ. 157 καί Μ. 
Τσιάπαλη, «Ίερα μονή Παναγίας Χρυσοσπηλιώτισσας: Πρώτη παρουσίαση του 
ζωγραφικου διακόσμου του καθολικου τής μονής», ΑΑΑ XXXII-XXXIV (1999-2001), σ. 256 
καί είκ. 6, σ. 257, όπου όμως ή παράσταση έρμηνεύεται λανθασμένα ώς «ή Κυρία τών 
Άγγέλων» μέ βάση μια αναφορα τής Ερμηνείας του Διονυσίου, ή όποία όμως αφορ^ στήν 
απεικόνιση τής Θεοτόκου στον τρουλλο, ένώ στήν προκειμένη περίπτωση πρόκειται 
ξεκάθαρα για τήν Κλίμακα, όπως καταδεικνύει καί ή σύγκριση μέ άλλες παρόμοιες 
απεικονίσεις.
164 Διονυσίου, Ερμηνεία, σ. 282.
165 Καλομοιράκη, Παρατηρήσεις, σ. 206. Pepek-Miljkovic, Deloto, σ. 51. Panic, Babic, Ljeviska, 
σχ. 30, σ. 139. Nersessian, Frescoes of Parecclesion, σ. 334. Stephan, Apostelkirche, σ. 327. 
Eastmond, Art and Identity, σ. 67-68.
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3.2 Ή  π α ρ ο υ σ ία  κ α ι  εξέλ ιξη  τ ο υ  θ έμ α το ς  έω ς  τ ή ν  

Π α λ α ιο λ ό γ ε ια  π ε ρ ίο δ ο

Στήν είκονογραφία το θέμα τής Κλίμακος του Ίακώβ έμφανίζεται 

νωρίς, καθώς απαντ^ ήδη στίς τοιχογραφίες τών κατακομβών καί 

συγκεκριμένα σέ αυτή τής Via Latina (4ος αί.) (Είκ. 1). Άπεικονίσεις του 

ύπάρχουν έπίσης σέ σαρκοφάγους καί αντικείμενα μικροτεχνίας (π.χ. το 

κιβωτίδιο τής Brescia π. 350-370), χωρίς πάντως τήν συχνότητα άλλων 

θεμάτων, όπως ό κύκλος του Ίωνά, ό Δανιήλ στον λάκκο τών λεόντων καί 

οί Τρείς Παίδες. 166

Στα χειρόγραφα ή Κλίμαξ εχει σταθερή παρουσία, καθώς αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα τών εικονογραφημένων Όκτατεύχων.167

Είκονίζεται έπίσης στο παρισινο εικονογραφημένο χειρόγραφο τών 

Όμιλιών του άγ. Γρηγορίου του Θεολόγου (Par. gr. 510) (879, φύλλο 174v) 

σέ ένδιαφέροντα είκονογραφικα καί θεολογικα συμφραζόμενα (Είκ. 2). 168 

Καταρχάς, συναπεικονίζεται μέ τίς παραστάσεις τής θυσίας του Άβραάμ, 

τής πάλης του Ίακώβ μέ τον άγγελο, τής ίδρύσεως απο τον ίδιο του βωμου 

στήν Βαιθήλ καί τής Χρίσεως του Δαβίδ στα πλαίσια όλοσέλιδης μικρο

γραφίας, ή όποία προτάσσεται τής 28ης Όμιλίας μέ τίτλο Περί θεολογίας, 

όπου περιλαμβάνονται αναφορές στα γεγονότα αυτα μέ χριστολογικο

166 Ό χαρακτήρας τής παράστασης στον συγκεκριμένο χώρο είναι σωτηριολογικός. Ή 
Κλίμαξ συμβολίζει τήν άνοδο τής ψυχής προς τον Θεό. Ferrua, Via Latina, πίν. XCVII. 
Kotzsche-Breitenbruch, Neue Katakombe, σ. 66-70 καί πίν. 12a-e, όπου αναφέρονται καί 
διάφορα παραδείγματα πρώιμων απεικονίσεων του θέματος σέ ποικίλα αντικείμενα. 
Είδικα για το κιβωτίδιο τής Brescia καί τήν προβληματική περί το συγκεκριμένο 
αντικείμενο βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, σ. 56 καί πίν. 31, είκ. 107, όπου το θέμα 
λανθασμένα ταυτίζεται μέ τήν πάλη του Δαβίδ μέ τον Γολιάθ, καί Delbrueck, Lipsanothek, 
πίν. 3 καί σ. 6-7, όπου δίδεται καί ή όρθή έρμηνεία τής παράστασης. Στήν έξωχριστιανική 
είκονογραφία σημειώνεται καί ή παρουσία τής Κλίμακος μεταξύ τών παραστάσεων τής 
συναγωγής στήν Δούρα Ευρωπο (β' τέταρτο 3ου αί.). Weitzmann, Kessler, Dura Synagogue, 
είκ. 7, 10 καί σ. 17-21. Βλ. καί είκ. 11-17, όπου καί άλλα παραδείγματα απεικονίσεων του 
θέματος.
167 Για σχετικα παραδείγματα βλ. Weitzmann, Bernabo, Tarasconi, Octateuchs, τ. 1, σ. 101, τ. 
2, πίν. 391-394.
168 Βλ. Brubaker, Vision and Meaning, σ. 207-210 καί είκ. 23.
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έρμηνευτικο άξονα.169 Ή προκειμένη, λοιπόν, απεικόνιση, «ύπηρετεί» τήν 

συγκεκριμένη θεολογική-έρμηνευτική προσέγγιση καί αποκτ^ συμβολικο 

χαρακτήρα, στοιχείο πού τήν καθιστ^ το πρώτο παράδειγμα συσχετισμου 

στήν τέχνη του θέματος μέ τήν Θεία Ένανθρώπηση, άν καί όχι άμεσα μέ 

το πρόσωπο τής Θεοτόκου.

Στήν μνημειακή ζωγραφική τής μέσης περιόδου ή Κλίμαξ του 

Ίακώβ απαντ^ στα σικελικα μνημεία, τήν Cappella Palatina στο Palermo 

(μεταξύ 1150 π. καί 1171) καί τον καθεδρικο του Monreale (δεκαετία 1180;), 

στα πλαίσια απεικονίσεων θεμάτων απο τήν Γένεση, άλΛά καί σέ 

ευρύτερα θεολογικά-ίδεολογικα συμφραζόμενα.170

Ή Κλίμαξ είκονίζεται, έπίσης, στον χώρο του κυρίως Ίερου Βήματος 

τής Άγ. Σοφίας Άχρίδος (μεταξύ 1037 καί 1056) σέ συνδυασμο μέ τούς έν 

τή καμίνψ Τρείς Παίδας, τήν θυσία καί τήν φιλοξενία του Άβρααμ καί 

άλλα θέματα, τα όποία εχουν ευχαριστιακο πρωτίστως χαρακτήρα (Είκ. 

3 ) ΐ7ΐ 'Όμως στο σύνολο ύπάρχει καί μια σαφής αναφορα στήν Θεία 

Ένανθρώπηση καί τήν Θεοτόκο, καθώς τόσο ή Κλίμαξ όσο καί οί Τρείς 

Παίδες συνιστουν παλαιοδιαθηκικές θεομητορικές προτυπώσεις. Έπιπλέ- 

ον, οί ευχαριστιακου περιεχομένου σκηνές σχετίζονται καί μέ τήν 

Ένανθρώπηση του Κυρίου, ή όποία ύπήρξε προϋπόθεση τής σωτηριώδους 

θυσίας του. Επομένως, ή απεικόνιση τής Κλίμακος στήν Άγ. Σοφία μπορεί

169 «Ίακώβ δέ κλίμακα μέν ύψηλήν έφαντάσθη τινά, καί αγγέλων άνοδον, καί στήλην 
αλείφει μυστικώς -ίσως ίνα τον ύπέρ ήμών αλειφέντα λίθον παραδηλώση- καί "είδος 
Θεου" τόπψ τινί προσηγορίαν δίδωσιν είς τιμήν του όφθέντος, καί ώς ανθρώπψ τφ Θεφ 
προσπαλαίει -ήτις ποτέ έστιν ή πάλη Θεου προς άνθρωπον, ή τάχα τής ανθρωπίνης 
αρετής προς Θεον αντεξέτασις;- καί σύμβολα τής πάλης έπί του σώματος φέρει, τήν 
ήτταν παραδεικνύντα τής γεννητής φύσεως, καί άθλον ευσεβείας τήν μεταβολήν τής 
προσηγορίας λαμβάνει, μετονομασθείς αντί Ίακώβ Ίσραήλ, τουτο δή το μέγα καί τίμιον 
όνομα'». Περί θεολογίας, παρ. 18, στ. 11-21. P. Gallay, Grigoire de Nazianze, Discours 27-31 
(Discours Thiologiques), (SC 250), Paris 1978, σ. 136, 138.
170 Βλ. Demus, Mosaics, σ. 44-45, 122, 245-265 καί πίν. 36, 108. Έπίσης Borsook, Messages, σ. 
31-33, 36-37, 62-63 καί είκ. 55, 90.
171 Βλ. Mac Lean, Hallensleben, Monumentalmalerei, είκ. 19-23. Grozdanov, Saint Sophia, σ. 22
23, 25-26.
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να θεωρηθεί ώς ή πρώτη απεικόνιση του θέματος συνδεδεμένη, μέ έναν 

πιο εμμεσο εστω τρόπο, μέ το πρόσωπο τής Θεοτόκου.172

Ή πρωιμότερη απεικόνιση τής Κλίμακος σέ άμεσο τυπολογικο 

συσχετισμο μέ το πρόσωπο τής Θεοτόκου τοποθετείται τον 12ο αί., μια 

περίοδο έντόνων θεολογικών έρίδων, οί όποίες έπέδρασαν πολλαπλώς 

καί είς βάθος στήν είκονογραφία μέ αποτέλεσμα σημαντικές αλλαγές.173 

Μέσα στα πλαίσια αυτα είναι ένδεικτική ή σύνδεση τής Κλίμακος μέ τήν 

Θεοτόκο σέ καλλιτεχνικα προϊόντα τής περιόδου, πού θεωρουνται 

απότοκα αυτής ακριβώς τής περιρρέουσας ατμόσφαιρας καί συγκεκρι

μένα στίς «συγγενείς» είκόνες τής Κυκκώτισσας σέ Σινά καί Έρμιταζ 

αντιστοίχως, στα δύο εικονογραφημένα χειρόγραφα τών Όμιλιών του 

μοναχου Ίακώβου καί στίς λίγο μεταγενέστερες, αλλα τής αυτής όμάδος, 

τοιχογραφίες τής Betania (μετα το 1207), όπου, στα πλαίσια του πρώτου 

αφηγηματικου κύκλου θεομητορικών προτυπώσεων στήν μνημειακή 

ζωγραφική, έμφανίζεται καί το ένύπνιο του Ίακώβ για πρώτη έπίσης 

φορα στήν μνημειακή ζωγραφική -κατα τα σωζόμενα παραδείγματα- 

συσχετισμένο μέ το πρόσωπο τής Θεοτόκου.174

Στήν είκόνα του Σινά (μέσα 12ου αί.) ή απεικόνιση είναι αφηγημα

τική (Είκ. 4).175 Ό νέος τήν ήλικία Ίακώβ, ανακεκλιμένος, ένυπνιάζεται τήν 

Κλίμακα, όπου βρίσκεται ένας άγγελος. Στήν απόληξή της, μέσα σέ 

ήμικύκλιο του ουρανου, είκονίζεται ένα αστέρι. Ένδιαφέρουσα λεπτομέ

ρεια συνιστ^ μια νεανική μορφή, πιθανον αγγελική, ή όποία προβάλλει 

απο το ήμικύκλιο καί απευθύνεται στον ανερχόμενο έπί τής Κλίμακος 

άγγελο. Άκριβώς δίπλα ό πατριάρχης είκονίζεται για δεύτερη φορά -σέ

172 Για τον προεικονιστικο χαρακτήρα του συνόλου βλ. Eastmond, Royal Imagery, σ. 164.
173 Βλ. για το θέμα G. Babic, «Les discussions christologiques et le decor des eglises 
byzantines au XIIe siecle. Les eveques officiant devant l'Hetimasie et devant l'Amnos», 
Fruhmittelalterliche Studien 2 (1968), σ. 368-386 καί πίν. XXIII-XXXI.
174 Βλ. Piatnitsky, Panagiarion, σ. 46-47.
175 Βλ. Weyl Carr, Enthroned Virgin, σ. 372-373. Παπαμαστοράκη, Είκόνα Παναγίας, σ. 314
316.



95

γεροντική ήλικία τώρα- να δείχνει προς τήν Θεοτόκο καί να φέρει είλητο 

πού αναπαράγει πιστα το χωρίο τής Γενέσεως' «καί ίδού κλίμαξ έστηριγ- 

μένη έν τή γή ής ή κεφαλή αφικνείτο είς τον ουρανόν».

Μέ παρόμοιο τρόπο είκονίζεται το θέμα καί στήν όμόλογη είκόνα 

του Έρμιτάζ, όπου ό Ίακώβ έμφανίζεται έπίσης δύο φορές, τήν πρώτη 

κοιμώμενος, σέ νεανική μάλλον ήλικία, δίπλα στήν βάση τής Κλίμακος 

καί δίπλα γέρων σέ όρθια στάση (Είκ. 5). Έπί τής Κλίμακος, τής όποίας δέν 

εχει ίστορηθεί ή απόληξη, είκονίζονται δύο άγγελοι.176

Στα δύο εικονογραφημένα χειρόγραφα τών Όμιλιών του μοναχου 

Ίακώβου (Vat. gr. 1162, φύλλο 22v καί Par. gr. 1208, φύλλο 29v) ή απει

κόνιση περιλαμβάνει τα συνήθη βασικα στοιχεία (Είκ. 6 ).177 Τέσσερις 

άγγελοι βρίσκονται έπί τής Κλίμακος, ένώ στήν κεφαλή της έμφανίζεται 

ό Χριστος ευλογών. Ή είδική σύνδεση του θέματος μέ το πρόσωπο τής 

Θεοτόκου έκφράζεται απο τήν πρόταξη τής συγκεκριμένης μικρογραφίας 

τής Όμιλίας Είς τήν γέννησιν τής υπεραγίας Δεσποίνης ήμών Θεοτόκου καί 

στα δύο χειρόγραφα.178

Στήν μνημειακή ζωγραφική το πρωιμότερο παράδειγμα αμέσου 

συσχετισμου τής Κλίμακος μέ το πρόσωπο τής Θεοτόκου απαντ^, όπως 

προανεφέρθη, στίς τοιχογραφίες του γεωργιανου ναου τής Betania (μετα 

το 1207) ώς τμήμα ένος κύκλου αυτοτελών παραστάσεων, μέ κοινο άξονα 

τήν ίδιότητά τους ώς παλαιοδιαθηκικών θεομητορικών προτυπώσεων (Είκ. 

7).179 Ή παράσταση είναι αρκετα κατεστραμμένη, περιλαμβάνει, πάντως, 

τα βασικα στοιχεία του θέματος: τον Πατριάρχη ανακεκλιμένο κοιμώμενο 

καί τήν Κλίμακα μέ δύο αγγέλους, στήν κεφαλή τής όποίας βρίσκεται μια 

απροσδιορίστου ταυτότητος μορφή. Είναι ένα πρόσωπο νέο καί αγένειο -

176 Piatnitsky, Icon, σ. 110-112.
177 Stornajolo, Omilie, πίν. 7.
178 Nersessian, Frescoes of Parecclesion, σ. 312. Linardou, Depicting the Salvation, σ. 136.
179 Ό Eastmond, Royal Imagery, σ. 156, δέν τήν αναφέρει στον κατάλογο τών παραστάσεων 
τών προεικονίσεων πού παραθέτει.



96

σίγουρα όχι ό Χριστός- το όποίο προβάλλει απο ήμικύκλιο του ουρανου. 

Πιθανον να πρόκειται για έναν έπιπλέον άγγελο. Άν ή ύπόθεση αυτή 

είναι σωστή, τότε εχουμε μια ασυνήθιστη είκονογραφική ίδιοτυπία. 

Μοναδικο σχετικο παράλληλο συνιστ^ ή αγένεια νεανική μορφή πού 

έπίσης προβάλλει απο το ήμικύκλιο του ουρανου στήν προαναφερθείσα 

είκόνα του Σινά.

3.3 Ή  Π α λ α ιο λ ό γ ε ια  π ε ρ ίο δ ο ς

Οί απεικονίσεις τής Κλίμακος του Ίακώβ, μέ αποκλειστικο πλέον 

προεικονιστικο χαρακτήρα, γνωρίζουν ίδιαίτερη διάδοση κατα τήν 

Παλαιολόγειο περίοδο, όπως καί όλα τα ανάλογα τυπολογικα θέματα. Ή 

κατα τόπους διασπορα τών σχετικών παραδειγμάτων απο τήν Κρήτη (Άγ. 

Γεώργιος Βιάννου) έως τήν Γεωργία (Zarzma) καί τήν Ρωσία (Volotovo) 

δείχνει τήν σημασία πού αποδιδόταν στο θέμα, το όποίο θεωρείτο μια απο 

τίς σημαντικές προτυπώσεις τής Θεοτόκου.

Οί παραστάσεις πού έμπίπτουν στα πλαίσια τής μελέτης μας 

ανήκουν αποκλειστικα στήν κατηγορία τών αυτοτελών αφηγηματικών 

απεικονίσεων του θέματος.

3.3.1 Τ ά  μνημεία

3.3.1.1 Άγ. Σοφία Τραπεζουντος (1260 π.) (άρ. κατ. 1α)

Στον ναο τής Άγ. Σοφίας Τραπεζουντος ή παράσταση τής Κλίμακος 

βρίσκεται στον Β τοίχο του Β προστώου (Είκ. 8).180 Ό νέος τήν ήλικία 

Πατριάρχης είκονίζεται ανακεκλιμένος καί κοιμώμενος στήν βάση τής 

Κλίμακος, τήν όποία ανεβαίνουν τρείς άγγελοι.181 Ή απόληξή της δέν

180 Βλ. Talbot Rice, Haghia Sophia, είκ. 112, σ. 150 καί πίν. VIII, 63Α. Lukovnikova, 
Ikonograficeskaja programma, σ. 146-148 καί είκ. 9. Eastmond, Art and Identity, είκ. 40-41, σ. 
68.
181 Τρείς άγγελοι έπί τής Κλίμακος απαντουν καί στήν αφηγηματική παράσταση του 
θέματος στον ναο τής Παναγίας Ljeviska στο Πρίζρεν (1309), του Σωτήρος στο Decani
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φαίνεται, λόγψ φθοράς. Άποδίδονται, έπομένως, στήν περίπτωση αυτή μέ 

πιστότητα τα στοιχεία τής παλαιοδιαθηκικής διήγησης πού συνιστουν καί 

τα βασικα είκονογραφικα σημεία τής παράστασης του θέματος.182

Ή απεικόνιση είναι έκ πρώτης όψεως «ίστορική», ό συμβολικός της, 

όμως, χαρακτήρας μπορεί εύκολα να τεκμηριωθεί απο το είκονογραφικό 

της περιβάλλον: δίπλα ακριβώς στήν Κλίμακα, σέ συνεχή μάλιστα ίστό- 

ρηση, είκονίζεται το «όμόλογο» έπεισόδιο τής πάλης του Ίακώβ μέ τον 

άγγελο183 καί ό Μωυσής προ τής φλεγομένης Βάτου, γνωστα καί βασικά, 

δηλαδή, θέματα-τύποι τής Θείας Ένανθρωπήσεως,184 ένώ στήν αμέσως

(1346-50) καί τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου στο Volotovo (1390 π.). Panic, Babic, Ljeviska, σχ. 
30, σ. 139. Petkovic, Decani, II, πίν. CCLXV, 2. Vzdornov, Volotovo, πίν. 190.1-190.3.
182 Ένδειξη τής πιστότητος στήν διήγηση τής Γενέσεως συνιστώ π.χ. ή απεικόνιση 
πολλών λίθων δίπλα στον κοιμώμενο Ίακώβ, καθώς, σύμφωνα μέ το κείμενο, ό 
Πατριάρχης «ελαβεν απο τών λίθων του τόπου, καί εθηκεν προς κεφαλής αυτου καί 
έκοιμήθη έν τφ τόπψ έκείνψ» (Γεν. 28, 11).
183 Ή συναπεικόνιση τής Κλίμακος καί τής πάλης του Ίακώβ είναι κοινος τόπος στήν 
είκονογραφία, παρότι τα γεγονότα απέχουν χρονικώς, σύμφωνα μέ το κείμενο τής 
Γενέσεως (Γεν. 28, 10-22 καί 32, 24-32). Το φαινόμενο όφείλεται στήν ταυτότητα, 
καταρχάς, του «πρωταγωνιστου», καί έπίσης στον σημαίνοντα συμβολικο χαρακτήρα 
τών δύο έπεισοδίων, τα όποία, όπως ρητώς όμολογεί καί ό ίδιος ό Ίακώβ, συνιστουν 
θεοφάνιες: «...εστι Κύριος έν τφ τόπψ τούτψ, έγώ δέ ουκ ήδειν ... ώς φοβερος ό τόπος 
ούτος' ουκ εστι τουτο αλλ' ή οίκος Θεου» (Γεν. 28, 16-17). Ή συνδυασμένη, έπομένως, 
απεικόνιση τών δύο γεγονότων αυτομάτως ύπερβαίνει τήν άπλή «ίστορική» τους θέαση, 
καθώς βασίζεται, πέραν τών έξωτερικών συνδετικών στοιχείων, καί στήν κοινή σέ αυτα 
αποδιδόμενη θεολογική έρμηνεία. Μέ αυτή ακριβώς τήν λογική τα θέματα θα 
συναπεικονιστουν σέ σειρα παραστάσεων τών Παλαιολογείων μνημείων. Ένδεικτικώς 
αναφέρουμε τήν απεικόνισή τους στον Άγ. Κλήμεντα Άχρίδος (νάρθηκας), τήν Παναγία 
Ljeviska (έξωνάρθηκας), τήν Μ. Χώρας (παρεκκλήσιο), το Volotovo (νάρθηκας) κ.α. Σέ 
άλλες περιπτώσεις, αντί τής συναπεικονίσεως, έπιλέγεται ή ίστόρηση τών δύο θεμάτων 
σέ κοντινα σημεία. Βλ. π.χ. τήν περίπτωση στο Lesnovo (1349). Okunev, Lesnovo, πίν. 
XXXIV. Για το θέμα βλ. καί Nersessian, Frescoes of Parecclesion, σ. 334.
184 Τα τρία αυτα έπεισόδια είκονίζονται μέ τήν σωστή χρονική σειρά, κατα τα δεδομένα 
τής βιβλικής διηγήσεως, ένώ ένα έπιπλέον κοινο σημείο τους συνιστώ ή παρουσία καί 
δράση τών Άγγέλων, ή όποία ύπογραμμίζεται είκονογραφικα μέ τον αριθμο καί το 
μέγεθος τών μορφών τους. Βλ. Eastmond, Art and Identity, είκ. 41, σ. 68. Τα είκονογραφικά, 
βεβαίως, συμφραζόμενα δέν έπιτρέπουν να μιλήσουμε για κύκλο τών Άρχαγγέλων, 
καθώς το είκονογραφικο πρόγραμμα του Β προστώου εχει καθαρα συμβολικο 
περιεχόμενο μέ άξονα τήν Θεία Ένανθρώπηση. Καί τα τρία, ώστόσο, αυτα βιβλικα 
θέματα εχουν κατα καιρούς συμπεριληφθεί στον κύκλο τών έμφανίσεων καί θαυμάτων 
τών Άρχαγγέλων. Βλ. για το ζήτημα Κουκιάρη, Θαύματα Αγγέλων, σ. 117-124.
Ό ίδιαίτερος τονισμος τής αγγελικής μορφής, ίδίως στίς παραστάσεις τής πάλης καί τής 
Βάτου, θα μπορουσε να έρμηνευθεί καί ώς ένισχυτικος του συμβολικου περιεχομένου 
τών παραστάσεων του χώρου, άν συσχετισθεί μέ το θέμα του Μεγάλης Βουλής Άγγέλου,
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έπόμενη είκονογραφική ζώνη ίστορουνται ό Ίώβ185 έπί τής κοπρίας καί ή 

θυσία του Γεδεών,186 θέματα έπίσης συμβολικου χαρακτήρος μέ παρόμοιο 

περιεχόμενο. Έπιπλέον, στήν καμάρα καί τον Α τοίχο του Β προστώου 

είκονίζεται ή Ρίζα Ίεσσαί, θέμα μέ ευθεία αναφορα στήν Ένανθρώπηση 

καί τήν Θεοτόκο, ή όποία μάλιστα καταλαμβάνει, στήν προκειμένη περί

πτωση, τήν κορυφή της (Είκ. 9).187

Ή παράσταση, έπομένως, τής Κλίμακος καί οί όμόλογές της στο Β 

προστώο συνιστουν έναν κύκλο προτυπώσεων τής Θείας Ένανθρωπή

σεως καί του ρόλου τής Θεοτόκου σέ αυτή. Μέ τήν ίδιότητά τους αυτή 

συνδέονται αμέσως καί μέ τήν ανάγλυφη ζωφόρο πού κοσμεί τήν όψη του 

τυμπάνου του Β προστώου. Θέμα τής τελευταίας είναι ή παρακοή, ή 

πτώση καί ή εξωση του ανθρώπου απο τον Παράδεισο. Στον αντίποδα τής 

παλαιάς Εύας, ή όποία πρωταγωνίστησε στα τραγικα για το ανθρώπινο 

γένος παραπάνω γεγονότα, προβάλλει ή μορφή τής Θεοτόκου, τής Νέας

καθώς ό δρών άγγελος στο γεγονος τής πάλης καί στο όραμα τής Βάτου εχει έρμηνευθεί 
απο πλειάδα Πατέρων ώς έμφάνιση του ασάρκου ακόμη τότε Λόγου, του β' δηλαδή 
προσώπου τής Άγίας Τριάδος. Πρβλ. το χαρακτηριστικο παράδειγμα στον νάρθηκα του 
Άγ. Κλήμεντος Άχρίδος, όπου στο Β φουρνικο δεσπόζει ή μορφή του Μεγάλης Βουλής 
Άγγέλου, ένώ μεγάλο μέρος τών έπιφανειών τών τοίχων καλύπτουν απεικονίσεις 
παλαιοδιαθηκικών θεομητορικών προτυπώσεων. Βλ. Millet, Frolow, La peinture, πίν. 15, 1.
185 Ό Ίώβ θεωρείται τύπος του Χριστου καί δή του Πάθους Του λόγψ τών δοκιμασιών πού 
ύπέστη. Είναι, ώς έκ τούτου, δόκιμος, άν καί σπάνια, ή παρουσία του σέ έναν κύκλο 
προεικονίσεων. Για τήν απεικόνιση έπεισοδίων του κύκλου του βλ. κυρίως St. Papadaki- 
Oekland, Byzantine Illuminated Manuscripts o f the Book o f Job. A Preliminary Study of the 
Miniature Illustrations its Origin and Development, Athens 2009. Μια απο τίς σημαντικές 
απεικονίσεις του θέματος στήν μνημειακή ζωγραφική ύπάρχει στον νάρθηκα του Άγ. 
Νικολάου του Novgorod (12ος αί.). Βλ. T.Y. Tsarevskaya, Nikol'skii sobor na Jaroslavovom 
dvorisce v Novgorode, Moskva 2002, είκ. 29-30, σ. 35-36 καί σ. 44-46.
186 Βλ. Talbot Rice, Haghia Sophia, είκ. 114, σ. 152. Ό Eastmond, Art and Identity, σ. 68, έκ 
παραδρομής αναγνωρίζει το θέμα ώς τον πόκο του Γεδεών. Για το θέμα τής θυσίας του 
Γεδεών βλ. Κουκιάρη, Θαύματα Αγγέλων, σ. 131-133, 225.
187 Eastmond, Art and Identity, σ. 68 καί είκ. 42-43, σ. 49. Στήν Θεοτόκο απολήγει ή Ρίζα του 
Ίεσσαί καί στήν Παναγία Μαυριώτισσα στήν Καστοριά (μεταξύ 1259 καί 1265). Βλ. 
Παπαμαστοράκη, Ένα είκαστικο έγκώμιο, είκ. 2, σ. 223.
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Εύας, ή όποία δια τής ύπακοής της εγινε πρόξενος σωτηρίας για τήν 

ανθρωπότητα.188

Οί τυπολογικές παραστάσεις του Β προστώου συνδέονται καί μέ τίς 

απεικονίσεις του Έμμανουήλ σέ μετάλλιο, έκ τών όποίων ή μία βρίσκεται 

στο μέτωπο τής κεντρικής άψίδος του Ίερου Βήματος καί ή άλλη στήν 

βάση του τρούλλου, στο Α τμήμα. Καί στίς δύο περιπτώσεις ή μορφή του 

Έμμανουήλ συνδυάζεται μέ μετάλλια πού περιέχουν μορφές προπατόρων, 

οί όποίοι, στήν περιοχή του τρούλλου, μπορουν να ταυτιστουν -απο 

προσωπογραφικά, μορφολογικα καί ένδυματολογικα χαρακτηριστικά- μέ 

τούς Τρείς Παίδας. Οί τελευταίοι είκονίζονται, σημειωτέον, καί στον Δ 

τοίχο του νάρθηκα. Στον Β τοίχο του ίδίου χώρου βρίσκεται καί ή παρά

σταση του Δανιήλ στον λάκκο τών λεόντων.189

Σύμφωνα μέ τα δεδομένα αυτα συγκροτείται ένα πλέγμα τυπολο

γικών θεμάτων καί σκηνών, οί όποίες τοποθετουνται σέ όλα τα σημεία 

του ναου (Ίερο Βήμα, κυρίως ναός, νάρθηκας, προστώα). Τα θέματα αυτα 

ύπογραμμίζουν τήν αναμονή, άλΛά καί τήν δια τών προφητών καί 

δικαίων τής Παλαιάς Διαθήκης διαρκή ανανέωση τής έπαγγελίας για τήν 

ελευση του Μεσσίου. Ή έκπλήρωση τής προσδοκίας αυτής είκονίζεται 

στίς παραστάσεις θεμάτων απο τήν δράση, το Πάθος καί τήν Άνάσταση 

του Κυρίου καί απο τήν συνέχιση του εργου Του δια τών Άποστόλων. Ή 

πιο άμεση απόδοση ακριβώς του γεγονότος τής έκπληρώσεως τών προ

φητειών τους καί τών τύπων τής Παλαιάς Διαθήκης βρίσκεται στον

188 Βλ. Eastmond, Art and Identity, σ. 64-74. Έπίσης του ίδίου, Narratives, σ. 219-236 καί είκ. 
1-33, όπου αναλύεται έκτενώς το περιεχόμενο του γλυπτου διακόσμου τής Άγ. Σοφίας. 
Για άλλα παραδείγματα αποτυπώσεων του διπόλου Θεοτόκου-Εύας στήν είκονογραφία 
βλ. Babic, Polosko, σ. 173-175 καί είκ. 11, 13, σ. 170 καί σχ. 1, σ. 172. Στήν παράσταση τής 
Σταυρώσεως στον Β τοίχο του ναου είκονίζεται ήμίγυμνη καθιστή γυναικεία μορφή, 
έτοιμη να μαζέψει το αίμα καί το ύδωρ πού ρέει απο τήν πλευρα του Κυρίου. Ή σχεδον 
λιπόθυμη Θεοτόκος τείνει προς αυτή το αριστερό της χέρι, ακουμπ^ σχεδον το κεφάλι 
της. Ό προφανής συσχετισμος τών δύο μορφών όδήγησε στήν ταύτιση τής καθιστής 
γυναίκας μέ τήν Εύα. Βλ. έπίσης Μαυροσκά, Οί πρωτόπλαστοι, σ. 201-204.
189 Eastmond, Art and Identity, σ. 107 καί είκ. 79, σ. 105 καί είκ. XIV. Βλ. έπίσης Lukovnikova, 
Ikonograficeskaja programma, σ. 143-144.
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τρουλλο' στήν κατωτέρα ζώνη του τυμπάνου είκονίζονται οί προφήτες 

φέροντες είλητα μέ αποσπάσματα τών προφητειών τους καί αμέσως μετά, 

στα σφαιρικα τρίγωνα, οί Ευαγγελιστές σέ συνδυασμο μέ τα βασικα 

γεγονότα τής Θείας Οίκονομίας.190 Έτσι ύπογραμμίζεται καί όπτικα ή 

ένότητα τών δύο Διαθηκών.

Ή ενταξη τής Κλίμακος του Ίακώβ στήν όμάδα τών τυπολογικών 

θεμάτων πού προανεφέρθησαν, αλλα καί στο ευρύτερο πλέγμα τών 

θεμάτων τών σχετιζομένων μέ τήν Θεία Ένανθρώπηση, καταδεικνύει τον 

σαφή συμβολικό της χαρακτήρα.

Πέραν αυτου, ή ίδια ή συγκρότηση του έπιμέρους κύκλου τών 

προτυπώσεων καί ό τρόπος συνδέσεώς του μέ το ύπόλοιπο πρόγραμμα 

τόσο στον χώρο του προστώου όσο καί στούς λοιπούς χώρους του ναου, 

τον καθιστουν τον δεύτερο χρονικά, μετα τον αντίστοιχο τής Betania, 

συγκροτημένο καί συνειδητα διαμορφωμένο κύκλο προεικονίσεων.191 Μέ 

αυτον προαναγγέλεται ουσιαστικα ή έξάπλωση του θέματος στα μεταγε

νέστερα μνημεία τής περιόδου.192 Είναι αξιοσημείωτο, ότι το έπόμενο 

χρονικα παράδειγμα ευρέος κύκλου αυτής τής θεματολογίας, αυτο του

190 Eastmond, Art and Identity, είκ. V-VIII. Σημειώνεται ή έκ παραδρομής αντιμετάθεση 
τών όνομάτων του Ίωάννου καί του Μάρκου στίς λεζάντες τών είκόνων VI καί VIII 
αντιστοίχως.
191 Βλ. Eastmond, Art and Identity, ύποσ. 35, σ. 171, όπου θεωρεί το γεγονος μαρτυρία 
στενών σχέσεων μεταξύ τών ήγεμόνων Τραπεζουντος καί Γεωργίας. Του ίδίου, Royal 
Imagery, σ. 164-165. Τόσο στον κύκλο τής Betania όσο καί στον αντίστοιχο τής Άγ. Σοφίας 
Τραπεζουντος, μέ τήν έπιφύλαξη τής κατεστραμμένης απολήξεως τής Κλίμακος, είναι 
χαρακτηριστική ή απουσία είκονογραφικών στοιχείων δηλωτικών του συμβολικου 
χαρακτήρος τους καί δή μεταλλίων μέ προτομή τής Θεοτόκου έπί τών συμβόλων. Ή 
απουσία του στοιχείου αυτου, γνωστου ήδη στα Ψαλτήρια μέ εικονογράφηση στο 
περιθώριο του 9ου αί. (π.χ. Chludov), είναι, πιθανόν, ένδεικτική καί ταυτοχρόνως απότοκο 
τής πρωιμότητος τής απεικονίσεως τών θεμάτων στήν μνημειακή ζωγραφική. Το 
γεγονός, πάντως, αυτο δέν ύπονομεύει τον σαφή προεικονιστικο χαρακτήρα τους.
192 Eastmond, Art and Identity, σ. 68.
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νάρθηκος του Άγ. Κλήμεντος Άχρίδος (1294/5), έμφανίζει μια πλήρως 

έξελιγμένη -θεολογικώς καί είκονογραφικώς- μορφή.193

3.3.1.2 Πρωτάτο (1290 π.) (άρ. κατ. 1β)

Στον Ν τοίχο τής Προθέσεως του Πρωτάτου είκονίζεται ή παρά

σταση τής Κλίμακος (Είκ. 10). Ό Ίακώβ, σέ ώριμη ήλικία, ίστορείται όρθιος 

καί σέ έγρήγορση να δείχνει μέ το δεξί του χέρι προς τήν Κλίμακα πού 

όρθώνεται μπροστά του, ένώ μέ το αριστερο κρατ^ κλειστο είλητό. Έπάνω 

στήν Κλίμακα δύο άγγελοι ανεβαίνουν, ένώ στήν κορυφή της το 

ήμικύκλιο του ουρανου, στο όποίο απολήγει, είναι κενό.194

Ή παράσταση περιορίζεται στα πολύ βασικα σημεία του θέματος, 

τήν Κλίμακα, δηλαδή, τούς αγγέλους καί τον Ίακώβ, τα όποία αποδίδον

ται μέ έξαιρετικα λιτο τρόπο. Ή ίδια λιτότητα χαρακτηρίζει καί τήν 

απεικόνιση τών ύπολοίπων προτυπώσεων στον χώρο τής Προθέσεως, τής 

Βάτου, δηλαδή, καί τής Σκηνής. Καί σέ αυτές εχουν συμπεριληφθεί μόνο 

τα βασικα είκονογραφικα στοιχεία. Είναι χαρακτηριστικό, ότι στήν 

παράσταση τής Κλίμακος, όπως καί τής Βάτου, δέν ύπάρχει καμια 

απόδοση του φυσικου χώρου. Τα γεγονότα έξελίσσονται σέ ουδέτερο 

δίχρωμο βάθος.

Ή συνοπτική απόδοση του θέματος καί κυρίως ή απεικόνιση του 

Ίακώβ όρθίου καί προφητεύοντος είς τήν Κλίμακα, αντί κοιμωμένου καί 

ένυπνιαζομένου, όπως ρητώς αναφέρει ή βιβλική διήγηση, παραπέμπει,

193 Ό ένδιάμεσος χρονικα κύκλος του Πρωτάτου (1290 π.), άν καί σαφής ώς προς το 
συμβολικό του περιεχόμενο, είναι περιορισμένος σέ εκταση. Γι' αυτο καί αναφερόμαστε 
σέ αυτον του Άγ. Κλήμεντος.
194 Βλ. Millet, Athos, πίν. 32, 2. Μανουήλ Πανσέληνος, είκ. 116-117, σ. 246-247. Έπίσης 
Καλομοιράκη, Παρατηρήσεις, σ. 206-207. Δύο άγγελοι έπί τής Κλίμακος είκονίζονται 
στήν σχετική μικρογραφία του χειρογράφου τών Όμιλιών του άγ. Γρηγορίου του 
Θεολόγου (Par. gr. 510, 879) καί στίς παραστάσεις του θέματος στήν Betania (μετα το 1207) 
καί τήν Μ. Χιλανδαρίου (1321/2). Brubaker, Vision and Meaning, είκ. 23. Ευθυμίου, Λιτή 
Χιλανδαρίου, είκ. 1. Το ήμικύκλιο, στο όποίο απολήγει ή Κλίμαξ είναι κενο καί στίς 
αντίστοιχες απεικονίσεις τών Άγ. Άποστόλων Θεσσαλονίκης (1315 π. ή μεταξύ 1328 καί 
1334) καί τής Μ. Χιλανδαρίου. Stephan, Apostelkirche, σχ. 86, σ. 54. Ευθυμίου, αυτόθι.
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έν μέρει, στίς απεικονίσεις του θέματος στα πλαίσια του «Άνωθεν οί 

Προφήται». 195 Ή ασυνήθιστη, στίς αφηγηματικές παραστάσεις τής 

Κλίμακος, έπιλογή τρόπου απεικόνισης του Ίακώβ προσδίδει εντονο 

προφητικο χαρακτήρα στήν παράσταση καί έπιτείνει τον συμβολισμό της. 

Ό πατριάρχης δέν βλέπει παθητικώς ένα ένύπνιο, άλΛά σέ ένεργο ρόλο 

προφητεύει είς τήν Κλίμακα, τον τύπο τής έλεύσεως του Μεσσίου. Πέραν 

του τονισμου του συμβολικου χαρακτήρος, ένδεχομένως να έπέδρασαν 

στήν έπιλογή αυτή καί άλλοι λόγοι, όπως π.χ. ή αναλογία μέ τίς άλλες 

δύο παραστάσεις προεικονίσεων στον χώρο -τήν Σκηνή καί τήν Βάτο- 

όπου τα πρόσωπα είκονίζονται σέ έγρήγορση καί έπίσης, πιθανόν, ό 

περιορισμένος χώρος, πού δέν έπέτρεπε τήν απεικόνιση μιάς ανακεκλιμέ- 

νης μορφής (Είκ. 11).

Ή απεικόνιση στο Πρωτάτο τής Κλίμακος στον χώρο του Ί. 

Βήματος καί συγκεκριμένα στήν Πρόθεση δέν συνιστ^ μοναδικο φαινό

μενο. Στον ίδιο χώρο εχει τοποθετηθεί το θέμα καί στον ναο του Σωτήρος 

στο Decani (1346-50), ένώ στήν Άγ. Σοφία Άχρίδος (μεταξύ 1037 καί 1056) 

βρίσκεται στον Β τοίχο του κεντρικου Ί. Βήματος (Είκ. 12, 3). Καί πάλι στο 

Ί. Βήμα, στο μέτωπο τής άψίδος αυτή τήν φορά, εχει είκονιστεί ή Κλίμαξ 

στον ναο του Άγ. Θεοδώρου στον Μερτέ Σελίνου (1344), ώς τμήμα 

ευρυτέρας συνθέσεως προεικονίσεων καί του Μανδηλίου (Είκ. 13).196

Ή παρουσία τής Κλίμακος στον χώρο του Ί. Βήματος σχετίζεται 

τόσο μέ τήν ευχαριστιακή διάσταση πού τής εχει αποδοθεί -όπως

195 Συγγενή μέ του Πρωτάτου είκονογραφία τής παραστάσεως τής Κλίμακος παρουσιάζει 
ή συνοπτική απεικόνιση του θέματος στον νάρθηκα του Pec (γ' δεκαετία 14ου αί.), στα 
πλαίσια του «Άνωθεν οί Προφήται». Καί έδώ ό Ίακώβ είκονίζεται σέ ώριμη ήλικία να 
δείχνει μέ το δεξί προς τήν Κλίμακα μπροστά του, ένώ μέ το αριστερο φέρει 
ανεπτυγμένο είλητο σχετικου περιεχομένου. Ή μόνη ουσιαστική διαφορα εγκειται στήν 
απουσία αγγέλων, όπως είναι αναμενόμενο, απο τήν παράσταση του Pec. Βλ. Milanovic, 
Proroci, είκ. 4.
196 Υπάρχουν καί μεταβυζαντινα παραδείγματα απεικόνισης του θέματος στον χώρο του 
Ί. Βήματος. Άναφέρουμε π.χ. τήν παράσταση στήν Παντάνασσα του Μυστρά, ή όποία 
ανάγεται στον 17ο/18ο αί. Βλ. Dufrenne, Mistra, σ. 12, 28 καί είκ. 40.
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προανεφέρθη- όσο καί μέ τήν ίδια τήν ίδιότητά της ώς θεομητορικής 

προτυπώσεως. Κι αυτο γιατί ή Θεία Ένανθρώπηση, στήν όποία καίριος 

ύπήρξε ό ρόλος τής Θεοτόκου, αποτελεί προϋπόθεση τής σωτηριώδους 

θυσίας του Κυρίου. Έτσι ή Κλίμαξ, όπως καί τα ύπόλοιπα θέματα τών 

προεικονίσεων καθώς καί άλλα σχετιζόμενα μέ τήν Θεοτόκο (π.χ. σκηνές 

του βίου της), βρίσκουν συχνα θέση στο είκονογραφικο πρόγραμμα του Ί. 

Βήματος. Κύκλοι προεικονίσεων ή μεμονωμένες παραστάσεις στο Ί. Βήμα 

απαντουν π.χ. στο Decani (1346-50), τήν Zarzma (μέσα 14ου αί.), τήν 

Κόκκινη Παναγια Κονίτσης (τέλος 14ου-αρχές 15ου αί.) κ.α., ένώ έπεισόδια 

απο τον βίο τής Θεοτόκου σέ σειρα ναών, όπως π.χ. ή Μ. Βλαχέρνας 

Άρτης (1250 π.), ή Άγ. Σοφία Τραπεζουντος (1260 π.), ή Gracanica (1321), ή 

Όλυμπιώτισσα Έλασσώνος (1332-1348) κ.ά.197

Το συμβολικο περιεχόμενο τής παραστάσεως, άν καί δέν δηλώνεται 

μέ άμεσο τρόπο (π.χ. μέ ένα μετάλλιο), γίνεται ώστόσο φανερο καθώς 

αυτή είναι έντεταγμένη σέ έναν κύκλο θεομητορικών προτυπώσεων, στον 

όποίο ανήκουν έπίσης ή Βάτος καί ή Σκηνή στήν Πρόθεση καί οί Τρείς 

Παίδες στο ΒΔ γωνιακο διαμέρισμα (Είκ. 11, 14, 15).198

Ή παράσταση τής Κλίμακος συνδέεται έπίσης μέ τίς μορφές τών 

προπατόρων του Χριστου στήν ανωτέρα ζώνη τών τοίχων του κεντρικου 

κλίτους, άλΛά καί μέ τίς μορφές τών προφητών καί δικαίων στα 

έσωρράχια τών τόξων πού όρίζουν τα κλίτη, πολλοί απο τούς όποίους 

φέρουν σύμβολα, θέματα όλα σχετικα μέ τήν Θεία Ένανθρώπηση, τήν 

προφητεία καί τήν αναμονή της απο τον προχριστιανικο κόσμο.199 Ή

197 Βλ. Gligorijevic-Maksimovic, Skinija, σ. 319, 335. Evseeva, Zarzma, σ. 134. Κωνσταντινίδη, 
Κόκκινη Παναγιά, σ. 87. Talbot Rice, Haghia Sophia, σ. 98-104. Μ. Άχειμάστου-Ποταμιάνου, 
Ή Βλαχέρνα της Άρτας. Τοιχογραφίες, Άθήναι 2009, είκ. 5-6, σ. 163. Todic, King Milutin, σ. 
331. Constantinides, Olympiotissa, τ. I, σ. 177-182.
198 Καλομοιράκη, Παρατηρήσεις, σ. 205.
199 Τέτοιες μορφές είναι π.χ. ό Νώε μέ τήν Κιβωτό, ό Μωυσής μέ τίς Πλάκες του Νόμου, ό 
Άαρών μέ τήν Στάμνο καί τήν Ράβδο κ.ά. Βλ. Millet, Athos, πίν. 8, είκ. 3 (Άαρών), πίν. 8, είκ. 
4 (Μωυσής). Έπίσης, Μανουήλ Πανσέληνος, σ. 29-30 καί είκ. 58-59, σ. 178-179 (Νώε). 
Καλομοιράκη, Παρατηρήσεις, σ. 210-214.
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απάντηση στήν αναμονή καί ή έκπλήρωση τών προφητειών ερχεται μέ 

τήν ελευση του Κυρίου, το Πάθος καί τήν Άνάστασή Του, πού ίστορουνται 

στίς έπιφάνειες τών τοίχων του ναου. Έτσι, στίς παραστάσεις 

έκτυλίσσεται όλόκληρο το σχέδιο τής Θείας Οίκονομίας για τήν σωτηρία 

του ανθρώπου.200

Ή παράσταση τής Κλίμακος, λοιπόν, είναι έντεταγμένη σέ ένα 

στενό -του χώρου τής Προθέσεως- καί ένα ευρύτερο είκονογραφικο πλέγ

μα μέ θεολογικο άξονα τήν προτύπωση στήν προ τής Χάριτος περίοδο του 

μυστηρίου τής Θείας Οίκονομίας καί του ρόλου τής Θεοτόκου. Στα 

πλαίσια αυτα απαντ^ το θέμα μας καί σέ σειρα άλλων μνημείων τής 

περιόδου, όπως π.χ. ό Άγ. Κλήμης Άχρίδος, ή Μονή τής Χώρας κ.ά.

3.3.1.3 Παναγία Περίβλεπτος (Άγ. Κλήμης) Άχρίδος
(1294/5) (άρ. κατ. 1γ)

Στον ναο του Άγ. Κλήμεντος Άχρίδος ή παράσταση τής Κλίμακος 

είκονίζεται στον Δ τοίχο του νάρθηκος, συνδυασμένη μέ τήν Πάλη του 

Ίακώβ μέ τον άγγελο (Είκ. 16).201 Όλη ή δράση έξελίσσεται μπροστα απο 

ύψηλο όρος.202 Ό ώριμος στήν ήλικία πατριάρχης είκονίζεται ανακεκλιμέ-

200 Καλομοιράκη, Παρατηρήσεις, σ. 216.
201 Cornakov, Saint-Climent, είκ. 4, 6. Grozdanov, St. Kliment, είκ. 25. Ποταμιάνου- 
Άχειμάστου, Βυζαντινές τοιχογραφίες, είκ. 111, σ. 134.
202 Ό τονισμος του όρους, το όποίο δεσπόζει στήν παράσταση, δέν πρέπει να είναι 
άσχετος μέ το συμβολικό του περιεχόμενο ώς τύπου τής Θεοτόκου. Ένισχυτικο του 
συσχετισμου είναι το γεγονός, ότι δίπλα ακριβώς στήν παράσταση τής Κλίμακος, στον Β 
τοίχο του νάρθηκος, είκονίζεται ένα άλλο ένύπνιο, αυτο του Ναβουχοδονόσορος, μέ 
κεντρικο σημείο αναφοράς το θέμα του αλατομήτου Όρους. Το τελευταίο αποδίδεται μέ 
παρόμοιο τρόπο μέ αυτο τής παραστάσεως τής Κλίμακος, μέ είδοποιο διαφορα τήν 
παρουσία έπ' αυτου μεταλλίου μέ τήν προτομή τής Θεοτόκου. Μέ παρόμοιο τρόπο εχει 
αποδοθεί, έπίσης, το όρος Σινά στήν παράσταση τής φλεγομένης Βάτου-παραλαβής του 
Νόμου στον Δ τοίχο. Το κοινο θέμα του όρους ένώνει, λοιπόν, είκονογραφικα καί 
νοηματικά, τίς τρείς παραστάσεις μέ έναν έπιπλέον δεσμό, ώς ένα ίδιαίτερο ύποσύνολο 
μέσα στήν δεδομένη όμάδα του κύκλου τών θεομητορικών προτυπώσεων του νάρθηκος. 
Βλ. Millet, Frolow, La peinture, πίν. 13, 1. Grozdanov, St. Kliment, είκ. 24. Άξίζει να 
σημειωθεί ή είκονογραφική χρήση του όρους ώς συνδετικου στοιχείου δύο παραστάσεων 
θεομητορικών παλαιοδιαθηκικών προεικονίσεων καί σέ μια άλλη περίπτωση. Στούς Άγ. 
Άποστόλους Θεσσαλονίκης (1315 π. ή μεταξύ 1328 καί 1334), στα Δ σφαιρικα τρίγωνα του 
ΝΔ τρούλλου του Ν περιστώου είκονίζονται ή έξήγηση του ένυπνίου περί του
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νος καί κοιμώμενος στήν βάση τής Κλίμακος, ένώ έπ' αυτής βρίσκονται 

τέσσερις άγγελοι, δύο αναβαίνοντες καί δύο καταβαίνοντες.203 Ή Κλίμαξ 

απολήγει σέ ήμικύκλιο, όπου ίστορείται ή μορφή του Χριστου σέ ώριμη 

έπίσης ήλικία.204

Άκριβώς δίπλα, ό Ίακώβ είκονίζεται να παλεύει μέ τον άγγελο. Τα 

δύο θέματα, παρότι απέχουν -κατα τήν βιβλική διήγηση- χρονικώς μετα

ξύ τους, είκονίζονται έδώ ώς διαδοχικά. Τήν ένιαία αντιμετώπισή τους 

μαρτυρεί καί ταυτοχρόνως έξυπηρετεί ή τοποθέτησή τους σέ κοινο βάθος. 

Άκριβώς μέ τήν ίδια λογική, καί ώς έκ τούτου μέ τον ίδιο τρόπο, είναι 

δομημένη ή απεικόνιση τών δύο έπεισοδίων καί στο παρεκκλήσιο τής 

Μονής Χώρας (1315-1321) (Είκ. 17).205

Ή παράσταση του ένυπνίου του Ίακώβ είναι έντεταγμένη στον 

κύκλο τών θεομητορικών προτυπώσεων, πού έκτείνεται στούς τοίχους του 

νάρθηκα, έπιπλέον ένδεικτικο στοιχείο του συμβολικου χαρακτήρος της, ό 

όποίος κατεξοχήν δηλώνεται απο τήν μορφή του Χριστου στήν κεφαλή 

τής Κλίμακος. Πέραν, όμως, αυτου συνδέεται δια του προσώπου του 

Ίακώβ καί μέ τίς παραστάσεις στο μέτωπο του τόξου τής άψίδος του Ίερου 

Βήματος. Έκεί, ό πατριάρχης έμφανίζεται για δεύτερη φορά, σέ γεροντική 

τώρα ήλικία, μαζί μέ τούς γιούς του καί άλλους προπάτορες καί δικαίους

αλατομήτου Όρους απο τον Δανιήλ καί ή περί του κατασκίου Όρους προφητεία του 
Άββακούμ. Μεταξύ τών δύο παραστάσεων εχει απεικονιστεί το κοινο συμβολικο 
αντικείμενο τών δύο θεμάτων, δηλαδή το Όρος, καί έπ' αυτου μετάλλιο μέ τήν Θεοτόκο 
Βρεφοκρατουσα σέ προτομή. Βλ. Stephan, Apostelkirche, σ. 118-119 καί είκ. 77, σ. 48, σχ. 77, 
σ. 48.
203 Τέσσερις άγγελοι έπί τής Κλίμακος είκονίζονται έπίσης στα δύο εικονογραφημένα 
χειρόγραφα τών Όμιλιών του Ίακώβου, στίς παραστάσεις τής Άγ. Σοφίας Άχρίδος, τής 
Μονής Χώρας καί τών Άγ. Άποστόλων Θεσσαλονίκης καί στο τρίπτυχο Ubissi. Stornajolo, 
Omilie, πίν. 7. Grozdanov, Saint Sophia, σ. 25. Underwood, Kariye Djami, τ. 3, πίν. 438. 
Stephan, Apostelkirche, σχ. 86, σ. 54. Alibegashvili, Les icones, είκ. 80.
204 Μέ τον ίδιο τρόπο είκονίζεται ό Χριστος στήν κορυφή τής Κλίμακος στίς απεικονίσεις 
του θέματος στα δύο χειρόγραφα τών Όμιλιών του Ίακώβου, στήν αφηγηματική 
απόδοσή του στήν Παναγία Ljeviska (1309), στον Ταξιάρχη Έλλανίου Αίγίνης (α' μισο 
14ου αί.) καί στο Lesnovo (1349). Stornajolo, Omilie, πίν. 7. Panic, Babic, Ljeviska, σχ. 30, σ. 139. 
Πέννα, Βυζαντινή Αίγινα, είκ. 36, σ. 36-37. Okunev, Lesnovo, πίν. XXXV.
205 Underwood, Kariye Djami, τ. 3, πίν. 438.
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να πλαισιώνουν τόσο το κεντρικο μετάλλιο μέ τήν μορφή του Έμμανουήλ, 

συγκροτώντας τήν κατ' άνθρωπον γενεαλογία του, όσο καί τήν δεομένη 

Θεοτόκο στο τεταρτοσφαίριο τής άψίδος (Είκ. 18). 206 Το θέμα αυτο 

μαρτυρεί ύπέρ τής πραγματικότητος τής Θείας Ένανθρωπήσεως, 

συνδέεται δέ κατεξοχήν τόσο μέ το ένύπνιο τής Κλίμακος όσο καί μέ τήν 

Πάλη μέ τον άγγελο, καθώς καί στίς δύο αυτές περιπτώσεις ό Ίακώβ 

ελαβε τήν ευλογία καί τήν έπαγγελία τής κατ' άνθρωπον προελεύσεως 

του Μεσσία απο τούς απογόνους του.207 Ή ενταξη μεταξύ τών περί τον 

Έμμανουήλ είκονιζομένων προπατόρων καί τών υίών του Ίακώβ 

αποτυπώνει, κατα έναν τρόπο, τήν έκπλήρωση τής ευλογίας πού δόθηκε 

στον πατριάρχη κατα τα δύο αυτα κορυφαία γεγονότα τής ζωής του. Τα 

σημεία όπου βρίσκονται τα δύο θέματα -ό  νάρθηκας, δηλαδή, καί ή

206 Pepek-Miljkovic, Deloto, σ. 48. Grozdanov, St. Kliment, είκ. 2. Ένδιαφέρουσες παρατηρή
σεις σχετικα μέ τίς συγκεκριμένες μορφές βλ. καί στο άρθρο του D. Vojvodic, «Ο likovima 
starozavetnih prvosvestenika u vizantijskom zidnom slikarstvu s kraja XIII veka», ZRVI 37 
(1998), σ. 124-139.
207 Βλ. τα χαρακτηριστικα σχετικα χωρία τής Γενέσεως 28, 13-15 καί 32, 28-29. Τήν 
σύνδεση τών γεγονότων μέ τήν γενεαλογία του Κυρίου έπισημαίνει καί ή Nersessian, 
Frescoes of Parecclesion, σ. 335. Ό Ίακώβ συνδέεται μέ τήν γενεαλογία του Κυρίου καί 
μέσψ τής προφητείας του έθνικου μάντεως Βαλαάμ, ό όποίος, σύμφωνα μέ τήν διήγηση 
του βιβλίου τών Άριθμών, κληθείς να καταραστεί τον Ίσραήλ, ήττημένος απο τήν 
δύναμη του Θεου τον ευλόγησε παρα τήν θέλησή του, προφητεύοντας μάλιστα σαφώς 
τήν έκ τών απογόνων του Ίακώβ ελευση του Μεσσίου: «ανατελεί άστρον έξ Ίακώβ, 
αναστήσεται άνθρωπος έξ Ίσραήλ καί θραύσει τούς αρχηγούς Μωαβ καί προνομεύσει 
πάντας υίούς Σήθ» (Άρ. 24, 17). Το θέμα έρμηνεύθηκε ώς σημαντική μαρτυρία περί τής 
έλεύσεως του Μεσσίου τόσο στήν πατερική γραμματεία όσο καί στήν ύμνολογία. Στήν 
είκονογραφία το θέμα αποδόθηκε μέ τίς μορφές είτε του Ίακώβ είτε του Βαλααμ 
συνοδευόμενες απο το άστρο σέ συμφραζόμενα σχετικα μέ τήν Θεία Ένανθρώπηση. 
Άναφέρουμε ένδεικτικα τήν παρουσία του Βαλααμ μέ το άστρο στήν παράσταση 
«Άνωθεν οί Προφήται» στον έξωνάρθηκα τής Παναγίας Ljeviska (1309) καί στίς ίδίου 
θέματος είκόνες τής Μονής Σινά (μέσα 12ου αί.) καί τής πινακοθήκης τής Ίρλανδίας 
(14ος/15ος αί.) (στήν τελευταία περίπτωση το σύμβολο δέν εχει διατηρηθεί). Panic, Babic, 
Ljeviska, σχ. 30, σ. 139. Βοκοτοπούλου, Βυζαντινές εικόνες, είκ. 22, σ. 48. Μουρίκη, 
Προεικονίσεις, πίν. 91. Βλ καί Rhoby, Byzantinische Epigramme, πίν. XVI, σ. 462 καί σ. 110, 
όπου ή έν λόγψ μορφή ταυτίζεται χωρίς βεβαιότητα μέ τον Σολομώντα, παρότι τα 
προσωπογραφικα χαρακτηριστικα καί το αποσπασματικα σωζόμενο κείμενο του είλητου 
συνιστουν ασφαλή κριτήρια για τήν ταύτιση τής μορφής μέ τον Βαλαάμ. Ό Ίακώβ 
κρατώντας άστρο μέ προτομή του Χριστου Έμμανουήλ καί είλητο μέ το χωρίο τών 
Άριθμών συνοδεύει τήν μορφή τής Θεοτόκου στήν παράσταση του Ευαγγελισμου στο 
Staro Nagoricino (1317-18). Millet, Frolow, La peinture, πίν. 79, 4.
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αψίδα- ύπηρετουν άριστα τον μεταξύ τους διάλογο καθώς συμβολίζουν 

τήν έπαγγελία στήν προ τής Χάριτος περίοδο καί τήν έκπλήρωσή της στήν 

Καινή Βασιλεία.

Ό συσχετισμος τής Κλίμακος καί τής Πάλης του Ίακώβ μέ τήν 

γενεαλογία του Κυρίου απαντ^ καί στήν Λιτή του Καθολικου τής Μονής 

Χιλανδαρίου (1321/2), όπου αποδίδεται μέ ακόμη πιο άμεσο τρόπο. Στα Α 

σφαιρικα τρίγωνα του Β τρούλλου είκονίζονται οί δύο θεοπτίες του Ίακώβ, 

ένώ ή μορφή του έπαναλαμβάνεται μεταξύ τών προπατόρων πού ίστο- 

ρουνται στο τύμπανο, στούς όποίους συγκαταλέγονται καί όρισμένοι απο 

τούς γιούς του (Είκ. 19, 20).208 Ό συσχετισμος στήν προκειμένη περίπτωση 

ύποστηρίζεται περαιτέρω καί απο τήν ένότητα του χώρου.

Τπο το φώς του παραπάνω συσχετισμου τών συγκεκριμένων θεμά

των στον ναο του Άγ. Κλήμεντος καί το Καθολικο τής Μονής Χιλανδαρίου 

είναι δυνατον να προσεγγιστεί μέ μεγαλύτερη πληρότητα ή άποψη πού 

διατυπώνει ή Stephan για τήν σχέση τής παραστάσεως τής Κλίμακος 

στούς Άγ. Άποστόλους μέ τήν ύποκείμενη τής Ρίζης Ίεσσαί καί τήν στενή 

σύνδεσή της μέ τήν κατ' άνθρωπον γενεαλογία του Κυρίου.209

Ή παράσταση τής Κλίμακος στον Άγ. Κλήμεντα εχει πολλαπλή 

αναφορα στο γεγονος τής Θείας Ένανθρωπήσεως καί στο πρόσωπο τής 

Θεοτόκου, τήν όποία έκφράζει έντεταγμένη στο σύνολο τών προεικονί

σεων του νάρθηκος αφενος καί στα πλαίσια τής είδικής σχέσεώς της μέ 

τίς μορφές στο μέτωπο τής αψίδος του Ίερου Βήματος αφετέρου.

208 Άπαρίθμηση τών προσώπων καί τών θεμάτων πού είκονίζονται στον Β τρουλλο βλ. 
παρα Markovic, Original paintings, σ. 229-230. Βλ. έπίσης Radovanovic, Hristovi preci, σ. 
640 καί σχ. 1, σ. 641.
209 Stephan, Apostelkirche, σ. 136. Ή Κλίμαξ είκονίζεται σέ σχέση μέ τήν Ρίζα Ίεσσαί καί 
στον έξωνάρθηκα τής Παναγίας Ljeviska (1309). Panic, Babic, Ljeviska, σχ. 30, σ. 139.
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3.3.1.4 Άγ. Θεοδώρα Άρτης (τέλη 13ου-άρχ. 14ου αί.) (άρ. κατ. 1δ)

Ή παράσταση του ένυπνίου του Ίακώβ περί τής Κλίμακος 

είκονίζεται στήν Ν καμάρα του νάρθηκα.210 Στο δεξί κάτω μέρος της 

ίστορείται ό πατριάρχης κοιμώμενος, ένώ το αριστερο τμήμα τής 

απεικόνισης καταλαμβάνει ή Κλίμαξ, ή όποία απολήγει σέ ήμικύκλιο του 

ουρανου. Σέ αυτο έμφανίζεται ήμίσωμος ό Χριστος σέ ώριμη ήλικία να 

ευλογεί μέ το δεξί του χέρι.211 Έπί τής Κλίμακος είκονίζονται τέσσερις 

άγγελοι, δύο αναβαίνοντες καί δύο καταβαίνοντες.212

Ή παράσταση τής Κλίμακος είναι έντεταγμένη στα πλαίσια μιάς 

ευρύτερης σύνθεσης σκηνών απο τον βίο του Ίακώβ πού περιλαμβάνει 

τον αποχαιρετισμο τών γονέων του κατα τήν αναχώρησή του προς τον 

θείο του Λάβαν καί τήν διάβαση του Ίορδάνου (Γεν. 28, 1-5). Ή έπιλογή 

τών τριών συγκεκριμένων περιστατικών πού απετέλεσαν τήν σύνθεση 

πού καλύπτει τήν Ν καμάρα του νάρθηκα δέν είναι τυχαία. Άντιστοιχεί 

ακριβώς στα έπεισόδια πού είκονίζονται διατεταγμένα σέ τρείς 

έπάλληλες ζώνες στήν όλοσέλιδη μικρογραφία πού προτάσσεται του 

Λόγου Εις τήν γέννησιν της υπεραγίας Δεσποίνης ήμών Θεοτόκου στα 

χειρόγραφα τών Όμιλιών του μοναχου Ίακώβου (Vat. gr. 1169, φύλλο 22v, 

Par. gr. 1208, φύλλο 29v).213 Οί όμοιότητες δέν περιορίζονται στήν έπιλογή 

τών συγκεκριμένων θεμάτων, άλΛά έπεκτείνονται καί στήν είκονογραφία. 

Παρα τήν αλλαγή στήν διάταξη τών θεμάτων έν σχέσει προς τα δεδομένα 

τής μικρογραφίας, ώστε να προκύψει μια σύνθεση καί όχι απλή παράθεση

210 Βλ. Γιαννούλη, Βυζαντινά μνημεία Άρτας, σ. 296-297 καί είκ. 74, σ. 429 καί είκ. 317-319, σ. 
567.
211 Ό Χριστος σέ ώριμη ήλικία στήν κορυφή τής Κλίμακος έμφανίζεται έπίσης στα 
χειρόγραφα τών Όμιλιών του μοναχου Ίακώβου (12ος αί.), στον Άγ. Κλήμεντα Άχρίδος 
(1294/5), τήν Παναγία Ljeviska (1309) κ.α. Stornajolo, Omilie, πίν. 7. Grozdanov, St. Kliment, 
είκ. 25. Panic, Babic, Ljeviska, σχ. 30, σ. 139.
212 Τέσσερις άγγελοι έπί τής Κλίμακος είκονίζονται έπίσης στα χειρόγραφα τών Όμιλιών 
του Ίακώβου (12ος αί.), στήν Άγ. Σοφία (μεταξύ 1037 καί 1056) καί τον Άγ. Κλήμεντα 
Άχρίδος (1294/5), στήν Μ. Χώρας (1315-1321) κ.α. Stornajolo, Omilie, πίν. 7. Grozdanov, Saint 
Sophia, σ. 25. Του ίδίου, St. Kliment, είκ. 25. Underwood, Kariye Djami, τ. 3, πίν. 438.
213 Stornajolo, Omilie, πίν. 7. Βλ. καί Linardou, Depicting the Salvation, σ. 136.
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αυτών, τα έπιμέρους είκονογραφικα στοιχεία ακολουθουν τήν απεικόνιση 

στα χειρόγραφα. Τέτοια είναι ή θέση του Ίσαακ στήν σκηνή του 

αποχαιρετισμου, οί προσωποποιημένες απεικονίσεις τών ποταμών στήν 

διάβαση του Ίορδάνου, ό ώριμος Χριστος στήν κορυφή τής Κλίμακος καί οί 

τέσσερις άγγελοι έπ' αυτής, για να περιοριστουμε στα πλέον σημαντικά. 

Ένδεικτικο τής ύπάρχουσας σχέσης είναι έπίσης το γεγονός, ότι στήν 

σκηνή του αποχαιρετισμου του Ίακώβ προς τούς γονείς του στήν Άρτα 

αναπαράγεται μέ απόλυτη πιστότητα καί το περιεχόμενο τής έπιγραφής 

πού φέρει ή αντίστοιχη απεικόνιση του θέματος στο χειρόγραφο: «ό 

αποχαιρετισμος του Ίακώβ προς Λάβαν είς Μεσοποταμίαν». 214 

Έπισημαίνεται, ότι ή ίδια στενή όμοιότητα μέ τα χειρόγραφα τών Όμιλιών 

του Ίακώβου παρατηρείται καί στήν παράσταση του Μωυσέως προ τής 

φλεγομένης Βάτου, ή όποία είκονίζεται στον Δ τοίχο του νάρθηκα.215

Ή παράσταση τής Κλίμακος του Ίακώβ συνδέεται στενα καί μέ 

άλλα δύο περιστατικα του βίου του πατριάρχου. Το περιεχόμενο του 

πρώτου προσδιορίζεται απο τήν συνοδευτική έπιγραφή ώς «ό Ίακώβ 

έγερθείς καί έκπληττόμενος» καί είκονίζεται στο Δ τύμπανο τής Ν 

καμάρας του νάρθηκα.216 Πρόκειται για τήν συνέχεια του περί τής 

Κλίμακος ένυπνίου, όταν ό Ίακώβ ξύπνησε καί αναλογιζόταν μέ δέος το 

θείο όραμα πού είχε αξιωθεί να αντικρίσει λέγοντας: «ώς φοβερος ό τόπος 

ουτος' ουκ εστι τουτο αλλ' ή οίκος Θεου, καί αύτη ή πύλη του ουρανου»

214 Βλ. Linardou, Depicting the Salvation, ύποσ. 12, σ. 136 καί Γιαννούλη, Βυζαντινά μνημεία 
Άρτας, σ. 296 για τίς έπιγραφές στα δύο χειρόγραφα καί τήν τοιχογραφία αντιστοίχως. 
Σημειώνεται, ότι τόσο ή είκονογραφία όσο καί ή έπιγραφή πού συνοδεύει το θέμα στίς 
εικονογραφημένες Όκτατεύχους είναι διαφορετικά. Βλ. για σχετικα παραδείγματα 
Weitzmann, Bernabo, Tarasconi, Octateuchs, τ. 2, πίν. 383-386. Επομένως, τα πρότυπα τής 
τοιχογραφίας τής Άρτας έντοπίζονται συγκεκριμένα στίς μικρογραφίες τών 
χειρογράφων τών Όμιλιών του Ίακώβου ή σέ κοινο άγνωστο σέ μάς πρότυπο καί δέν 
ανάγονται σέ ευρύτερη είκονογραφική πρακτική κοινή στίς απεικονίσεις του θέματος 
στα χειρόγραφα γενικότερα.
215 Γιαννούλη, Βυζαντινά μνημεία Άρτας, είκ. 75, σ. 430.
216 Γιαννούλη, Βυζαντινά μνημεία Άρτας, είκ. 321, σ. 568 καί σ. 297.



110

(Γεν. 28, 16-17).217 Το δεύτερο περιστατικο είναι ή πάλη του Ίακώβ μέ τον 

άγγελο καί εχει ίστορηθεί στον Δ τοίχο, ακριβώς κάτω απο τήν 

παράσταση του Μωυσέως προ τής Βάτου. Ή Κλίμαξ καί ή πάλη μέ τον 

άγγελο ώς κομβικα γεγονότα τής ζωής του Ίακώβ καί λόγψ του 

όραματικου-θεοπτικου χαρακτήρα τους, είκονίζονται συχνα σέ 

συνδυασμο παρότι σύμφωνα μέ τήν παλαιοδιαθηκική διήγηση απέχουν 

χρονικά.218

Σέ ένα άλλο έπίπεδο, ή μορφή του Χριστου σέ ώριμη ήλικία στήν 

κορυφή τής Κλίμακος συνδέεται μέ τήν παρουσία του ίδίου ώς Έμμανουήλ 

στίς παρακείμενες παραστάσεις τής Βάτου καί του όράματος του άγ. 

Πέτρου Άλεξανδρείας στον Δ τοίχο καί ώς Παλαιου τών Ήμερών στο 

κέντρο του τρούλλου του νάρθηκα.219 Έτσι, στο κεντρικο τμήμα του 

νάρθηκα συγκεντρώνονται οί απεικονίσεις καί τών τριών «ήλικιών» του 

Χριστου πού έκφράζουν τήν διπλή φύση του καί τήν ένιαία δράση του 

μέσα στήν ίστορία τόσο στήν προ τής Χάριτος περίοδο όσο καί στήν μετα 

τήν Ένανθρώπησή του έποχή. Άπο ανάλογες συνδυασμένες απεικονίσεις 

αναφέρουμε ένδεικτικα τήν περίπτωση του Άγ. Στεφάνου στήν Καστοριά 

(β' φάση, τέλος 12ου-αρχ. 13ου αί.), όπου οί τρείς μορφές του Χριστου, 

είκονισμένες έντος μεταλλίων, καταλαμβάνουν τήν καμάρα του 

κεντρικου κλίτους.220

217 Σημειώνεται, ότι ένας απο τούς προφήτες στον τρουλλο τής Περιβλέπτου του Μυστρά 
(μεταξύ 1365 καί 1374), ό όποίος ταυτίζεται πιθανότατα μέ τον Ίακώβ, φέρει είλητό, όπου 
ή Θεοτόκος αποκαλείται «τόπος» κατ' έπίδρασιν ακριβώς τής συγκεκριμένης αναφοράς 
του πατριάρχου μετα το ένύπνιο τής Κλίμακος. Μουρίκη, Προεικονίσεις, σ. 235-236.
218 Άπο τίς πολυάριθμες τέτοιες απεικονίσεις αναφέρουμε ένδεικτικα αυτές στον Άγ. 
Κλήμεντα Άχρίδος (1294/5) καί τήν Μ. Χώρας (1315-1321). Grozdanov, St. Kliment, είκ. 25. 
Underwood, Kariye Djami, τ. 3, πίν. 438. Σέ άλλες περιπτώσεις, σπανιότερα, τα δύο 
περιστατικα είκονίζονται αυτόνομα σέ γειτνιάζουσες όμως θέσεις, ώστε να έκφράζεται 
μέ αυτον τον τρόπο ή μεταξύ τους σχέση. Έτσι στον νάρθηκα του Lesnovo (1349) π.χ. τα 
δύο θέματα είκονίζονται το ένα κάτω απο το άλλο. Okunev, Lesnovo, πίν. XXXIV.
219 Γιαννούλη, Βυζαντινά μνημεία Άρτας, είκ. 73, σ. 429, είκ. 75, σ. 430, είκ. 78, σ. 430 καί είκ. 
298, σ. 560.
220 Βλ. N. Siomkos, L'iglise Saint-Etienne a Kastoria. Etude des differentes phases du dicor peint 
(Xe-XIVe siecles), Θεσσαλονίκη 2005, σ. 135-139 καί είκ. 61, όπου γίνεται έκτενής
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3.3.1.5 Μονή Χώρας (1315-1321) (άρ. κατ. 1ε)

Ή παράσταση τής Κλίμακος του Ίακώβ συνδυασμένη μέ το έπει- 

σόδιο τής πάλης του μέ τον άγγελο είκονίζεται στον Β τοίχο του παρεκ

κλησίου (Είκ. 17). 221 Στο αριστερο κάτω άκρο ίστορείται ό Ίακώβ 

ανακεκλιμένος καί κοιμώμενος δίπλα στήν βάση τής Κλίμακος. Ή 

τελευταία είκονίζεται χτιστή 222 μέ τέσσερις αγγέλους έπάνω της: δύο 

αναβαίνοντες καί δύο καταβαίνοντες.223 Στήν κορυφή της έμφανίζεται 

μέσα σέ ήμικύκλιο του ουρανου ή Θεοτόκος Βρεφοκρατουσα σέ 

προτομή.224 Στο δεξί τμήμα τής παραστάσεως, κάτω ακριβώς απο τήν 

καμπύλη τής Κλίμακος, είκονίζεται ή πάλη του Ίακώβ μέ τον άγγελο.225

πραγμάτευση του θέματος καί παρατίθεται ή σχετική βιβλιογραφία καθώς καί άλλα 
παραδείγματα.
221 Underwood, Kariye Djami, τ. 1, σ. 224-225, τ. 3, πίν. 437-443.
222 Ή απόδοση τής Κλίμακος χτιστής, ουσιαστικα μέ τήν μορφή γέφυρας, οφείλεται ίσως, 
κατα τήν εύστοχη έρμηνεία του Wessel, Jakob, στ. 521, σέ έπίδραση του Άκαθίστου Ύμνου 
καί συγκεκριμένα του γ' χαιρετισμου του Γ' Οίκου: «χαίρε, κλίμαξ έπουράνιε, δι' ης 
κατέβη [ό] θεός' χαίρε, γέφυρα μετάγουσα τούς έκ γής προς ουρανόν'». Όπως εχει ήδη 
αναφερθεί, μέ παρόμοιο τρόπο είκονίζεται ή Κλίμαξ καί στο τρίπτυχο του Ubissi (14ος αί.). 
Alibegashvili, Les icones, είκ. 80. Στήν προκειμένη περίπτωση ύπάρχει καί ένα περαιτέρω 
στοιχείο πού ίσως να έπέδρασε στήν απόδοση τής Κλίμακος μέ αυτή τήν μορφή. Στο ΝΔ 
σφαιρικο τρίγωνο είκονίζεται ό άγ. Ίωσήφ ό Ποιητής κρατώντας είλητό, όπου ανα
γράφεται τμήμα του β' τροπαρίου τής Δ' Ώδής του κανόνος του Άκαθίστου, στο όποίο 
γίνεται έπίσης αναφορα στήν Κλίμακα καί τήν Γέφυρα ώς σύμβολα τής Θεοτόκου: 
«Ίλαστήριον του κόσμου, χαίρε, άχραντε
Δέσποινα' χαίρε κλίμαξ, γήθεν πάντας ανυ- 
ψώσασα χάριτι' χαίρε, ή γέφυρα όντως ή με
τάγουσα έκ θανάτου πάντας προς ζωήν τούς 
ύμνουντάς σε».
Θεοδωροπούλου, Ακάθιστος, σ. 78. Βλ. καί Underwood, Kariye Djami, τ. 1, σ. 217, 219.
223 Τέσσερις άγγελοι έπί τής Κλίμακος είκονίζονται, όπως εχει ήδη αναφερθεί, καί στίς 
παραστάσεις του θέματος στα χειρόγραφα τών όμιλιών του μοναχου Ίακώβου, στήν Άγ. 
Σοφία καί τον Άγ. Κλήμεντα Άχρίδος, στούς Άγ. Άποστόλους Θεσσαλονίκης καί στο 
τρίπτυχο Ubissi. Stornajolo, Omilie, πίν. 7. Grozdanov, Saint Sophia, σ. 25. Του ίδίου, St. 
Kliment, είκ. 25. Stephan, Apostelkirche, σχ. 86, σ. 54. Alibegashvili, Les icones, είκ. 80.
224 Ή Θεοτόκος μέ τον Έμμανουήλ στήν κορυφή τής Κλίμακος είκονιζόταν έπίσης στο 
Volotovo (1390 π.). Vzdornov, Volotovo, είκ. 190.1.
225 Συναπεικόνιση τών δύο θεμάτων απαντά καί σέ άλλους ναούς, όπως ή Άγ. Σοφία 
Τραπεζουντος, ό Άγ. Κλήμης Άχρίδος, ή Παναγία Ljeviska, το Volotovo κ.ά. Talbot Rice, 
Haghia Sophia, είκ. 112, σ. 150. Grozdanov, St. Kliment, είκ. 25. Panic, Babic, Ljeviska, σχ. 30, σ.
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Τήν παράσταση συνοδεύουν τρείς έπιγραφές, οί όποίες περιλαμβάνουν 

τμήματα τής σχετικής παλαιοδιαθηκικής διήγησης, αναφέρονται δέ 

αποκλειστικα στο ένύπνιο τής Κλίμακος.226

Το συμβολικο περιεχόμενο τής παράστασης τονίζεται καί απο τήν 

παρουσία τής Θεοτόκου καί του Έμμανουήλ στήν κορυφή τής Κλίμακος, 

άλΛά καί απο τήν ενταξή της στον ευρύτερο κύκλο προεικονίσεων του 

παρεκκλησίου.227

Ή εντονη παρουσία αγγέλων στήν παράσταση -τέσσερις τον αρι

θμό- τήν συνδέει έπίσης μέ τίς μορφές τών δώδεκα όλόσωμων αγγέλων 

στο τύμπανο του ύπερκείμενου τρούλλου, οί όποίοι δοξολογουν τον Θεό.228 

Στήν παράσταση τής Κλίμακος ό άγγελος πού βρίσκεται ψηλότερα είκο

νίζεται στραμμένος μέ απλωμένα τα χέρια να προσφέρει έπίσης λατρεία 

στον Θεό.229

Ή παράσταση τής Κλίμακος συνδέεται καί μέ το περιεχόμενο τών 

είλητών δύο ύμνογράφων πού είκονίζονται στο ΒΔ καί το ΝΔ σφαιρικο 

τρίγωνο του τρούλλου αντιστοίχως. Πρόκειται για τούς άγ. Θεοφάνη τον 

Γραπτο καί Ίωσήφ τον ποιητή, οί όποίοι φέρουν κώδικα ό πρώτος καί 

είλητο ό δεύτερος μέ τμήματα ύμνων, όπου γίνεται αναφορα στήν Θεο

τόκο ώς κλίμακα καί ώς γέφυρα καί ώς μέσο ανυψώσεως τών ανθρώπων 

απο τήν έπίγειο φθορα στήν ουράνιο ζωή.230 Σημειώνεται, ότι ό άγ.

139. Vzdornov, Volotovo, είκ. 190.1. Έπ' αυτου βλ. καί Nersessian, Frescoes of Parecclesion, σ. 
334.
226 Για το περιεχόμενο τών έπιγραφών βλ. Underwood, Kariye Djami, τ. 1, σ. 224.
227 Ή έπιλογή τής Θεοτόκου καί του Έμμανουήλ για τήν οπτική απόδοση του συμβολικου 
περιεχομένου τών τύπων απαντά στο παρεκκλήσιο τής Μονής Χώρας καί στήν γειτονική 
μέ τήν Κλίμακα παράσταση τής φλεγομένης Βάτου καί μάλιστα καί στα δύο έπεισόδια 
του μικρου σχετικου κύκλου. Underwood, Kariye Djami, τ. 3, πίν. 437, 450.
228 Underwood, Kariye Djami, τ. 3, πίν. 408-425.
229 Βλ. Nersessian, Frescoes of Parecclesion, σ. 335.
230 Συγκεκριμένα, πρόκειται για το Θεοτοκίον τής ΣΤ' Ώδής τής νεκρώσιμης ακολουθίας 
τών λαϊκών καί για το β' τροπάριο τής Δ' Ώδής του κανόνος του Άκαθίστου Ύμνου. Βλ. 
Εύχολόγιον το Μέγα, σ. 410. Θεοδωροπούλου, Ακάθιστος, σ. 78. Βλ. τήν ανάλυση του 
συσχετισμου στον Underwood, Kariye Djami, τ. 1, σ. 217-219 καί τ. 3, πίν. 430-434, 436c-d. 
Είναι ένδιαφέρον να σημειωθεί, ότι ή παράσταση τής Κλίμακος είκονίζεται σέ στενή
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Θεοφάνης είκονίζεται ακριβώς έπάνω απο τήν παράσταση τής Κλίμα

κος.231

Ή παράσταση του ένυπνίου του Ίακώβ συνδέεται καί μέ τίς απει

κονίσεις τών προπατόρων πού συγκροτουν τήν κατ' άνθρωπον γενεαλο

γία του Κυρίου στα τύμπανα τών δύο τρούλλων του έσωνάρθηκα. 

Καταρχάς, ό ίδιος ό πατριάρχης καί οί δώδεκα γιοί του έμφανίζονται στον 

Ν τρουλλο (Είκ. 21).232 Έπιπλέον, τόσο το ένύπνιο τής Κλίμακος όσο καί ή 

πάλη μέ τον άγγελο είναι περιστατικά, κατα τα όποία ευλογήθηκε ό 

Ίακώβ καί οί απόγονοί του, άρα άμεσα συνδεδεμένα μέ τήν γενεαλογία 

του Κυρίου.233 Το σημείο αυτο συνιστ^ έναν ακόμη συνδετικο κρίκο 

ανάμεσα στίς παραστάσεις του παρεκκλησίου καί του έσωνάρθηκα.234

Καί στήν περίπτωση τής Μονής τής Χώρας, λοιπόν, ή παράσταση 

τής Κλίμακος του Ίακώβ λειτουργεί έντεταγμένη σέ ένα σύνθετο 

θεολογικο καί είκονογραφικο πλαίσιο μέ σταθερο σημείο αναφοράς το 

γεγονος τής Θείας Ένανθρωπήσεως.

σχέση μέ ένα τροπάριο καί στον έξωνάρθηκα τής Παναγίας Ljeviska (1309). Βρίσκεται 
στον Δ τοίχο δίπλα στήν παράσταση τής Κοιμήσεως, ή όποία εικονογραφεί το α' 
τροπάριο τής α' Ώδής του β' κανόνος του όρθρου τής έορτής τής Κοιμήσεως, ποιήματος 
του άγ. Ίωάννου του Δαμασκηνου. Βλ. Μηναίον Αύγούστου, σ. 111. Panic, Babic, Ljeviska, σχ. 
30, σ. 139. Το θέμα τής Κλίμακος του Ίακώβ συνδέεται στενα μέ το θέμα τής Κοιμήσεως 
καί μέσω ένος άλλου τροπαρίου τής έορτής, του α' στιχηρου του Μεγάλου Έσπερινου, 
όπου αναφέρονται τα έξής:
«Ώ  του παραδόξου θαύματος! ή πη
γή τής ζωής, έν μνημείψ τίθεται, 
καί κλίμαξ προς ουρανόν, ό τάφος γίνεται ...».
Μηναίον Αύγούστου, σ. 106. Ό συσχετισμος τών θεμάτων τής Κοιμήσεως καί τής 
Κλίμακος μέσψ του περιεχομένου τών ύμνων όδήγησε στήν απεικόνιση τής Κλίμακος 
δίπλα στήν Κοίμηση, τήν στιγμή μάλιστα πού το θέμα ύπήρχε ήδη στο πρόγραμμα του 
ίδίου χώρου, καθώς ό Ίακώβ μέ τήν Κλίμακα περιλαμβάνεται στήν παράσταση του 
θέματος «Άνωθεν οί Προφήται». Panic, Babic, αυτόθι.
231 Μέ τήν ίδια λογική ό άγ. Ίωσήφ είκονίζεται έπάνω ακριβώς απο τήν παράσταση τής 
Έγκατάστασης τής Κιβωτου στα Άγια τών Άγίων του Ναου του Σολομώντος, καθώς το 
τροπάριο πού αναγράφεται στο είλητό του αναφέρεται στο ίλαστήριον, το κάλυμμα 
δηλαδή τής Κιβωτου. Underwood, Kariye Djami, τ. 3, πίν. 430.
232 Underwood, Kariye Djami, τ. 1, σ. 49, τ. 2, πίν. 54-55, 58-63.
233 Βλ. Nersessian, Frescoes of Parecclesion, σ. 335. Βλ. καί τίς περαιτέρω αναφορές έπί του 
θέματος στο ύποκεφάλαιο περί του Άγ. Κλήμεντος Άχρίδος.
234 Βλ. για τήν έσωτερική αυτή σχέση καί Underwood, Kariye Djami, τ. 1, σ. 223-224.
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3.3.1.6 Άγ. Απόστολοι Θεσσαλονίκης (1315 π. η μεταξύ 1328 και 
1334) (άρ. κατ. 1στ)235 

Το περί τής Κλίμακος ένύπνιο του Ίακώβ είκονίζεται στον ΒΑ τομέα

του Α σταυροθολίου του Ν περιστώου (Είκ. 22).236 Στο αριστερο κάτω άκρο

τής παράστασης είκονίζεται ό Ίακώβ κοιμώμενος, ένώ δίπλα στο

προσκέφαλό του κάθεται άγγελος έπάνω σέ πέτρα, ό όποίος κοιτάζει τον

Ίακώβ καί μέ το δεξί του χέρι δείχνει προς τήν Κλίμακα. Το δεξί τμήμα τής

παράστασης καταλαμβάνει ή Κλίμαξ, τήν όποία ανεβαίνουν τέσσερις

άγγελοι. 237 Στήν απόληξή της είκονίζεται κενο τεταρτοκύκλιο του

ουρανου.238 Στο κέντρο περίπου τής παράστασης, δίπλα στα πόδια του

Ίακώβ, εχει ίστορηθεί ένα δένδρο.

Ή απεικόνιση τής Κλίμακος στούς Άγ. Άποστόλους περιλαμβάνει

όλα τα συνήθη στοιχεία του θέματος, έμφανίζει όμως καί δύο είκονογρα-

235 Σχετικα μέ τήν χρονολόγηση τών τοιχογραφιών τών Άγ. Άποστόλων εχουν 
διατυπωθεί δύο απόψεις. Ή πρώτη τίς τοποθετεί στήν β' δεκαετία του 14ου αί. καί 
συγκεκριμένα περί το 1315, συσχετίζοντάς τες αφενος μέ τα ψηφιδωτα καί τίς 
τοιχογραφίες τής Μ. Χώρας καί αφετέρου μέ τήν παρουσία του όσ. Λαζάρου του 
Γαλησιώτου μεταξύ τών είκονιζομένων άγίων κατα πρόσφατη άποψη. Βλ. A. Semoglou, 
«Le portrait de saint Lazare le Galesiote aux Saints-Apotres de Thessalonique: Un nouveau 
temoignage sur la datation des peintures murales de l'eglise», Βυζαντινά 21 (2000), σ. 617-628, 
όπου καί ή σχετική βιβλιογραφία. Ή δεύτερη έκδοχή τοποθετεί τήν δημιουργία τών 
τοιχογραφιών μεταξύ τών έτών 1328 καί 1334 συνδέοντάς τες μέ τήν δραστηριότητα του 
τότε ήγουμένου τής Μονής Παύλου. Βλ. M. Panayotidi, «Les tendances de la peinture de 
Thessalonique en comparaison avec celles de Constantinople, comme expression de la 
situation politico-economique de ces villes pendant le XIVe siecle», στο Βυζάντιο και Σερβία 
κατά τον ΙΔ ' αιώνα, Άθήνα 1996, σ. 354, όπου παρατίθεται καί ή σχετική βιβλιογραφία. Ή 
στενή, πάντως, σχέση εικονογραφίας καί περιεχομένου συγκεκριμένα του κύκλου τών 
θεομητορικών προτυπώσεων τών Άγ. Άποστόλων μέ τον αντίστοιχο του παρεκκλησίου 
τής Μ. Χώρας συνιστώ ένα σοβαρο έπιχείρημα ύπέρ τής χρονικής έγγύτητος, όσον αφορ^ 
στήν δημιουργία τών δύο συνόλων.
236 Βλ. Stephan, Apostelkirche, σ. 135-136 καί είκ. 86, σ. 54 καί σχ. 86, σ. 54. Στον 
συγκεκριμένο χώρο συνυπάρχει μέ τίς παραστάσεις τής φλεγομένης Βάτου, του Οίκου 
τής Σοφίας καί τής κεκλεισμένης Πύλης.
237 Ίδιος αριθμος αγγέλων είκονίζεται έπίσης, όπως εχει ήδη αναφερθεί, στα χειρόγραφα 
τών όμιλιών του Ίακώβου, στήν Άγ. Σοφία καί τον Άγ. Κλήμεντα Άχρίδος, στήν Μονή 
Χώρας κ.α.
238 Κενο είναι το τμήμα του ουρανου, όπου απολήγει ή Κλίμαξ, καί στήν αντίστοιχη 
παράσταση του Πρωτάτου καί τής Μονής Χιλανδαρίου. Μανουήλ Πανσέληνος, είκ. 116
117, σ. 246-247. Ευθυμίου, Λιτή Χιλανδαρίου, είκ. 1.
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φικές ίδιαιτερότητες. Ή πρώτη είναι ή μορφή του αγγέλου πού κάθεται 

δίπλα στον Ίακώβ καί ή δεύτερη το δένδρο στο κέντρο τής παράστασης.

Ή μορφή του αγγέλου δίπλα στον Ίακώβ εχει σαφώς μεγαλύτερο 

μέγεθος απο αυτές τών αγγέλων πού βρίσκονται έπί τής Κλίμακος. Ή 

θέση καί ή στάση του δίδουν τήν έντύπωση πώς ύπαγορεύει το ένύπνιο 

στον πατριάρχη. Το στοιχείο αυτο απαντ^ μέ παρόμοιο τρόπο καί στίς 

απεικονίσεις του θέματος στο εικονογραφημένο χειρόγραφο τών όμιλιών 

του άγ. Γρηγορίου του Θεολόγου του Παρισιου (Par. gr. 510, 879), στο 

καθολικο τής Μονής Χιλανδαρίου (1321/2) καί στο Lesnovo (1349) (Είκ. 2, 19, 

23).239

Ή Stephan θεωρεί τήν παρουσία του αγγέλου ώς μέσο αποδόσεως 

του ονόματος πού εδωσε ό Ίακώβ στον τόπο, όπου είδε το ένύπνιο: «οίκος 

Θεου» καί «πύλη του ουρανου» (Γεν. 28, 17).240 Έαν ό καθήμενος άγγελος 

συνιστ^ όντως τήν είκονογραφική απόδοση του θείου αυτου χαρακτήρα 

του τόπου του ένυπνίου, τότε θα μπορουσε να ταυτιστεί μέ τον Μεγάλης 

Βουλής Άγγελο, τον άσαρκο τότε Λόγο.241 Μια τέτοια έρμηνεία συμβαδίζει 

μέ σύνολη τήν πατερική παράδοση, ή όποία θεωρεί το ένύπνιο θεοφάνια, 

ένώ ετσι θα μπορουσε να αναπληρωθεί-έρμηνευθεί ό κενος ουρανος στήν

239 Βλ. Nersessian, Frescoes of Parecclesion, σ. 335. Ή Nersessian σημειώνει ότι ό άγγελος 
στούς Άγ. Άποστόλους δείχνει όχι τήν Κλίμακα, αλλα το μετάλλιο στο κέντρο του 
σταυροθολίου, όπου είκονίζεται ή Θεοτόκος μέ τον Έμμανουήλ. Στήν όμάδα τών 
μνημείων πού έμφανίζουν τήν ιδιαιτερότητα αυτή έντάσσει καί τήν Άγ. Σοφία Άχρίδος, 
έπειδή ό τελευταίος απο τούς αγγέλους πού ανεβαίνουν στήν Κλίμακα φαίνεται να 
απευθύνεται προς τον κοιμώμενο Ίακώβ. Στα αναφερόμενα απο τήν Nersessian 
παραδείγματα προστίθεται καί ή απεικόνιση του θέματος στο ΒΑ σφαιρικο τρίγωνο του 
Β τρούλλου τής Λιτής τής Μονής Χιλανδαρίου. Ευθυμίου, Λιτή Χιλανδαρίου, είκ. 1.
240 Stephan, Apostelkirche, σ. 136.
241 Ένα έπιπλέον στοιχείο ύπέρ αυτής τής έρμηνευτικής προσέγγισης προσφέρει ή 
σύγκριση μέ τήν παράσταση του αλατομήτου Όρους στον Άγ. Κλήμεντα Άχρίδος. Σέ 
αυτή ένας τρικέφαλος άγγελος -σαφής ύπαινιγμος στήν Άγία Τριάδα καί τήν θεϊκή 
ύπόσταση τής είκονιζόμενης μορφής- στέκεται δίπλα στο προσκέφαλο του κοιμώμενου 
Ναβουχοδονόσορος καί φαίνεται να του ύπαγορεύει το ένύπνιο. Άκουμπ^ μάλιστα το 
δεξί του χέρι στο κεφάλι του βασιλιά καί δείχνει μέ το ύψωμένο αριστερό του το Όρος. 
Millet, Frolow, La peinture, πίν. 13, 1. Οί προφανείς αναλογίες μέ τήν στάση καί τον ρόλο 
του αγγέλου στήν παράσταση τής Κλίμακος στούς Άγ. Άποστόλους ύποστηρίζουν τήν 
ταύτιση καί τής δεύτερης αυτής μορφής μέ τον Μεγάλης Βουλής Άγγελο.
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απόληξη τής Κλίμακος. Έπιπλέον, ή συγκεκριμένη μορφή μπορεί να 

θεωρηθεί ώς ύπαινιγμος στο γεγονος τής πάλης του Ίακώβ μέ τον άγγελο, 

το όποίο δέν εχει συμπεριληφθεί στήν συγκεκριμένη απεικόνιση. Ό 

άγγελος πού πάλαιψε μέ τον Ίακώβ ταυτίζεται απο τούς περισσότερους 

έρμηνευτές έπίσης μέ τον Μεγάλης Βουλής Άγγελο.

Το άλλο ίδιάζον στοιχείο τής παράστασης, το δένδρο, εχει 

έρμηνευθεί ώς σύμβολο τής γενεαλογίας του Κυρίου καί ταυτόχρονα ώς 

συνδετικος κρίκος μέ τήν ύποκείμενη (στον Α τοίχο) παράσταση τής Ρίζης 

του Ίεσσαί, όπου είκονίζεται ή κατ' άνθρωπον γενεαλογία του Κυρίου.242

Τα στοιχεία αυτα προσδίδουν στήν παράσταση πλούσιο συμβολικο 

περιεχόμενο καί καταδεικνύουν τον προεικονιστικό της χαρακτήρα, παρα 

τήν μή απεικόνιση μορφών στήν κορυφή τής Κλίμακος. Ό χαρακτήρας 

αυτος τής παράστασης τεκμηριώνεται, πέραν τών αναφερθέντων έσωτε- 

ρικών στοιχείων, καί απο τίς έξωτερικές της σχέσεις μέ άλλες παρα

στάσεις του Ν περιστώου.

Καταρχάς, το μετάλλιο μέ τήν Βρεφοκρατουσα στο κέντρο του 

σταυροθολίου σφραγίζει τον χαρακτήρα όλων τών παραστάσεων του 

χώρου.243 Ή παρουσία του μπορεί να αποτελεί μια δεύτερη έξήγηση για 

τήν απουσία μορφών στήν κορυφή τής Κλίμακος. Κι αυτο γιατί το ανώ

τερο τμήμα τής σχετικής παράστασης, στο όποίο τοποθετείται ή κορυφή 

τής Κλίμακος καί το κομμάτι του ουρανου, έφάπτεται στο μετάλλιο τής 

Βρεφοκρατούσης. Είναι, έπομένως, πιθανον να κρίθηκε περιττή ή έπανά- 

ληψη τής απεικόνισής της στο ίδιο σχεδον σημείο, έφόσον τα ύφιστάμενα

242 Stephan, Apostelkirche, σ. 136. Κατα τήν ίδια λογική ή Κλίμακα συνδέεται καί μέ τίς 
μορφές τών προπατόρων στο τύμπανο του ΝΔ τρούλλου του Ν περιστώου του ναου. 
Stephan, ενθ' αν., σ. 326. Για τήν ίδιαίτερη σχέση τής Κλίμακος μέ τήν γενεαλογία του 
Κυρίου καί κατα συνέπεια μέ τίς παραστάσεις σχετικου περιεχομένου παραπέμπουμε 
στα αναφερθέντα στα ύποκεφάλαια περί του Άγ. Κλήμεντος καί τής Μονής Χώρας.
243 Stephan, Apostelkirche, είκ. 73, σ. 45.
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είκονογραφικα στοιχεία ύπηρετουσαν έπαρκώς το θεολογικό-συμβολικο 

περιεχόμενο τών παραστάσεων.244

Ή Κλίμαξ βρίσκεται έπίσης σέ στενή σχέση μέ τίς λοιπές 

παραστάσεις του Α σταυροθολίου. Καταρχάς, συνιστ^ ένα ίδιαίτερο 

σύνολο μέ τα θέματα του Οίκου τής Σοφίας καί τής κεκλεισμένης Πύλης, 

στον ΒΔ καί τον ΝΔ τομέα του σταυροθολίου αντιστοίχως, μέ συνδετικο 

κρίκο τήν κοινή λειτουργική χρήση τών παλαιοδιαθηκικών περικοπών, 

απο τίς όποίες προέρχονται. Τα συγκεκριμένα χωρία αποτελουν τα 

αναγνώσματα του Έσπερινου τριών απο τίς βασικότερες θεομητορικές 

έορτές: του Γενεσίου, του Ευαγγελισμου καί τής Κοιμήσεως.245

Υπάρχει καί ένα δεύτερο έπίπεδο συνάφειας τών τριών αυτών 

θεμάτων, το όποίο προκύπτει απο τήν έρμηνεία στοιχείων τής διήγησης 

περί τής Κλίμακος. Όταν ό Ίακώβ αφυπνίζεται, συνειδητοποιεί τρομαγ

μένος το γεγονος τής θεοπτίας καί ονομάζει τον τόπο, όπου ελαβε χώρα 

«οίκο Θεου» καί «πύλη του ουρανου» (Γεν. 28,17). Στίς δύο αυτές ίδιότητες 

του τόπου αντιστοιχουν ακριβώς οί παραστάσεις του Οίκου τής Σοφίας 

καί τής κεκλεισμένης Πύλης, οί όποίες ύπ' αυτο το φώς λειτουργουν 

έρμηνευτικά-παραπληρωματικα έν σχέσει προς το θέμα τής Κλίμακος, 

ώστε να προκύπτει ένα κλειστο σύνολο. Τα στοιχεία αυτα σύν το γεγονός, 

ότι ή συγκεκριμένη αναφορα του Ίακώβ στον τόπο του ένυπνίου ώς οίκου 

του Θεου καί πύλης του ουρανου συνιστ^ τήν κατακλείδα τής αναγινω- 

σκόμενης περικοπής, εχει παίξει πιθανον ρόλο καί στήν έπιλογή αυτών 

ακριβώς τών τριών θεμάτων μέ τήν συγκεκριμένη έσωτερική σύνδεση, για 

να συγκροτήσουν τήν όμάδα τών αναγνωσμάτων τών περισσότερων 

θεομητορικών έορτών.

Στο σφιχτοδεμένο αυτο σύνολο ή παράσταση τής Βάτου, στο ΝΑ 

τμήμα του σταυροθολίου, δέν είναι ξένη. Άντίθετα, συνδέεται στενα μέ

244 Το στοιχείο αυτο έπισημαίνει καί ή Nersessian, Frescoes of Parecclesion, σ. 335.
245 Βλ. Προφητολόγιον, σ. 446, 598, 648.
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τήν παράσταση τής Κλίμακος -πέραν του δεδομένου κοινου συμβολικου 

τους περιεχομένου- καί λόγψ του στοιχείου του ίερου τόπου. Ή ίερότητα, 

δηλαδή, του τόπου του ένυπνίου, ή όποία κατα τήν Stephan δηλώνεται 

στήν έξεταζόμενη παράσταση καί μέ τήν μορφή του καθημένου αγγέλου, 

αντιστοιχεί στήν ίερότητα του τόπου τής θεοφάνιας τής Βάτου. Για να 

πλησιάσει στο σημείο τής φλεγομένης Βάτου, ό Μωυσής δέχεται έντολή 

να βγάλει τα ύποδήματά του, γιατί ή γή όπου στέκεται είναι άγία (Έξ. 3, 

5 ) .246 Έπομένως, τα δύο παρακείμενα θέματα εχουν ένα περαιτέρω 

σημαντικο κοινο σημείο, το όποίο προστίθεται στο θεολογικό-συμβολικο 

φορτίο τους.

Σύμφωνα μέ τα παραπάνω στοιχεία, ή παράσταση τής Κλίμακος 

στούς Άγ. Άποστόλους έμφανίζεται να εχει ένα ίδιαίτερα σύνθετο θεο- 

λογικο περιεχόμενο, το όποίο έμπλουτίζεται καί απο τήν προσθήκη 

ίδιαίτερων είκονογραφικών στοιχείων (καθήμενος άγγελος, δένδρο). Σέ 

αυτο το ύπόβαθρο δομείται καί το πλέγμα τών σχέσεων του θέματος μέ 

τίς ύπόλοιπες ανάλογες παραστάσεις του Ν περιστώου.

3.3.1.7 Μονή Χιλανδαρίου (1321/2) (άρ. κατ. 1ζ)

Στο καθολικο τής Μονής ή παράσταση τής Κλίμακος του Ίακώβ

είκονίζεται στο ΒΑ σφαιρικο τρίγωνο του Β τρούλλου τής Λιτής (Είκ. 19).247 

Στο κάτω αριστερο τμήμα της έμφανίζεται ό πατριάρχης κοιμώμενος, ένώ 

δεξια ύψώνεται ή Κλίμαξ, ή όποία απολήγει σέ κενο τμήμα του ουρα-

246 Είναι ένδιαφέρον, ότι ό «φοβερος τόπος» του ένυπνίου του Ίακώβ, τον όποίον ονόμασε 
«οίκο Θεου» καί «πύλη του ουρανου», εχει έπίσης συσχετισθεί μέ το πρόσωπο τής 
Θεοτόκου. Άναφέρουμε τήν περίπτωση τής μορφής ένος προφήτου, πιθανότατα του 
Ίακώβ, στο τύμπανο του τρούλλου τής Περιβλέπτου του Μυστρά (μεταξύ 1365 καί 1374), 
ό όποίος φέρει είλητο μέ το έξής περιεχόμενο:
«Τόπ[ο]ς νοητος τώ[ν] λόγον περιγράφης 
πάσι τρόπης άνωθεν όράθης κόρη».
Βλ. Μουρίκη, Προεικονίσεις, σ. 235-236 καί πίν. 86, όπου γίνονται καί παραπομπές σέ 
σχετικές πατερικές αναφορές. Έπίσης Rhoby, Epigramme, σ. 252.
247 Βλ. Markovic, Original paintings, σ. 230. Ευθυμίου, Λιτή Χιλανδαρίου, είκ. 1.
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νου.248 Δύο άγγελοι βρίσκονται έπάνω σέ αυτή.249 Στο κέντρο τής παρά

στασης, δίπλα στον κοιμώμενο πατριάρχη, δεσπόζει ή μορφή αγγέλου -σέ 

μεγαλύτερη κλίμακα απο τίς άλλες αγγελικές μορφές- ό όποίος φέρει 

σταυροφόρο ράβδο στο δεξί χέρι καί μέ το αριστερο δείχνει μέ έπιβλητική 

χειρονομία τήν Κλίμακα. Ή παράσταση έπιζωγραφίστηκε, όπως καί οί 

περισσότερες του κυρίως ναου καί τής Λιτής, στα 1803-1804 απο τούς 

Βενιαμίν καί Ζαχαρία, ζωγράφους απο τήν Γαλάτιστα τής Χαλκιδικής, 

απο τα πρώτα μέλη τής όμωνύμου συνοδίας, ή όποία παρήγαγε σημαντι- 

κο ζωγραφικο εργο απο το τελευταίο τέταρτο του 18ου αί. καί κατα το 

μεγαλύτερο τμήμα του 19ου. Ή έπιζωγράφηση δέν φαίνεται να εχει αλ

λοιώσει ουσιαστικα τήν αρχική μορφή του θέματος.250

Ή μορφή του καθημένου αγγέλου, ό όποίος δεσπόζει στήν παρά

σταση καί φαίνεται να ύπαγορεύει το ένύπνιο στον Ίακώβ, απαντ^, όπως 

εχει προαναφερθεί, καί στο παρισινο χειρόγραφο τών όμιλιών του άγ. 

Γρηγορίου του Θεολόγου, στούς Άγ. Άποστόλους Θεσσαλονίκης καί το 

Lesnovo (Είκ. 2, 22, 23).251 Τήν προτεινόμενη έρμηνεία του ώς Μεγάλης 

Βουλής Άγγέλου καί το συναφές θεολογικο περιεχόμενο ένισχύει έδώ καί 

ή γειτνίαση τής παράστασης μέ αυτή τής πάλης του Ίακώβ μέ τον άγγελο, 

ή όποία είκονίζεται στο ΝΑ σφαιρικο τρίγωνο του Β τρούλλου (Είκ. 20).252 

Ή μορφή του αγγέλου στήν παράσταση τής Κλίμακος λειτουργεί ώς

248 Κενο είναι το ήμικύκλιο του ουρανου καί στο Πρωτάτο καί στούς Άγ. Άποστόλους 
Θεσσαλονίκης. Μανουήλ Πανσέληνος, είκ. 117, σ. 247. Stephan, Apostelkirche, σχ. 86, σ. 54.
249 Δύο άγγελοι απαντουν έπίσης στήν απεικόνιση του θέματος στο παρισινο χειρόγραφο 
τών όμιλιών του άγ. Γρηγορίου του Θεολόγου, τήν Betania καί το Πρωτάτο. Brubaker, 
Vision and Meaning, είκ. 23. Μανουήλ Πανσέληνος, είκ. 117, σ. 247.
250 Βλ. Markovic, Original paintings, σ. 221. Έπίσης Ευθυμίου, Λιτή Χιλανδαρίου.
251 Βλ. τήν σχετική αναφορα στο ύποκεφάλαιο για τήν παράσταση τής Κλίμακος στούς 
Άγ. Άποστόλους Θεσσαλονίκης.
252 Βλ. Ευθυμίου, Λιτή Χιλανδαρίου, είκ. 2. Τα θέματα τής Κλίμακος καί τής πάλης του 
Ίακώβ είκονίζονται σέ παραβολή, αντί του συνδυασμου τους σέ μια ένιαία παράσταση, 
καί σέ άλλες περιπτώσεις, όπως π.χ. στο Lesnovo, όπου ίστορουνται το ένα κάτω απο το 
άλλο. Okunev, Lesnovo, πίν. XXXIV. Nersessian, Frescoes of Parecclesion, σ. 334. Τόσο ό 
είκονογραφικος συμφυρμος τών θεμάτων όσο καί ή παράπλευρη απεικόνισή τους 
έκφράζουν έξίσου τον ίδιαίτερο μεταξύ τους σύνδεσμο.
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πάρισο τής αντίστοιχης μορφής πού συμπλέκεται μέ τον Ίακώβ στο 

έπεισόδιο τής πάλης, ή όποία απο τούς περισσότερους έρμηνευτές 

ταυτίζεται μέ τον Λόγο, το β' πρόσωπο τής Άγίας Τριάδος.

Καί στήν Μονή Χιλανδαρίου ή παράσταση τής Κλίμακος σχετίζεται 

μέ μια σειρα άλλων θεμάτων του προγράμματος. Καταρχάς, συνδέεται μέ 

όλες τίς παραστάσεις θεομητορικών προτυπώσεων πού καταλαμβάνουν 

τα ύπόλοιπα σφαιρικα τρίγωνα του Β καί τα αντίστοιχα του Ν τρούλλου 

τής Λιτής.253 Βάση του συσχετισμου είναι το κοινο θεολογικό τους περιε

χόμενο, ύπάρχουν όμως καί δευτερεύουσες έρμηνευτικές παράμετροι, πού 

δημιουργουν καί έπιμέρους συνδυασμούς. Το θέμα π.χ. του Πόκου του 

Γεδεών (Κρ. 6, 36-40), το όποίο είκονίζεται στο ΒΔ σφαιρικο τρίγωνο του Β 

τρούλλου,254 είναι ένα θαυμαστο γεγονος πού στόχευε στήν ένίσχυση του 

Κριτου έν όψει του αγώνα του κατα τών Μαδιανιτών (Είκ. 24). Το όραμα 

τής Κλίμακος αντιστοίχως εγινε για τήν ένίσχυση του Ίακώβ πού είχε 

φύγει απο το σπίτι του για να αποφύγει τήν έκδίκηση του αδελφου του 

μετα απο το περιστατικο τής ύποκλοπής τής πατρικής ευλογίας (Γεν. 27).

Άλλο σημαντικο στοιχείο είναι ή σχέση τής Κλίμακος μέ τίς μορφές 

τών προπατόρων στο τύμπανο του Β, άλΛά καί του Ν τρούλλου. Για τήν 

ύπογράμμιση προφανώς αυτής ακριβώς τής σχέσης έπιλέγεται ή τοπο

θέτηση τής μορφής του Ίακώβ καί πέντε γιών του μεταξύ τών προπα

τόρων του Β τρούλλου.255 Έτσι, οί μορφές τους καί οί παραστάσεις τής 

Κλίμακος καί τής πάλης στα Α σφαιρικα τρίγωνα, όπου «πρωταγωνιστεί» 

ό Ίακώβ καί τονίζεται ή ευλογία του γένους του, συγκροτουν ένα σύνολο 

μέ έσωτερική ένότητα καί κυρίαρχο θέμα τήν αναφορα στήν κατ' 

άνθρωπον γενεαλογία του Κυρίου. Ή περίπτωση του συνδυασμου αυτου 

τής Κλίμακος καί τών προπατόρων μέσψ τής διπλής παρουσίας του

253 Markovic, Original paintings, σ. 230. Ευθυμίου, Λιτή Χιλανδαρίου, είκ. 1-8.
254 Ευθυμίου, Λιτή Χιλανδαρίου, είκ. 3.
255 Markovic, Original paintings, σ. 229. Radovanovic, Hristovi preci, σ. 640 καί σχ. 1, σ. 641.
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Ίακώβ απαντ^ καί σέ άλλα μνημεία τής περιόδου (Άγ. Κλήμης, Μονή 

Χώρας), όπως εχει αναφερθεί, στήν Λιτή, όμως, του Χιλανδαρίου ή σχέση 

είναι πιο στενή καί ξεκάθαρη, αφου τα θέματα είναι τοποθετημένα στον 

ίδιο χώρο μέ στόχο τήν συγκρότηση ένος κλειστου συνόλου κοινου περιε-

χομένου.256

Μέ βάση τα προαναφερθέντα δεδομένα σκιαγραφείται ή λειτουρ

γία τής παράστασης τής Κλίμακος στα πλαίσια του σύνθετου είκονογρα- 

φικου περιβάλλοντος τής Λιτής του Χιλανδαρίου. Ή δεδομένη πολυσημία 

της διευρύνει τίς δυνατότητες δόκιμων έρμηνευτικα συσχετισμών της μέ 

μια σειρα άλλων θεμάτων πού είκονίζονται στον χώρο αυτό.

Ή Κλίμαξ του Ίακώβ ύπήρξε μια απο τίς πλέον σημαντικές θεομη

τορικές προεικονίσεις καί χρησιμοποιήθηκε ευρέως στήν έκκλησιαστική 

γραμματεία καί τήν τέχνη. Το πλούσιο θεολογικο περιεχόμενο του θέμα

τος καί οί διάφορες έρμηνευτικές προσεγγίσεις του διευκόλυναν τήν 

λειτουργία του σέ ποικίλα είκονογραφικα συμφραζόμενα, πάντοτε όμως 

κυρίαρχη ήταν ή σύνδεσή του μέ το γεγονος τής Θείας Έναθρωπήσεως. Οί 

πολυάριθμες απεικονίσεις του κατα τήν παλαιολόγειο περίοδο, τόσο οί 

αφηγηματικές όσο καί οί συνοπτικές, συνδέονται αποκλειστικα μέ τήν 

σάρκωση του Λόγου καί τήν Θεοτόκο.

Ένα έπιπλέον ένδιαφέρον στοιχείο είναι ή σχέση του ένυπνίου τής 

Κλίμακος καί του ίδίου του Ίακώβ μέ άλλα γεγονότα η τύπους, όπως π.χ. 

ό τόπος του ένυπνίου, ή πάλη μέ τον άγγελο, το άστρο του Βαλαάμ, ή κατ' 

άνθρωπον γενεαλογία του Μεσσίου, τα όποία έπίσης συνδέονται μέ τήν 

Ένανθρώπηση καί τήν Θεοτόκο. Τα στοιχεία αυτα δηλώνονται κατα 

περίπτωσιν μέ διάφορα μέσα, όταν έπιλέγεται ή ενταξή τους στίς απει

κονίσεις του θέματος τής Κλίμακος, καί λειτουργουν ποικιλοτρόπως στα

256 Βλ. καί Ευθυμίου, Λιτή Χιλανδαρίου.
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πλαίσια τών σύνθετων είκονογραφικών προγραμμάτων τής ύστεροβυζαν- 

τινής κυρίως περιόδου διευρύνοντας το πλέγμα τών συσχετισμών τών 

παραστάσεων πού τα περιλαμβάνουν.

Άπο τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα, ότι τόσο ή Κλίμαξ 

όσο καί ό Ίακώβ κατέχουν σημαντική θέση στο σύνολο τών παλαιοδια- 

θηκικών θεμάτων πού έρμηνεύθηκαν ώς προτυπώσεις τών σχετικών μέ 

τήν Ένανθρώπηση του Κυρίου γεγονότων καί του προσώπου καί του 

ρόλου τής Θεοτόκου σέ αυτά, στοιχείο πού εχει αποτυπωθεί καί στήν 

απεικόνισή τους στήν βυζαντινή τέχνη.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Β '

ΦΛΕΓΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

1. Ή  γ ρ α π τ ή  π α ρ ά δ ο σ η  

1.1 Ή  Π α λ α ιά  Δ ια θ ή κ η

Ή Βάτος ή φλεγομένη καί μή κατακαιομένη αποτελεί μία απο τίς 

σημαντικότερες καί ώς έκ τούτου ευρέως διαδεδομένες παλαιοδιαθηκικές 

θεομητορικές προεικονίσεις. Το θέμα προέρχεται απο τα κεφάλαια 3 - 4,1

17 του βιβλίου τής Έξόδου. Ό Μωυσής είδε στο Χωρήβ το όραμα τής Βάτου 

πού φλεγόταν χωρίς να κατακαίεται καί δέχτηκε τήν κλήση του Θεου να 

αναλάβει τον απελευθερωτικο αγώνα του Ίσραήλ: «ώφθη δέ αυτφ (ένν. 

τφ Μωυσή) άγγελος Κυρίου έν πυρί φλογος έκ του βάτου, καί όρ^ ότι ό 

βάτος καίεται πυρί, ό δέ βάτος ου κατεκαίετο» (Έξ. 3, 2). Ή όρασις τής 

Βάτου απο τον Μωυσή τον συνέδεσε στενα τόσο στήν πατερική γραμμα

τεία όσο καί στήν ύμνολογία τής Έκκλησίας μέ το συγκεκριμένο σύμβολο.

1.2 Ή  ε κ κ λ η σ ια σ τ ικ ή  γ ρ α μ μ α τ ε ία

1.2.1 Ή  π α τερική συγγραφ ή

Το θέμα τής Βάτου απο νωρίς έρμηνεύθηκε απο τούς Πατέρες ώς 

προεικόνισις τής Θεοτόκου, οί δέ σχετικές αναφορές στα εργα τους είναι 

πολυάριθμες. Σύμφωνα μέ τήν έρμηνεία πού δίδεται, όπως ή Βάτος 

παρότι φλεγόταν δέν κατεκάη, ετσι καί ή Θεοτόκος δέν κάηκε απο το πυρ 

τής θεότητος καί έπίσηςπαρότι γέννησε παρέμεινε παρθένος.257

257 Έκτος απο τήν Βάτο καί ό Μωυσής συνδέεται πολύ στενα μέ το γεγονος τής Θείας 
Ένανθρωπήσεως, αφου θεωρείται καί ό ίδιος τύπος του Χριστου. Για τον τυπολογικό- 
θεολογικο αυτον συσχετισμο βλ. Γ.Άντ. Γαλίτη, «Ό προφήτης Μωυσής ώς τύπος του 
Χριστου» στο Αγία Γραφή καί σύγχρονος άνθρωπος. Τιμητικός Τόμος στον Καθηγητή 
Ιωάννη Δ. Καραβιδόπουλο, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 91-100. Ό συσχετισμος αυτος έκφράζεται 
σέ όρισμένες περιπτώσεις καί στήν είκονογραφία. Ένδεικτική είναι μία παράσταση στήν 
κατακόμβη τής Via Latina, όπου συνδυάζονται ή Έγερσις του Λαζάρου απο τον Χριστο
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Ό άγ. Γρηγόριος Νύσσης (335/340-394) έρμηνεύει ώς έξής το θέμα 

στήν Όμιλία του Εις τήν Γέννησιν τον Χριστού: «... το γαρ τότε προ- 

διατυπωθέν έν τή φλογί καί τή βάτψ διαβάντος του μέσου χρόνου σαφώς 

έν τφ κατα τήν παρθένον μυστηρίψ ανεκαλύφθη. ώς γαρ έκεί ή θάμνος 

καί άπτει το πυρ καί ου καίεται, ουτω καί ένταυθα ή παρθένος καί τίκτει 

το φώς καί ου φθείρεται».258 Το παραπάνω χωρίο συνιστ^ τήν πρωιμότερη 

αναφορα στήν φλεγομένη Βάτο ώς τύπο τής Θεοτόκου.

Ό Θεοδώρητος Κύρου έπίσης (393-466 π.) κάνει μια πολύ ένδια- 

φέρουσα προσέγγιση του θέματος τής Βάτου, τήν όποία παραθέτουμε ώς 

ένδεικτική τής πολλαπλότητος τών έρμηνευτικών έπιπέδων πού χαρακτη

ρίζει τα θέματα τών προεικονίσεων στο σύνολό τους: «Τήν του Θεου

καί ή παραλαβή του Νόμου απο τον Μωυσή. Βλ. Kotzsche-Breitenbruch, Neue Katakombe, 
πίν. 18c. Ferrua, Via Latina, πίν. LXXXV καί XCVIII.
258 F. Mann (έκδ.), Gregorii Nysseni, In diem natalem, στο E. Rhein, F. Mann, D. Teske, H. Polack 
(έπ.), Gregorii Nysseni Sermones, Pars III, Leiden· New York· Koln 1996, σ. 247-248. Ό χρόνος 
έκφωνήσεως τής όμιλίας τοποθετείται στα 386 μ.Χ., τήν ήμέρα τής έορτής τών 
Χριστουγέννων. Βλ. Παπαδοπούλου, Πατρολογία Β ', σ. 624. Για το πρόσωπο καί το εργο 
του άγ. Γρηγορίου Νύσσης γενικότερα βλ. Ή.Δ. Μουτσούλα, Γρηγόριος Νύσσης. Βίος 
Συγγράμματα Διδασκαλία, Άθήναι 1997, όπου στίς σ. 282-284 γίνεται καί είδική αναφορα 
στήν όμιλία πού μάς ένδιαφέρει.

Ή όρασις τής Βάτου, όπως καί άλλα γεγονότα του βίου του Μωυσέως, καθώς καί τής 
Παλαιάς Διαθήκης γενικότερα, εχουν έναν ίδιαίτερο πνευματικο χαρακτήρα. Κατα τούς 
Πατέρες συνιστουν θεοφάνειες, θέαση, δηλαδή, του Θεου μέ τούς πνευματικούς 
οφθαλμούς. Μια τέτοια θεολογική έρμηνεία τής ζωής του Μωυσέως κάνει ό άγ. 
Γρηγόριος Νύσσης στο εργο του μέ τον εύγλωττο τίτλο Περί τού βίου Μωϋσέως τού 
Νομοθέτου η περί της κατ' αρετήν τελειότητος. Βλ. J. Danielou, Grigoire de Nysse, La vie de 
Moise ou Traiti de la perfection en matiere de vertu, (SC 1), Paris 19683. Έπίσης Άγίου Γρηγορίου 
Νύσσης, Εις τον βίον τού Μωϋσέως, (είσαγ.-κείμ.-μετάφρ.-σχόλια αρχιμ. Παγκρατίου 
Μπρούσαλη), Άθήναι 1990, όπου παρατίθενται σημαντικα σχόλια καί έρμηνευτικές 
παρατηρήσεις. Βλ. καί Γ.Ι. Μαντζαρίδου, «Θεόπτης Μωυσής καί Θεοπτία» στο Αγία 
Γραφή καί σύγχρονος άνθρωπος. Τιμητικός Τόμος στον Καθηγητή Ιωάννη Δ. 
Καραβιδόπουλο, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 287-294. Τον ίδιαίτερο αυτο χαρακτήρα τής 
όράσεως τής Βάτου δείχνει σαφώς ή έπιγραφή, ή όποία συνοδεύει τήν απεικόνιση του 
θέματος στο χαμένο σήμερα χειρόγραφο τής Όκτατεύχου-Ίνδικοπλεύστου τής Σμύρνης 
(κώδ. Β.8 τής Ευαγγελικής Σχολής): «το Σινα Όρος: ή αληθ(ής) θεωρία» (φύλλο 166v). Βλ. 
Strzygowski, Bilderkreis, σ. 58 καί πίν. ΧΧΙΧ. Bernabo, Fisiologo, είκ. 81. Ή αληθής θεωρία 
είναι ή θέα του Θεου. Το αντικείμενο τής θεωρίας έμφανίζεται ώς είκόνα έπάνω απο τήν 
Βάτο. Είναι ό Χριστος Έμμανουήλ στα χέρια τής Θεοτόκου. Το γεγονος ότι μια τέτοια 
έπιγραφή συνοδεύει μια απο τίς παλαιότερες-άν όχι καί τήν παλαιότερη, έφόσον 
δεχθουμε τήν χρονολόγησή της στον 11ο αίώνα, σωζόμενη ευθεία τυπολογική συσχέτιση 
τής όράσεως τής φλεγομένης Βάτου μέ τήν Ένανθρώπηση του Κυρίου καί το πρόσωπο 
τής Θεοτόκου, είναι καθεαυτο έξαιρετικής σημασίας.
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δύναμιν καί φιλανθρωπίαν κηρύττει, ότι δή φρυγανώδη ούσαν το άσβε- 

στον ουκ ανήλισκε πυρ, οίμαι δέ καί έτερα δια τούτου παραδηλουσθαι. 

Καί ότι ό Ίσραήλ ύπο τών Αίγυπτίων έπιβουλευόμενος ουκ αναλωθήσεται, 

άλΑά κρείττων εσται τών πολεμούντων. Καί ώς ό Μονογενής έναν- 

θρωπήσας, καί παρθενικήν οίκήσας νηδύν, φυλάξει τήν παρθενίαν 

ακήρατον. Φασί δέ τινες, έν βάτψ φανήναι τον Θεόν, καί ουκ έν άλλψ 

φυτφ, δια το μή δύνασθαί τινα έκ βάτου γλύψαι Θεόν. Είκος γαρ ην 

Ίουδαίους καί τουτο τολμήσαι, είπερ έν άλλψ ώφθη φυτφ». 259

Ένας άλλος άξονας τής πατερικής σκέψης αναφορικα μέ το 

έξεταζόμενο θέμα είναι ή ταυτότητα του αγγέλου πού έμφανίστηκε στον 

Μωυσή μέσα απο τήν Βάτο. Άπο τήν πρώτη ήδη χριστιανική περίοδο οί 

συγγραφείς έπιχειρηματολογουν ύπέρ τής ταύτισης του αγγέλου μέ τον 

άσαρκο ακόμη τότε Λόγο. Ό άγ. Ίουστίνος π.χ. (+ 165 π.) αναφέρει τα έξής: 

«... Ήδη μέντοι, ώ Τρύφων, αποδείξω ότι προς τή Μωσέως όπτασί^ αυτος 

ουτος μόνος, καί άγγελος καλούμενος καί θεος ύπάρχων, ώφθη καί 

προσωμίλησε τφ Μωσεί». 260

259 Το χωρίο βρίσκεται στο εργο του Είς τά άπορα της Θείας Γραφης κατ' εκλογήν, Εις τήν 
Έξοδον, ώς απάντηση στήν ΣΤ' έρώτηση μέ τίτλο Τί δηλοϊ τό, τον βάτον καίεσθαι, καί μή 
κατακαίεσθαι. PG 80, 229BC.
260 Διάλογος προς Τρύφωνα, 60, 4. Bobichon, Dialogue, Ι, σ. 346.

Ή ταυτότητα του αγγέλου πού έμφανίστηκε μέσα στήν φλόγα του πυρος απο τήν Βάτο 
καθώς καί σέ άλλα γεγονότα τής Παλαιάς Διαθήκης, όπως ή πάλη μέ τον Ίακώβ (Γεν. 32, 
24-32), απασχόλησε ίδιαίτερα τήν πατερική σκέψη. Ή έπικρατέστερη σχετική έκδοχή 
ύπήρξε ή ταύτισή του μέ το δεύτερο πρόσωπο τής Άγίας Τριάδος, τον Λόγο. Άλλωστε 
μέσα στο ίδιο το κείμενο τής Παλαιάς Διαθήκης ό Ήσαΐας ονομάζει τον αναμενόμενο 
Μεσσία Μεγάλης Βουλής Άγγελο (Ήσ. 9, 6). Για το θέμα βλ. τήν ad hoc σημαντική 
έργασία του Β.Μ. Βέλλα, Mal'ak- Jahve, (Άνατύπωσις έκ του Εκκλησιαστικού Φάρου 
Άπριλίου-Μαΐου-Ίουνίου 1931), έν Άλεξανδρεί^ 1931, ό όποίος αναπτύσσει τήν θεολογική 
αυτή άποψη βασιζόμενος στα σχετικα χωρία Πατέρων καί έκκλησιαστικών συγγραφέων. 
Βλ. καί Ί. Φούντα, «Ή Παλαια Διαθήκη πολεμουμένη καί απολογουμένη», Θυμίαμα 34 
(2003), σ. 7-13.
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Το θέμα τής Βάτου εχει, τέλος, καί ευχαριστιακο περιεχόμενο.261 Το 

πυρ τής Βάτου παραπέμπει σέ αυτο τών παλαιοδιαθηκικών θυσιών καί 

κατ' έπέκτασιν στήν σωτηριώδη θυσία του Κυρίου.262

Σέ κάθε περίπτωση, πάντως, βασικο άξονα τών διαφόρων πατερι- 

κών έρμηνειών του όράματος τής Βάτου συνιστ^ το μυστήριο τής Θείας 

Ένανθρωπήσεως.

1.2.2 Ή  ύμ νογρα φ ία

Άπο τίς πολυάριθμες αναφορές τής φλεγομένης Βάτου στήν ύμνο

γραφία τής Έκκλησίας θα αναφέρουμε μόνο το δ' τροπάριο τής ΣΤ' Ώδής 

του κανόνος του Άκαθίστου Ύμνου, ποιήματος του άγ. Ίωσήφ του 

Ύμνογράφου, το όποίο καί συνιστ^ ένα απο τα γνωστότερα παραδείγ

ματα:

«Χαράς αίτία, χαρίτωσον ήμών

τον λογισμον του κραυγάζειν σοι'

261 Ένδεικτική για τήν σχέση του θέματος μέ τήν Θεία Ευχαριστία, είναι ή χρήσις τής 
Βάτου απο τον άγ. Συμεών τον Νέο Θεολόγο σέ μια ευχή του, ή όποία διαβάζεται προ τής 
Θείας Μεταλήψεως. Σέ αυτή αναφέρονται τα έξής: «...Ταυτα τολμηρον ποιεί με, ταυτά 
με πτεροί, Χριστέ μου' καί θαρρών ταίς σαίς πλουσίαις προς ήμάς ευεργεσίαις, χαίρων τε 
καί τρέμων άμα, του πυρος μεταλαμβάνω, χόρτος ών, καί ξένον θαυμα! δροσιζόμενος 
αφράστως ώσπερουν ή βάτος πάλαι, ή αφλέκτως καιομένη». Ώρολόγιον το Μέγα, σ. 516.
262 Ό συσχετισμος τής Βάτου μέ τήν Θεία Ευχαριστία δηλώνεται μέ διαφόρους τρόπους 
καί στήν είκονογραφία. Στα χειρόγραφα του Ίνδικοπλεύστη σέ Βατικανο (9ος αί.) καί Σινά 
(πρώιμος 11ος αί.) π.χ. οί πανομοιότυπες μικρογραφίες τών φύλλων 61v καί 101v 
αντιστοίχως παρουσιάζουν τήν παραλαβή του Νόμου σέ συνδυασμο μέ τήν όραση τής 
Βάτου. Καί στίς δύο περιπτώσεις ή Βάτος είκονίζεται ώς κρατήρας απο τον όποίο 
βγαίνουν φλόγες. Μέ τον ίδιο ακριβώς τρόπο είκονίζεται στα συγκεκριμένα χειρόγραφα 
το θυσιαστήριο στίς μικρογραφίες τών φύλλων 59r καί 98r αντιστοίχως, οί όποίες εχουν 
ώς θέμα τήν θυσία του Ίσαακ σέ έναν προφανή παραλληλισμό. Σημειώνεται, ότι καί στίς 
δύο περιπτώσεις ή ταυτότητα του «έπίμαχου» αντικειμένου δηλώνεται σαφώς απο 
έπιγραφή. Ή όμοιότητα τής απεικόνισης δέν είναι τυχαία. Στοχεύει στον συσχετισμο τής 
Βάτου μέ τήν θυσία του ένανθρωπήσαντος Χριστου, τήν όποία προτυπώνει σαφέστατα 
στήν Παλαια Διαθήκη ή θυσία του Ίσαάκ. Καθίσταται, λοιπόν, στήν προκειμένη 
περίπτωση ή Βάτος ένα καθαρα ευχαριστιακο θέμα, καθώς μάλιστα τα συμφραζόμενα 
τών συγκεκριμένων απεικονίσεών της δέν έπιτρέπουν τήν έρμηνεία της ώς θεομητορικής 
προτυπώσεως. Για τήν ευχαριστιακή έρμηνεία τών παραστάσεων αυτών βλ. Άλιπράντη, 
Ό Μωϋσης, σ. 42-43 καί ίδίως 52-55 καί πίν. 65, είκ. 120, πίν. 75, είκ. 135. Βλ. έπίσης 
Weitzmann, Galavaris, Sinai Manuscripts, είκ. 160, 163.
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Χαΐρε, η άφλεκτος βάτος, νεφέλη 

ολόφωτε, η τούς πιστούς άπαύστως 

έ π ισκιάζουσα».263

2. Ή  λ ε ιτ ο υ ρ γ ικ ή  χ ρ ή σ η

Ή περικοπή άπο το βιβλίο της Εξόδου, η οποία άναφέρεται στην 

όραση της Βάτου, άποτελεί ένα άπο τά άναγνώσματα τού Εσπερινού της 

Συνάξεως τού Αρχαγγέλου Γαβριήλ, η οποία τιμάται την ΚΣΤ' Μαρτίου, 

την έπομένη, δηλαδή, της Έορτης τού Εύαγγελισμού.264 Το όραμα της 

Βάτου σχετίζεται καί μέ τον Αρχάγγελο, άφού Άγγελος φανερώθηκε στον 

Μωυση άπο την Βάτο μέσα σέ φλόγα’ «ώφθη δέ αύτφ άγγελος Κυρίου έν 

πυρί φλογος έκ τού βάτου» (Έξ. 3, 2). Επιλέγεται, λοιπόν, ώς άνάγνωσμα 

διότι ταιριάζει καί στην έορτη της Θεοτόκου καί σέ αύτη τού Αρχαγγέλου.

3. Ή  ε ικ α σ τ ικ ή  μ α ρ τ υ ρ ία

3.1 Ή  ε ίκ ο ν ο γ ρ α φ ικ ή  π α ρ ά δ ο σ η

Το θέμα της φλεγομένης Βάτου γνώρισε πολύ μεγάλη διάδοση 

στην εικονογραφία, πάντοτε σέ συνδυασμό μέ το πρόσωπο τού Μωυση, 

ώς μιά άπο τίς βασικότερες παραστάσεις θεομητορικών προτυπώσεων. Ή 

άπεικόνισή του γίνεται μέ δύο τρόπους: α) ώς αύτοτελης άφηγηματικη

263 Θεοδωροπούλου, Ακάθιστος, σ. 86. Γιά άλλες παρόμοιες άναφορές βλ. Εύστρατιάδου, 
Ή Θεοτόκος, σ. 12. ’Επίσης Βουρλη, Θέματα χριστολογίας, σ. 41-44.
264 Σέ παλαιά χειρόγραφα αναγνωστικά δίδεται η πληροφορία, ότι στον Έσπερινο της 
Έορτης τού Εύαγγελισμού διαβαζόταν η περικοπή 3,12 -81 άπο το βιβλίο της Εξόδου, στήν 
οποία περιγράφεται ή όρασις της Βάτου άπο τον Μωυση. Βλ. Rahlfs, Alttestamentliche 
Lektionen, σ. 144 καί Mateos, Typikon, I, σ. 254. Υπάρχουν, όμως, καί έξίσου παλαιές 
πληροφορίες χειρογράφων πού θέτουν ώς άναγνώσματα της έορτης τά άναγιγνω- 
σκόμενα στον Έσπερινο τών Έορτών τού Γενεθλίου καί της Κοιμήσεως, δηλαδη τά Γεν. 
28, 10-17, Ίεζ. 43, 27-44, 41 καί Παρ. 9, 1-11 . Βλ. Dmitrievskij, Opisanje, I, σ. 215. Το ίδιο 
ορίζεται καί στά έντυπα Μηναία καί συνιστώ την πρακτικη στην λατρεία της Εκκλησίας 
έως καί σήμερα. Ή διήγησις της Βάτου καί το χωρίο 8, 22-30 τών Παροιμιών πού 
προεβλέποντο άπο κάποιες πηγές γιά τον Έσπερινο της Έορτης τού Εύαγγελισμού 
διαβάζονται, σύμφωνα μέ τά έντυπα Μηναία, στον Έσπερινο της ΚΣΤ' Μαρτίου, έορτη 
της Συνάξεως τού Αρχιστρατήγου Γαβριήλ. Βλ. Rahlfs, ένθ' άν., σ. 152 καί Μηναϊον 
Μαρτίου, σ. 166-167.
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παράσταση β) συνοπτικά, μέ την μορφή του Μωυσέως συνοδευομένου 

άπο το σύμβολο της Βάτου η σχετικού περιεχομένου είλητο η συνδυασμό 

των δύο. Εξαίρεση στον κανόνα άποτελεΐ μιά ίδιάζουσα άπεικόνιση, ή 

οποία άπαντ^ σέ μιά συγκεκριμένη σειρά σιναϊτικών εικόνων, όπως θά 

δουμε κατωτέρω.

Οί άφηγηματικές άπεικονίσεις της φλεγομένης Βάτου έχουν δια- 

κριθεΐ σέ δύο κατηγορίες άνάλογα μέ τον βαρύνοντα σέ κάθε περίπτωση 

άφηγηματικό-ίστορικο η τυπολογικό-συμβολικο άντιστοίχως χαρακτήρα 

τους.265

Κατά κανόνα ή παράσταση της Βάτου, άνεξαρτήτως ειδικού θεο- 

λογικου περιεχομένου, παρουσιάζει το γνωστο θέμα του οράματος του 

προφήτου, ο οποίος στέκεται μπροστά της η γονατίζει καί λύνει τά σαν

δάλια του κατά την θεία επιταγή.

Επιπλέον, στίς παραστάσεις εντάσσονται διάφορα επιμέρους είκο- 

νογραφικά στοιχεία, ώστε νά άποδοθεΐ καλύτερα το έκάστοτε θεολογικό, 

άλλά καί συμβολικό τους νόημα. Τέτοια είναι ή χείρ του Θεου πού προ

βάλει άπο το τεταρτοκύκλιο τού ούρανού εύλογούσα, 266 το ίδιο το 

πρόσωπο του Χριστου είτε σέ ώριμη ήλικία267 είτε ώς Εμμανουήλ,268 στην 

δεύτερη περίπτωση μόνος η μαζί μέ την Θεοτόκο,269 ή οποία σέ άρκετές 

περιπτώσεις είκονίζεται καί μόνη εντος της Βάτου.270 Συχνά τά στοιχεία

265 K. Weitzmann, Die Ikone 6. bis 14. Jahrhundert, Munchen 1978, σ. 75. Άλιπράντη, Ό 
Μωνσής, σ. 31-32.
266 Συναγωγή Δούρας Εύρωπου (β' τέταρτο 3ου αί.), κατακόμβη Via Latina (4ος αί.), αγ. 
Βιτάλιος Ραβέννας (μεταξύ 540-547) κ.α. Βλ. Weitzmann, Kessler, Dura Synagogue, είκ. 41, 
46, 47. Ferrua, Via Latina, πίν. ΧΧΧΙΙΙ,2. Engemann, Deutung und Bedeutung, είκ. 119, σ. 138.
267 Ναος Αρχαγγέλων Lesnovo (1349). Gabelic, Lesnovo, είκ. XLVI. Okunev, Lesnovo, είκ. 165, 
σ. 238.
268 Vat. gr. 1126, φύλλο 54v καί Par. gr. 1208, φύλλο 37v, τά δύο εικονογραφημένα 
χειρόγραφα των ομιλιών του Ιακώβου, μοναχου της Μονης Κοκκινοβάφου. Βλ. Stornajolo, 
Omilie, πίν. 21.
269 Περίβλεπτος Άχρίδος (1294/5), Μονη Χώρας (1315-1321). Grozdanov, St. Kliment, είκ. 24. 
Underwood, Kariye Djami, τ. 3, πίν. 444-452.
270 Άγ. Νικόλαος Ορφανός (β' δεκαετία 14ου αί.), Gracanica (1321) κ.α. Τσιτουρίδου, Άγιος 
Νικόλαος, πίν. 61. Petkovic, La peinture, είκ. 31, σ. 29.
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αυτα συνδυάζονται καί μέ τήν παρουσία Άγγέλου σύμφωνα μέ τήν 

παλαιοδιαθηκική αφήγηση.271

Αυτοτελείς αφηγηματικές απεικονίσεις του θέματος απαντουν καί 

σέ μεταβυζαντινα μνημεία.272

Πρέπει να σημειωθεί, ότι στήν διάκριση αυτή τών αφηγηματικών 

απεικονίσεων τής Βάτου ή είδοποιος διαφορα εγκειται στήν ίστορική η καί 

θεολογική-συμβολική απεικόνιση-έρμηνεία του γεγονότος, ή όποία δέν 

απαντ^ στίς παραστάσεις μέ απόλυτο τρόπο, γι' αυτο καί ένδεχομένως 

μια διάκριση μέ απολύτους όρους δέν είναι δόκιμος. Ύπάρχουν για 

παράδειγμα παραστάσεις τής φλεγομένης Βάτου μέ τον Μωυσή, στίς 

όποίες περιλαμβάνονται μόνο τα αφηγηματικα στοιχεία, έντεταγμένες 

όμως σέ συμφραζόμενα πού τίς συσχετίζουν σαφώς μέ το πρόσωπο τής 

Θεοτόκου.273 Κατα τήν ίδια λογική, σέ θεωρούμενες «ίστορικές» απει

κονίσεις, όπως π.χ. τής Δούρας Ευρωπου, έντάσσονται καί στοιχεία έρμη- 

νευτικά, όπως ή χείρ του Θεου.274

271 Περίβλεπτος Άχρίδος, Άγ. Νικόλαος Όρφανος κ.ά. Grozdanov, St. Kliment, είκ. 24. 
Τσιτουρίδου, Άγιος Νικόλαος, πίν. 61.
272 Άναφέρουμε π.χ. τίς παραστάσεις στήν Μολυβοκκλησια (1541), τήν τράπεζα τής 
Μονής Σταυρονικήτα (1546), το καθολικο τής Μονής Διονυσίου (1546/7) κ.ά. Παντζαρίδου, 
Μολυβοκκλησιά, σ. 132-134 καί είκ. 74, σ. 353. Χατζηδάκη, Θεοφάνης, είκ. 203. Τοιχο
γραφίες Μονης Διονυσίου, είκ. 200.
273 Τέτοια είναι π.χ. ή περίπτωση τής παράστασης του θέματος στήν Άγ. Σοφία 
Τραπεζουντος (1260 π.), στήν όποία έντος τής Βάτου εχει είκονιστεί μεγάλος άγγελος 
συνομιλών μέ τον Μωυσή. Ή παράσταση είκονίζεται στον ίδιο χώρο μέ άλλα θέματα 
πού έπίσης εχουν έρμηνευθεί ώς θεομητορικές προτυπώσεις, όπως ή Κλίμαξ καί ή πάλη 
του Ίακώβ μέ τον άγγελο. Επομένως, πρέπει σαφέστατα να έρμηνευθεί, ανεξαρτήτως 
τών όποιων είκονογραφικών λεπτομερειών, ώς θεομητορική προτύπωση. Βλ. Nersessian, 
Frescoes of Parecclesion, σ. 314. Για τον τοιχογραφικο διάκοσμο τής Άγ. Σοφίας 
Τραπεζουντος βλ. Talbot Rice, Haghia Sophia, ίδίως τίς σ. 149-155, όπου γίνεται αναφορα 
στήν συγκεκριμένη όμάδα παραστάσεων. Έπίσης Eastmond, Art and Identity, σ. 67-70. 
Παρόμοια είναι καί ή περίπτωση τής παράστασης τής φλεγομένης Βάτου στο Δ σκέλος 
του έσωρραχίου του τυφλου άψιδώματος του Β τοίχου του καθολικου τής Μονής 
Όδηγητρίας έπαρχίας Καινουργίου Κρήτης (14ος αί.). Άκριβώς απο κάτω εχουν είκονιστεί 
οί έν τή καμίνψ Τρείς Παίδες, ένφ στο απέναντι Α σκέλος ή Κοίμησις τής Θεοτόκου. 
Μαδεράκη, Ή δέηση, σ. 104 καί προσωπική παρατήρηση.
274 Βλ. καί τον έπ' αυτου σωστο προβληματισμο του Άλιπράντη, Ό Μωϋσης, σ. 32, ό όποίος 
δίνει καί σειρα παραδειγμάτων.
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Ή συνοπτικη άπόδοση τού θέματος περιλαμβάνει τον Μωυση φέ- 

ροντα το σύμβολο της Βάτου, έμφανίζεται δέ κατά κανόνα ώς τμημα της 

παράστασης τού «Άνωθεν οί Προφηται» καί παρεμφερών θεμάτων, τών 

οποίων άποτελεί άναπόσπαστο μέρος. Απο τά πολυάριθμα παραδείγμα

τα άναφέρουμε ένδεικτικά τίς άπεικονίσεις στην Παναγία Ljeviska (1309), 

το Staro Nagoricino (1317-18), την Περίβλεπτο τού Μυστρά (μεταξύ 1365 

καί 1374), τον Άγ. Γεώργιο Βιάννου (1401) καί τίς εικόνες της Ιρλανδίας 

(14ος/15ος αί.) καί της Φλωρεντίας (α' μισο 15ου αί.).275

Στίς άπεικονίσεις αύτές συχνά ιστορείται μέσα στην Βάτο η μορφη 

της Θεοτόκου σέ προτομη έντος η έκτος μεταλλίου.276

Όσον άφορ^ στο περιεχόμενο τού είλητού πού συνήθως φέρει ο 

Μωυσης στίς παραστάσεις αύτές, παραθέτουμε το προτεινόμενο άπο τον 

Διονύσιο έκ Φουρνά:

«Εγώ βάτον κέκληκά σε, άνθρώπων σκέπη, 

μυστήριον σον ίδών έν βάτψ ξένως».277

Ενώ η Βάτος άποτελεί το άποκλειστικο σχεδον συνοδευτικο άντι- 

κείμενο τού Μωυσέως στίς άπεικονίσεις του στά πλαίσια τού «Άνωθεν οί 

Προφηται», αύτο δέν ίσχύει γιά μεμονωμένες άπεικονίσεις τού προφήτου 

σέ άλλα σημεία τού ναού, όπως π.χ. ο τρούλλος η η καμάρα της όροφης, οί 

πεσσοί η τά έσωρράχια τόξων καί ένισχυτικών σφενδονίων, όπου 

είκονίζεται κατά κανόνα σέ συνδυασμο μέ άλλους προφητες, πού συχνά 

φέρουν έπίσης σύμβολα καί είλητά. Στίς παραστάσεις αύτές το σύμβολο

275 Panic, Babic, Ljeviska, σχ. 30, σ. 139. Todic, Nagoricino, είκ. 26. Μουρίκη, Προεικονίσεις, 
πίν. 76, 91. Παπαμαστοράκη, Ή ένταξη, είκ. 2, σ. 317. Spatharakis, Dated, είκ. 132. Rhoby, 
Byzantinische Epigramme, πίν. XV, σ. 462. Lazarev, Storia, είκ. 575. Απο τά πολυάριθμα 
μεταβυζαντινά παραδείγματα άναφέρουμε την Παναγία Ποδύθου (άρχ. 16ου αί.) στην 
Κύπρο, τον Άγ. Νικόλαο Αναπαυσά (1527), την Μονη Φιλανθρωπηνών (β' φάση 1542) κ.ά. 
Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου, Μυριανθέως, Ποδύθου, σ. 26. Σοφιανού, Τσιγαρίδα, 
Άναπαυσάς, σ. 261. Ποταμιάνου-Αχειμάστου, Μονή Φιλανθρωπηνών, είκ. 75, σ. 103.
276 Το στοιχείο αύτο έμφανίζεται π.χ. στίς παραστάσεις τού Nagoricino καί της 
Περιβλέπτου. Pepek-Miljkovic, Deloto, είκ. 43, σ. 118. Μουρίκη, Προεικονίσεις, πίν. 76.
277 Ερμηνεία, σ. 282. Γιά το θέμα βλ. έπίσης Rhoby, Epigramme, σ. 110-112, 246-247.



131

πού προτιμάται είναι ή στάμνος, συχνα μέ τήν προτομή τής Θεοτόκου 

έπάνω της, καί κατα δεύτερο λόγο οί πλάκες του Νόμου, ή έπτάφωτος 

λυχνία κ .ά .278 Συχνα έπιλέγεται καί συνδυασμος όρισμένων απο τα 

αντικείμενα αυτά.279 Ό συνδυασμος του Μωυσέως μέ τήν σειρα αυτή τών 

αντικειμένων, μέ άξονα πάντοτε το μυστήριο τής Θείας Ένανθρωπήσεως 

καί τήν Θεοτόκο, δείχνει τήν στενή σχέση του μέ το θέμα αυτό.

Το θέμα τής φλεγομένης Βάτου, όπως καί τα ύπόλοιπα θέματα τών 

παλαιοδιαθηκικών θεομητορικών προτυπώσεων, παρουσιάζουν λόγψ του 

συμβολικου τους περιεχομένου ευελιξία στήν προσαρμογή τους στα έκά- 

στοτε είκονογραφικα συμφραζόμενα καί κατα συνέπειαν στήν τοποθέ

τησή τους στον χώρο. Έτσι, ή Βάτος έμφανίζεται στα προγράμματα τών 

ναών σέ διάφορες θέσεις, απο το Ίερο Βήμα έως τον νάρθηκα καί τα 

περίστωα. Στήν πρώτη περίπτωση συνδέεται μέ τήν Θεία Ευχαριστία, 

αφου το γεγονος τής Θείας Ένανθρωπήσεως, του όποίου είναι τύπος, 

αποτελεί τήν προϋπόθεση τής σωτηριώδους θυσίας του Κυρίου. Ή 

παρουσία της στον νάρθηκα, τα περίστωα καί γενικα σέ δευτερεύοντες 

χώρους συνδέεται μέ τον προπαρασκευαστικο χαρακτήρα της, όπως καί 

όλων τών αντιστοίχων παλαιοδιαθηκικών τύπων, για τα γεγονότα τής 

Θείας Οίκονομίας, τα όποία ανέμενε ή ανθρωπότητα μετα τήν πτώση.280

278 Ό Μωυσής συνοδεύεται απο τήν στάμνο π.χ. στήν Μονή Χώρας (1315-1321), το Lesnovo 
(1349), τον Τίμιο Πρόδρομο στο Δισκούρι τής Κρήτης (π. 1400) κ.α. Underwood, Kariye 
Djami, τ. 2, πίν. 82. Παπαμαστοράκη, Ό διάκοσμος, πίν. 108α. I. Spatharakis, Byzantine Wall 
Paintings of Crete, τ. II, Mylopotamos Province, Leiden 2010, είκ. 236. Μέ τίς πλάκες του Νόμου 
είκονίζεται ό Μωυσής στο Πρωτάτο (1290 π.), ένώ μέ τίς πλάκες καί τήν έπτάφωτο 
λυχνία στήν Gracanica (1321). Millet, Athos, πίν. 8, 4. Todic, Gracanica, είκ. 46.
279 Άναφέρουμε ένδεικτικα τήν παράσταση στο Decani (1346-50). Petkovic, Decani, II, πίν. 
CLXVI, 3. Ό Μωυσής μέ συνδυασμο αντικειμένων έμφανίζεται καί σέ μεταβυζαντινα 
παραδείγματα. Στο παρεκκλήσιο π.χ. του Άγ. Γεωργίου τής άγιορειτικής Μονής Άγ. 
Παύλου (1555) είκονίζεται μέ τήν βάτο, τήν στάμνο καί τίς πλάκες του Νόμου. Millet, 
Athos, πίν. 190, 3.
280 Στο Πρωτάτο (1290 π.) π.χ. ή Βάτος είκονίζεται στον χώρο τής Προθέσεως, στον Άγ. 
Κλήμεντα Άχρίδος (1294/5) στον νάρθηκα, στον Άγ. Νικόλαο Όρφανο (β'δεκαετία 14ου αί.) 
καί τούς Άγ. Άποστόλους Θεσσαλονίκης (1315 π. ή μεταξύ 1328 καί 1334) στο Ν περίστωο 
καί στήν Μ. Χώρας (1315-1321) καί τήν Gracanica (1321) στο Ν παρεκκλήσιο.
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Ή σημασία πού άποδιδόταν στο θέμα της Βάτου καί ή συνακόλου

θη διάδοσή του στην τέχνη άποδεικνύεται άπο τον πολύ μεγάλο άριθμο 

τών σωζομένων παραστάσεων, άλλά καί άπο το γεγονός, ότι σέ πολλά 

μνημεία επιλέγεται ώς το μόνο θέμα άπο όλο τον κύκλο τών παλαιοδια- 

θηκικών θεομητορικών προτυπώσεων, θεωρούμενο προφανώς ώς το 

πλέον άντιπροσωπευτικο μεταξύ αύτών.281

3.2 Ή  π α ρ ο υ σ ία  κ α ι εξέλ ιξη  τ ο ύ  θ έ μ α το ς  έω ς  τ η ν  
Π α λ α ιο λ ό γ ε ια  π ε ρ ίο δ ο

Ή παράσταση του προφήτου Μωυσέως προ της φλεγομένης Βάτου 

εμφανίζεται στην τέχνη άπο τον 3ο ήδη μ.Χ. αίώνα στήν συναγωγή της 

Δούρας Εύρωπου. Εκεΐ είκονίζεται μεταξύ άλλων γεγονότων της ιστορίας 

του ίσραηλιτικου λαου.282

Εμφανίζεται επίσης άρκετά συχνά σέ τοιχογραφίες τών κατακομ

βών συνδυασμένη μέ άλλα γεγονότα της Παλαιάς, άλλά καί της Καινης 

Διαθήκης. Ό συνδυασμος τών θεμάτων σχετίζεται μέ την ένιαία άντιμε- 

τώπιση τών δύο Διαθηκών άπο την Εκκλησία καί την θεώρηση τών 

γεγονότων της πρώτης ώς τύπων αύτών της δεύτερης. Στην κατακόμβη 

της Via Latina (4ος αί.) γιά παράδειγμα, ο Μωυσης προ της Βάτου έχει 

είκονιστεΐ δύο φορές σέ ίσαρίθμους θαλάμους, οί οποίοι είναι διακοσμη

281 Αναφέρουμε π.χ. τίς περιπτώσεις του Σωτηρος Μεγάρων (τελ. τέταρτο 13ου αί.), του 
σπηλαιώδους ναου της Θεοτόκου στο Cerven της Βουλγαρίας (άρχές 14ου αί.), της 
Παλαιάς Μονης Ταξιαρχών Αίγιαλείας (α' μισο 15ου αί.) κ.ά. Βλ. Grigoriadou, Peintures 
murales, σ. 90-92. D. Piguet-Panayotova, Recherches sur la peinture en Bulgarie du bas moyen age, 
Paris 1987, είκ. 33, σ. 84. Βέρρα-Γεωργοπούλου, Μονη Ταξιαρχών, πίν. 126α. Το στοιχείο 
αύτο άπαντ^: καί σέ μεταβυζαντινά μνημεία, όπως ο ναος του Άγ. Νικολάου στην Κλένια 
(1593), ή Νέα Μονη Φιλοσόφου (1693), ή Μονη Λουκους (άρχές 17ου αί.) κ.ά. Προεστάκη, 
Μαλεσίνα, σ. 282. Γριτσοπούλου, Μονη Φιλοσόφου, σ. 47. Λούσκου, Νικολιδάκη, Μονη 
Λουκονς, σ. 111, 176.
282 Weitzmann, Kessler, Dura Synagogue, σ. 34-38 καί είκ. 41.
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μένοι μέ ποικιλία βιβλικών θεμάτων προερχομένων καί άπο τίς δύο Δια- 

θηκες (Είκ. 25).283

Σημαντικη άπεικόνιση τού θέματος είναι αύτη στο άριστερο άνω 

τμημα τού μετώπου τού τόξου της άψίδος τού καθολικού της Μονης Σινά, 

χρονολογούμενη στά μέσα τού 6ου αί. (Είκ. 26). Στο άντίστοιχο δεξί τμημα 

είκονίζεται η παραλαβη τού Νόμου άπο το χέρι τού Θεού.284 Οί παραστά

σεις αύτές άποκτούν ένα ίδιαίτερο νόημα στην συγκεκριμένη περίπτωση 

καθώς βρίσκονται πλησίον τού χώρου, όπου συνέβησαν τά είκονιζόμενα 

γεγονότα, δηλαδη το όρος Σινά. Ό χαρακτήρας της θεοφάνειας τονίζεται 

καί στίς δύο περιπτώσεις άπο την παρουσία της χειρος τού Θεού στην 

παράσταση.285

Ή όρασις της Βάτου είκονίζεται καί στο παρισινο χειρόγραφο τών 

ομιλιών τού άγ. Γρηγορίου τού Θεολόγου (879, φύλλο 264v). Ό Μωυσης 

σκύβει γιά νά λύσει το σανδάλι του προ της Βάτου, μέσα στην οποία 

ιστορείται ολόσωμος άγγελος (Είκ. 27).286

Αναφέρουμε έπίσης δύο φορητές είκόνες της Μονης Σινά, στίς 

οποίες είκονίζεται ο Μωυσης προ της Βάτου, άυτοτελώς στην πρώτη καί 

ώς μία άπο τίς σκηνές τού βίου του στην δεύτερη.287

Κοινο σημείο τών προαναφερθεισών παραστάσεων συνιστ^ ο 

«ίστορικος» χαρακτήρας τους. Στίς περιπτώσεις αύτές το θέμα της Βάτου 

δέν σχετίζεται μέ το πρόσωπο της Θεοτόκου.

283 Weitzmann, Kessler, Dura Synagogue, είκ. 46-47. Ferrua, Via Latina, πίν. XXXIII,2. Kotzsche- 
Breitenbruch, Neue Katakombe, παραρτήματα 4, 7.
284 Forsyth, Weitzmann, Church and Fortress, πίν. CXXVI (Βάτος) καί CXXVII (παραλαβη 
Νόμου).
285 Γιά την εικονογραφία τού θέματος της χειρος τού Θεού βλ. M. Kirigin Osb, La mano 
divina nell' iconografia cristiana, Citta del Vaticano 1976.
286 Brubaker, Vision and Meaning, είκ. 28.
287 Βλ. D. Mouriki, «A pair of early 13th century Moses icons at Sinai with the scenes of the 
Burning Bush and the Receiving of the Law», ΔΧΑΕ, περ. Δ', τ. ΙΣΤ' (1991-92), σ. 171-184. Ή 
πρόσφατη άναχρονολόγηση τών δύο είκόνων στον 11ο αί. δέν έπηρεάζει την ούσία της 
έπιχειρηματολογίας μας. Βλ. έπίσης της ίδίας, «A Moses Cycle on a Sinai Icon of the Early 
Thirteenth Century» στο Byzantine East, Latin West. Art-Historical Studies in Honor of Kurt 
Weitzmann, Princeton, New Jersey 1995, σ. 531-546.
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Ή παλαιότερη τυπολογική συσχέτιση τής Βάτου μέ τήν Θεοτόκο 

στήν τέχνη γίνεται, κατα μία έρμηνεία, σέ μία είκόνα τής Μονής Σινά, 

χρονολογούμενη στον 9ο μέ 10ο αίώνα. Πρόκειται για το κεντρικο τμήμα 

τριπτύχου, στο όποίο είκονίζεται ή Άνάληψις. Ή Θεοτόκος, τοποθετημένη 

σέ βάθρο, παρουσιάζεται μετωπική δεομένη μεταξύ τών Άποστόλων καί 

περιβάλλεται απο θάμνο μέ ζωηρα κόκκινα άνθη, ό όποίος, κατα κάποιον 

τρόπο, τήν ξεχωρίζει απο τίς ύπόλοιπες μορφές τής παράστασης. Το 

ίδιαίτερο αυτο είκονογραφικο στοιχείο εχει θεωρηθεί πρόδρομος τών 

απεικονίσεων τής Βάτου ώς προτυπώσεως τής Θεοτόκου καί μάλιστα 

αυτών στίς όποίες ή Παναγία έμφανίζεται μέσα στήν Βάτο περιβαλ- 

λομένη απο φλόγες.288

Ή πρωιμότερη ευθεία συσχέτιση τής Βάτου μέ τήν Θεοτόκο, έαν 

βεβαίως δεχθουμε τήν «παραδοσιακή» χρονολόγηση του χειρογράφου 

στον 11ο αίώνα, απαντ^ σέ μικρογραφία του χαμένου σήμερα κώδικος του 

Φυσιολόγου Σμύρνης (φύλλο 166v) (Είκ. 28). Ό Μωυσής είκονίζεται προ 

τής Βάτου να λύνει το σανδάλι του. Έπάνω απο τήν Βάτο, σέ τετράγωνο 

πλαίσιο πού δίνει τήν αίσθηση φορητής είκόνας, είκονίζεται ή Θεοτόκος 

Βρεφοκρατουσα σέ προτομή. 289 Το στοιχείο αυτο είναι νέο στήν

288 Weitzmann, Icons of Sinai, σ. 69-71, είκ. Νο Β.42, πίν. XXVIII, XCVI, XCVIII. Folda, Crusader 
Art, σ. 445-454. Collins, Visual Piety, σ. 97-99 καί είκ. 78-80.
289 Strzygowski, Bilderkreis, πίν. ΧΧΙΧ καί σ. 58. Μουρίκη, Προεικονίσεις, σ. 222. Nersessian, 
Frescoes of Parecclesion, σ. 312, 336. Το χειρόγραφο τοποθετήθηκε απο τον πρώτο 
μελετητή του, τον Strzygowski, στον 11ο αίώνα, χρονολογία πού δέχονται καί οί 
προαναφερθέντες έρευνητές. Ό Ο. Demus σέ άρθρο του αμφισβήτησε τήν χρονική 
ένότητα του κειμένου καί τών μικρογραφιών, τοποθετώντας τίς τελευταίες στα τέλη του 
14ου αί., βασιζόμενος σέ τεχνοτροπικα καί στυλιστικα κυρίως κριτήρια, καί θεωρώντας το 
χειρόγραφο παλαιολόγειο αντίγραφο πρωτοτύπου του 11ου αί. ή, ακόμη, καί γνήσιο του 
11ου αί. έπιζωγραφισμένο τον 14ο. O. Demus, «Bemerkungen zum Physiologus von Smyrna», 
JOB 25 (1976), σ. 235-257 καί είκ. 1-20 καί ίδίως τίς σ. 246, 252. Καί στήν θεωρία, πάντως, 
αυτή γίνεται παραδεκτή ή παλαιότητα του πρωτοτύπου, πράγμα πού κυρίως μάς 
ένδιαφέρει για τήν ίστορία τής εικονογραφίας τών έξεταζομένων θεμάτων. Ό Demus, 
μάλιστα, αναφέρει συγκεκριμένα μέ βάση είκονογραφικα κριτήρια, ότι είναι πολύ 
πιθανον ό κύκλος τών θεομητορικών προεικονίσεων πού έμφανίζεται σέ σειρα 
μικρογραφιών του χειρογράφου να ύπήρχε καί στο πρωτότυπο, σύμφωνα μέ τήν θεωρία 
του, του 11ου αί. Ένθ' αν., σ. 252. Ώς έκ τούτου, ή θεώρηση τής μικρογραφίας τής όράσεως 
τής Βάτου ώς του παλαιοτέρου παραδείγματος τυπολογικής συσχετίσεώς της μέ τήν
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είκονογραφία του θέματος ή εμφάνισή του, όμως, σέ μικρογραφία του εν 

λόγψ χειρογράφου δέν είναι μεμονωμένο γεγονός. Σέ άλλες μικρογρα

φίες του ίδίου είκονίζεται ή Θεοτόκος Βρεφοκρατουσα σέ σχέση μέ την 

Σκηνη του Μαρτυρίου καί διάφορα σέ αύτη εύρισκόμενα άντικείμενα, 

όπως π.χ. ή τράπεζα, ή ράβδος του Άαρών, ή έπτάφωτος λυχνία καί ή 

στάμνος. 290 Υπάρχει, έπομένως, διάθεση συνειδητης προβολης της 

τυπολογικής έρμηνείας τών συγκεκριμένων άντικειμένων σέ σχέση μέ τά 

γεγονότα της Θείας Οίκονομίας.

Στά παλαιότερα, πάντως, χειρόγραφα του έργου του Ίνδικοπλεύ- 

στη -κώδικες Βατικανου (β' μισο 9ου αί.) καί Σινά (άρχές 11ου αί.)- δέν 

εμφανίζονται οί θεομητορικές αύτές προτυπώσεις.291 Ή Σκηνη καί τά 

σχετικά μέ αύτη άντικείμενα, όπως καί ή όρασις της Βάτου, είκονίζονται 

μέ ίστορικο τρόπο. Επομένως, είναι πιθανον το χειρόγραφο της Σμύρνης 

νά άντιγράφει κάποιο άγνωστο πρότυπο διαφορετικης παραδόσεως.

Σημαντικό σταθμο στην είκονογραφία της Βάτου ώς τύπου της 

Θεοτόκου συνιστ^ καί ή είκόνα της Θεοτόκου στον τύπο της Κυκκώτισσας 

περιβαλλομένης άπο τον Χριστο εν δόξη, προφητες καί αγίους, ή οποία 

βρίσκεται στην Μονη Σινά (μέσα 12ου αί.) (Είκ. 4).292 Ό Μωυσης είκονίζεται

Θεοτόκο στην τέχνη παραμένει δόκιμη. Την άποψη του Demus δέχεται καί ο Bernabo, 
Fisiologo, σ. 101-106 καί είκ. 81. Σέ αύτη άπαντά ο O.E. Etingof, «Vetchozavetnye simvoly i 
ikonograficeskie tipy Bogomateri (po miniatjuram fragmenta "Christianskoj topografii" 
Kosmy Indikoplova, podsitovo k "Smirnskomu Fiziologu")», VizVrem 58 (83) (1999), σ. 147
159 καί είκ. 1-8, ο οποίος έξετάζει είδικά τίς μικρογραφίες μέ τίς θεομητορικές 
προτυπώσεις καί ύποστηρίζει την χρονολόγησή τους, όπως καί συνόλου του 
χειρογράφου, στον 11ο αί. ’Ενδεικτικη της συγχύσεως καί διχογνωμίας γύρω άπο την 
χρονολόγηση του συγκεκριμένου χειρογράφου είναι καί ή άντιμετώπιση του θέματος στο 
άρθρο του Piatnitski, Panagiarion, σ. 46 καί ύποσ. 31, σ. 54, όπου μολονότι στο κυρίως 
κείμενο το χειρόγραφο τοποθετείται σαφέστατα στον 11ο αί., ή οίκεία παραπομπη 
γίνεται στο προαναφερθέν άρθρο του Demus καί μόνο, στο οποΐο κατεξοχην 
άμφισβητεΐται ή συγκεκριμένη «παραδοσιακη» χρονολόγηση.
290 Βλ. Strzygowski, Bilderkreis, πίν. XXV-XXVIII καί Bernabo, Fisiologo, είκ. 76-82, 85-86.
291 Weitzmann, Galavaris, Sinai Manuscripts, σ. 63 καί πίν. LXX, είκ. 163. Άλιπράντη, Ό 
Μωϋσής, πίν. 65, είκ. 120, καί πίν. 70, είκ. 134.
292 Περί αύτης βλ. A.M. Weyl Carr, «The Presentation of an Icon at Mount Sinai», ΔΧΑΕ, περ. 
Δ', τ. ΙΖ' (1993-94), σ. 239-248. Βοκοτοπούλου, Βυζαντινές εικόνες, είκ. 22-23, σ. 48-49. Weyl
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στο άριστερο τμημα της είκόνας, στο δεύτερο διάχωρο άπο έπάνω, τον 

συνοδεύει δέ η φλεγομένη Βάτος. Το κείμενο τού είλητού του έχει ώς έξης: 

«παρελθών όψομαι το όραμα το μέγα τούτο». Αναπαράγει, δηλαδή, πιστά 

το χωρίο 3, 3 της Εξόδου.

Στην ομόλογη αύτης τού Σινά είκόνα πού βρίσκεται στο Ερμιτάζ 

(ύστερος 12ος αί.) παρά την κακη κατάσταση διατήρησής της διακρίνεται 

ότι τον Μωυση καί έδώ συνοδεύει η Βάτος η άκατάφλεκτος (Είκ. 5).293

Ένα άκόμη παράδειγμα τού 12ου αίώνος συσχετισμού της Βάτου μέ 

την Ενανθρώπηση τού Κυρίου άρα καί μέ την Θεοτόκο άποτελούν οί 

μικρογραφίες τού θέματος στά δύο εικονογραφημένα χειρόγραφα τών 

Όμιλιών τού μοναχού Ιακώβου της Μονης Κοκκινοβάφου (Vat.gr. 1162, 

φύλλο 54v καί Par.gr. 1208, φύλλο 73v) (Είκ. 29).294 Ή μικρογραφία μέ την 

παράσταση τού Μωυσέως προ της Βάτου προτάσσεται της Όμιλίας μέ 

θέμα τά Είσόδια της Θεοτόκου πού φέρει τον τίτλο Λόγος εκλεγείς άπο 

τών θείων Γραφών είς το «Έγένετο τριετής η παϊς,» κ.τ.λ. Μέσα στην Βάτο 

είκονίζεται η προτομη τού Χριστού Εμμανουήλ, ένώ ο Μωυσης στέκεται 

στά δεξιά της λύνοντας το σανδάλι του καί άκούγοντας τον άγγελο. Ό 

προφήτης είκονίζεται γιά δεύτερη φορά στά άριστερά της Βάτου νά 

συνομιλεί καί πάλι μέ τον άγγελο κρατώντας στο δεξί χέρι την ράβδο του 

πού έχει μεταβληθεί σέ όφι. Σύμφωνα μέ μία άποψη η Βάτος έδώ είναι η 

ίδια η Θεοτόκος, η οποία έφερε στά σπλάγχνα της καί γέννησε τον Χριστό, 

γι' αύτο καί έχει παραλειφθεί η δική της άπεικόνιση μέσα στο συμβολικο 

άντικείμενο.295

Τά προαναφερθέντα σημαντικά παραδείγματα άπεικονίσεων θεο

μητορικών προτυπώσεων έντάσσονται στον 12ο κυρίως αίώνα, έποχη

Carr, Enthroned Virgin, σ. 372 καί είκ. 244, σ. 373. Παπαμαστοράκη, Είκόνα Παναγίας, σ. 
314-316. Collins, Visual Piety, σ. 108 καί είκ. 89, σ. 109.
293 Βλ. Piatnitsky, Icon, σ. 110-112. Επίσης τού ίδίου, Panagiarion, είκ. 5, σ. 47.
294 Βλ. Stornajolo, Omilie, πίν. 21.
295 Collins, Visual Piety, σ. 110. Βλ. καί Linardou, Depicting the Salvation, σ. 139-142.
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σημαντικών θεολογικών έρίδων, οί όποίες προξένησαν ταραχή στο σώμα 

τής Έκκλησίας καί γι' αυτο αντιμετωπίστηκαν δια σειράς σημαντικών 

Συνόδων. Ένα απο τα θέματα πού αμφισβητείτο ηταν καί ή σχέσις καί 

συνάφεια Παλαιάς καί Καινής Διαθήκης. Έχει διατυπωθεί ή άποψη, ότι οί 

πολυάριθμες παραστάσεις τών θεομητορικών προτυπώσεων κατα τήν 

περίοδο αυτή έκφράζουν ακριβώς τήν αντίδραση τής Έκκλησίας στίς 

προβαλλόμενες αποκλίνουσες απο τήν διδασκαλία της απόψεις, αντίδρα

ση ή όποία, ώς συνήθως, εχει αποτυπωθεί ανάγλυφα καί στήν τέχνη τής 

έποχής.296

Μια ίδιαίτερη κατηγορία συνιστουν όρισμένες απεικονίσεις τής 

Θεοτόκου καί τής Βάτου σέ σειρα φορητών είκόνων τής Μονής Σινά, οί 

όποίες τοποθετουνται στον 12ο καί 13ο αί. Τα πρώτα παραδείγματα αυτου 

του τύπου έμφανίζονται σέ είκόνες πού ονομάστηκαν απο τον Weitzmann 

«σταυροφορικές», διότι σχετίζονται μέ έργαστήρια τών κρατιδίων πού 

δημιουργήθηκαν στον χώρο τής Έγγύς Άνατολής ώς αποτέλεσμα τών 

Σταυροφοριών καί κυρίως μέ το βασίλειο τής Ιερουσαλήμ.297

Σέ είκόνες πού σχετίζονται μέ αυτο τον χώρο καί αυτή τήν περίοδο 

-χωρίς να μπορεί σέ όλες τίς περιπτώσεις να τεκμηριωθεί δυτικος δω

ρητής-, όπως π.χ. ή είκόνα του τέλους του 12ου αί. του Πατριαρχείου Ιερο

σολύμων, όπου είκονίζεται συνδυασμος του Ευαγγελισμου καί τής Βά

του,298 ή είκόνα τής Θεοτόκου-Βάτου μέ τον Μωυσή καί τήν άγία Αικα

τερίνη του 13ου αί. στήν Μονή Σινά299 καί το δίπτυχο του άγίου Προκοπίου

296 Βλ. Piatnitsky, Panagiarion, σ. 46-47, όπου αναφέρει καί σειρα άλλων συγχρόνων εργων 
μέ παρόμοια θεματολογία, τα όποία μπορουν να ένταχθουν στήν συγκεκριμένη όμάδα.
297 Για το θέμα βλ. Weitzmann, Four Icons, σ. 279-293 καί είκ. 1-11. Του ίδίου, «Thirteenth 
Century Crusader Icons on Mount Sinai», ArtB 45 (1963), σ. 179-203 καί είκ. 1-23. Του ίδίου, 
«Loca Sancta and the Representational Arts of Palestine», DOP 28 (1974), σ. 31-55 καί είκ. 1-56. 
Έπίσης Τ. Παπαμαστοράκη, «Οί "σταυροφορικές" είκόνες τής εκθεσης» στο Προσκύνημα 
στο Σινα, Άθήνα 2004, σ. 46-59. Folda, Crusader Art, σ. 511-527.
298 Collins, Visual Piety, είκ. 88, σ. 108. Βλ. καί Άλιπράντη, Ό Μωϋσης, είκ. 21 καί σ. 31-32.
299 Collins, Visual Piety, είκ. 85, σ. 106 καί σ. 106-107. Ή είκόνα αυτή παρουσιάζει τον 
παλαιότερο άμεσο -όχι άπλώς δι' έπιγραφής- είκονογραφικο συσχετισμο τής Κυριω- 
τίσσης μέ τήν Βάτο.
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(13ος αί.) στον ίδιο χώρο,300 είκονίζεται ή Θεοτόκος, σέ διαφορετικό κάθε 

φορά τύπο, μέσα στην Βάτο περιβαλλομένη άπο φλόγες.

Σέ μιά άλλη σειρά σιναϊτικών είκόνων, μη συνδεομένων μέ δυτικά 

κέντρα, ή Θεοτόκος συνδυάζεται μέ διαφορετικο τρόπο μέ την Βάτο. Σέ 

αύτές είκονίζεται στον τύπο της Κυριώτισσας συνοδευομένη άπο δια

φόρους αγίους. Ό τύπος αύτος της Θεοτόκου στην συγκεκριμένη σειρά 

είκόνων ονομάζεται «Μήτηρ Θεου ή της Βάτου», σύμφωνα μέ την επι- 

γραφη πού σώζεται σέ μία άπο αύτές, στην οποία ή Θεοτόκος στον προα- 

ναφερθέντα τύπο περιβάλλεται άπο τέσσερις σιναΐτες αγίους (13ος αί.).301 

Στίς είκόνες αύτές ή Θεοτόκος, παρά την επωνυμία, δέν εμφανίζεται σέ 

οπτικο συσχετισμο προς την Βάτο. Φαίνεται, ότι ο συγκεκριμένος είκονο-

300 Μ. Άσπρά-Βαρδαβάκη, «Observations on a Thirteenth-Century Sinaitic Diptych Rep
resenting St Procopius, the Virgin Kykkotissa and Saints along the Border» στο M. Vassilaki 
(επ.), Byzantine Icons: Art, Technique and Technology, Heraklion 2002, σ. 89-104. Folda, Crusader 
Art, σ. 447-454. Collins, Visual Piety, είκ. 86-87, σ. 107 καί σ. 107-108, 110. Σημειώνεται ή 
λανθασμένη άποψη της Collins στην σ. 110, ή οποία συσχετίζει την παράσταση της 
Θεοτόκου εντος της Βάτου μεταξύ τών γονέων της, στο άνω άκρο του δεξιου φύλλου του 
διπτύχου, μέ το παπικο δόγμα της άσπίλου συλλήψεως της Θεοτόκου, δηλαδη της 
γεννήσεως αύτης χωρίς το προπατορικο άμάρτημα.

Πέραν του άσυμβίβαστου του δόγματος αύτου μέ την ορθόδοξη θεολογία, άρα κατά 
φυσικη συνέπεια καί μέ την εκκλησιαστικη τέχνη, ή άπεικόνιση της Θεοτόκου σέ 
συνδυασμο μέ τούς θεοπάτορες Ιωακείμ καί Άννα είναι πολύ συχνη στην είκονογραφία 
καί έρμηνεύεται ώς άναφορά στο μυστήριο της Ενανθρωπήσεως του Λόγου, το οποΐο 
ύπηρέτησε ή Θεοτόκος, καί ώς άναφορά στην κατ' άνθρωπον γενεαλογία του Μεσσίου. 
Σχετικά παραδείγματα ύπάρχουν π.χ. στο καθολικο της Μονης του Όσίου Λουκά (δ' 
δεκαετία 11ου αί.) καί της Νέας Μονης (1050 π.), στην Κοίμηση της Θεοτόκου της Νικαίας 
(1065-1067), την Άγία Σοφία Τραπεζουντος (1260 π.) κ.ά. Βλ. Χατζηδάκη, Όσιος Λουκάς, 
είκ. 13, σ. 28. Μουρίκη, Νέα Μονή, τ. Α', σ. 162-164, τ. Β', πίν. 66-69, 194. Schmit, Koimesis- 
Kirche, πίν. XXX-XXXI. Talbot Rice, Haghia Sophia, πίν. 29Β, 30. Eastmond, Art and Identity, είκ. 
76, σ. 101. Γιά περαιτέρω σχετικές άπεικονίσεις βλ. Μουρίκη, Ή Παναγία καί οί 
Θεοπάτορες, σ. 31-56 καί πίν. 22-31. Βάσει τών προαναφερθέντων δεδομένων, ελέγχεται 
ώς άνακριβης ή άποψη πού διατυπώνεται σέ πρόσφατο άρθρο, όπου, πέραν της 
άναπαραγωγης της θέσεως περί συνδέσεως της συναπεικονίσεως της Θεοτόκου μέ τούς 
Θεοπάτορες μέ την άσπιλο σύλληψη, επισημαίνεται, ότι τέτοιου είδους παραστάσεις 
ήταν σπάνιες στην βυζαντινη τέχνη. Τά διδόμενα, μάλιστα, πενιχρά παραδείγματα 
πιστώνονται σέ δυτικη επίδραση. Βλ. L. Sevo, «Jedna neuobicajena tema u srpskom 
slikarstvu-Bogorodica izmedu Joakima i Ane u crkvi Uspenja Bogorodice u srpskom Kovinu» 
στο Nis and Byzantium, Sixth Symposium, Nis, 3-5 June 2007, The Collection o f Scientific Works VI, 
Nis 2008, σ. 285-286, 294-295.
301 Γ. καί Μ. Σωτηρίου, Εικόνες τής Μονής Σινά, τ. Α'-Είκόνες, Άθηναι 1956, είκ. 155. 
Mouriki, Painter Peter, σ. 331-332, 337-338. Collins, Visual Piety, είκ. 82, σ. 101 καί σ. 99-100.
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γραφικος τύπος στο περιβάλλον της Μονης ήταν αύτονόητα συνδεδε- 

μένος μέ το ίερο αύτο προσκύνημα. Γι' αύτο καί έχει διατυπωθεί η άποψη, 

ότι το άρχέτυπο άπο το οποίο προηλθε η σειρά θά ήταν μιά είκόνα της 

Κυριωτίσσης τοποθετημένη στο παρεκκλήσιο της Βάτου.302

Σημειώνεται η παρουσία τού θέματος καί σέ διαφορετικά περι

βάλλοντα, όπως μαρτυρεί η μικρογραφία τού άρμενικού κώδικος 979 της 

συλλογης Matenadarhan (1286), ο οποίος περιλαμβάνει συναγωγη ομιλιών 

είς έορτάς, βίους αγίων καί άποσπάσματα κειμένων της Παλαιάς καί της 

Καινης Διαθήκης. Στην μικρογραφία πού μάς ένδιαφέρει, η οποία βρίσκε

ται στο φύλλο 228r, είκονίζεται όρθια η Θεοτόκος δεομένη στον τύπο της 

Βλαχερνίτισσας μέσα στην φλεγομένη Βάτο καί άπο κάτω ο Μωυσης 

λύων το σανδάλι του (Είκ. 30).303

Καί στην μνημειακη ζωγραφικη ο συσχετισμος της Θεοτόκου μέ 

την Βάτο άπαντ^ ηδη σέ σχετικά πρώιμα μνημεία, όπως είναι ο γεωρ- 

γιανος ναος της Betania (μετά το 1207), στο πρόγραμμα τού οποίου έχει 

περιληφθεί σειρά θεομητορικών προτυπώσεων. Το παράδειγμα αύτό, 

μάλιστα, είναι το πρώτο304 σχετικο στην μνημειακη ζωγραφική, όπου έμ-

302 Mouriki, Painter Peter, σ. 338. Ή Θεοτόκος σέ σχέση μέ την Βάτο είκονίζεται καί σέ 
μεταγενέστερα έργα της Μονης, όπως σέ διάφορες είκόνες καί στην τοιχογραφία τού 15ου 
αί. στην άψίδα τού παρεκκλησίου τού άγ. Ιακώβου τού Αδελφοθέου. Βλ. Collins, Visual 
Piety, είκ. 95, σ. 114, είκ. 96-97, σ. 115 καί είκ. 98, σ. 117. Κ.Α. Μανάφη (έπ.), Σινά. Οί 
θησαυροί της Ί. Μονής Αγίας Αικατερίνης, Αθήνα 1990, είκ. 20, σ. 84. Αλιπράντη, Ό 
Μωϋσής, πίν. 68, είκ. 127α.
303 Γιά το χειρόγραφο βλ. Nersessian, Frescoes of Parecclesion, σ. 337. V.O. Kazarian, C.C. 
Manukian, Matenadarhan, τ. I Armenian Manuscripts o f VI-XIV centuries, Moscow 1991, είκ. 285, 
σ. 153 καί σ. 152-156, 273-274. Rapti, Image et liturgie, είκ. 11, σ. 123.
304 Οί πρωιμότερες παραστάσεις της Κλίμακος τού Ιακώβ καί τών έν τη καμίνψ Τριών 
Παίδων στον Β τοίχο τού κεντρικού Ιερού Βήματος της Άγ. Σοφίας Αχρίδος (μεταξύ 1037 
καί 1056), οί οποίες έπίσης έχουν έρμηνευθεί καί ώς προτυπώσεις της Θεοτόκου, 
έμφανίζουν έμμεση, άν καί ύπαρκτή, σχέση προς το πρόσωπό της καθώς σαφέστατα, 
όπως φαίνεται καί άπο το είκονογραφικό τους περιβάλλον (φιλοξενία καί θυσία Αβραάμ, 
λειτουργία Μ. Βασιλείου), έχουν περιεχόμενο εύχαριστιακό. Γιά τίς παραστάσεις της Άγ. 
Σοφίας βλ. V.J. Djuric, Die Kirche der Hl. Sophie in Ohrid, Beograd 1963, είκ. 25-26. Mac Lean, 
Hallensleben, Monumentalmalerei, είκ. 22-23 καί σχ. 3. Επίσης Eastmond, Royal Imagery, σ. 164, 
γιά την έρμηνεία τους ώς θεομητορικών προτυπώσεων. Ή παράσταση, έπίσης, στο Β 
σκέλος της καμάρας τού διακονικού τού Άγ. Δημητρίου Κατσούρη (α' φάση, άρχές 13ου 
αί.), η οποία ταυτίστηκε άπο την Παπαδοπούλου, Βυζαντινή Άρτα, σ. 30, μέ την Παναγία
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φανίζεται τόσο ξεκάθαρος ό θεομητορικος συμβολισμος τών παλαιοδια

θηκικών τύπων, σέ έναν, παρότι πρώιμο, ευρύ κύκλο παραστάσεων αυτής 

τής θεματολογίας.305

Όπως προκύπτει απο όσα αναφέρθηκαν, ή φλεγομένη Βάτος ώς 

τύπος τής Θεοτόκου γνώρισε απο νωρίς σημαντική διάδοση σέ όλους τούς 

τομείς τής τέχνης. Ή έξέλιξη αυτή θα όλοκληρωθεί κατα τήν έπομένη 

ύστεροβυζαντινή περίοδο, όπότε το ήδη αγαπητο θέμα θα γνωρίσει ακόμη 

ευρύτερη διάδοση, ευνοημένο απο τίς πνευματικές καί ίστορικές συνθή

κες.

3.3 Ή  Π α λ α ιο λ ό γ ε ια  π ε ρ ίο δ ο ς

Κατα τήν παλαιολόγειο περίοδο ή παράσταση τής φλεγομένης Βά

του μέ καθαρα προεικονιστικο χαρακτήρα γνωρίζει ευρεία διάδοση στήν 

μνημειακή ζωγραφική, είτε ώς αυτοτελής είτε ώς συνοπτική απεικόνιση, 

όπως μαρτυρεί ό αριθμος τών σωζομένων παραδειγμάτων καί ή τοπική 

διασπορά τους.

3.3.1 Α υτοτελείς α φ ηγ ημ α τικ ές π α ρα στά σεις-Τά  μνημεία

3.3.1.1 Άγ. Σοφία Τραπεζουντος (1260 π.) (αρ. κατ. 2α)

Στήν Άγ. Σοφία ή παράσταση του Μωυσέως προ τής φλεγομένης

Βάτου είκονίζεται στον Β τοίχο του Β προστώου (Είκ. 8).306 Ό Μωυσής,

τήν Βάτο, είναι στήν πραγματικότητα ή Σάρα μέσα στήν σκηνή, έπιμέρους έπεισόδιο του 
θέματος τής συνάντησης του Άβρααμ μέ τούς τρείς αγγέλους (Γεν. 18, 9-15), όπως 
προκύπτει καί απο τήν έπιγραφή «ΣΑΡΑ» πού συνοδεύει το είκονιζόμενο πρόσωπο. Βλ. 
Μουτσοπούλου, Άρτα, είκ. 18, σ. 41 καί Γιαννούλη, Βυζαντινά μνημεϊα Άρτας, σ. 134 καί 
είκ. 120, σ. 486.
305 Για το μνημείο καί τον συγκεκριμένο κύκλο βλ. Eastmond, Royal Imagery, σ. 156, 164-165 
καί Piatnitsky, Panagiarion, σ. 47, ό όποίος, μαλιστα, μέ βάση τήν παρουσία του κύκλου 
τών προεικονίσεων στο μνημείο, έντάσσει τον τοιχογραφικό του διάκοσμο στήν 
καλλιτεχνική παραγωγή πού προέκυψε ώς αποτέλεσμα τών θεολογικών έρίδων του 12ου 
αί.
306 Talbot Rice, Haghia Sophia, είκ. 112, σ. 150 καί πίν. 64Β. Eastmond, Art and Identity, είκ. 40
41, σ. 68. Ή τοποθέτηση του θέματος σέ έναν δευτερεύοντα χώρο του ναου απαντά καί σέ 
άλλες περιπτώσεις, όπως π.χ. ό Άγ. Νικόλαος Όρφανος (β' δεκαετία 14ου αί.) καί οί Άγ.
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σχεδον πλήρως κατεστραμμένος, είκονίζεται προ της Βάτου, μέσα στην 

οποία έχει ίστορηθεΐ ολόσωμος άγγελος πού άπευθύνεται στον προφήτη, 

όπως δείχνει ή κίνηση του δεξιου του χεριου.307 Ή έμφαση στην μορφη του 

άγγέλου σχετίζεται προφανώς μέ την έρμηνεία του ώς του Μεγάλης 

Βουλης Άγγέλου, του άσάρκου, δηλαδή, Λόγου.

Τά στοιχεΐα πού άπαρτίζουν την παράσταση άποτελουν τά βασικά 

σημεΐα της παλαιοδιαθηκικης άφήγησης καί προσδίδουν στην άπεικόνιση 

έναν χαρακτήρα εκ πρώτης οψεως «ίστορικό». Το συμβολικό, όμως, περιε

χόμενο του θέματος, παρότι δέν δηλώνεται μέ κάποιο οπτικο μέσο, προκύ

πτει σαφώς άπο το είκονογραφικο περιβάλλον, καθώς ή παράσταση 

συνδυάζεται στον χώρο μέ τά θέματα της Κλίμακος καί της πάλης του 

Ίακώβ μέ τον άγγελο, επίσης προεικονιστικου χαρακτηρος, καί μέ την 

θυσία του Γεδεών, τον Ίώβ καί την Ρίζα του Ίεσσαί, σχετιζόμενα μέ 

διαφόρους τρόπους μέ το γεγονος της Θείας Ένανθρωπήσεως (Είκ. 9).308

3.3.1.2 Πρωτάτο (1290 π.) (αρ. κατ. 2β)

Ή παράσταση της Βάτου στο Πρωτάτο είκονίζεται στον Ν τοΐχο της 

προθέσεως στην τρίτη είκονογραφικη ζώνη, δίπλα σέ εκεΐνες της 

Κλίμακος του Ίακώβ καί της Σκηνης του Μαρτυρίου (Είκ. 10, 11, 14).309 Ό 

προφήτης Μωυσης είκονίζεται μία φορά νά στέκεται έκπληκτος προ της 

Βάτου, μέσα στην οποία βρίσκεται ή Θεοτόκος σέ προτομη χωρίς νά περι

Άπόστολοι Θεσσαλονίκης (1315 π. η μεταξύ 1328 καί 1334), όπου ή Βάτος είκονίζεται στο 
Ν περίστωο.
307 Όλόσωμος άγγελος μέσα στην Βάτο ίστορεΐται καί στην άπεικόνιση του θέματος στον 
παρισινο κώδικα τών ομιλιών του άγ. Γρηγορίου του Θεολόγου. Brubaker, Vision and 
Meaning, είκ. 28.
308 Βλ. Talbot Rice, Haghia Sophia, σ. 149-155. Eastmond, Art and Identity, σ. 67-70. Βλ. καί την 
σχετικη άνάλυση στο περί της Κλίμακος του Ίακώβ κεφάλαιο, σ. 97-98. Παρόμοια είναι 
καί ή περίπτωση της παράστασης της Βάτου στην Μ. Όδηγήτριας στην Κρήτη (14ος αί.). 
Καί σέ αύτη το συμβολικο περιεχόμενο του θέματος προκύπτει άποκλειστικά άπο την 
γειτνίασή της μέ τίς παραστάσεις τών εν τη καμίνψ Τριών Παίδων, σκηνών άπο τον βίο 
της Θεοτόκου καί του Άκαθίστου Ύμνου. Μαδεράκη, Ή δέηση, σ. 104 καί προσωπικη 
παρατήρηση.
309 Καλομοιράκη, Παρατηρήσεις, σ. 205-206.
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βάλλεται απο μετάλλιο.310 Ή παράσταση συνοδεύεται απο τήν έπιγραφή 

«[Η] ΑΚΑΤΑΦΛΕΚΤΟΣ ΒΑΤΟΣ».

Ή απεικόνιση τής Βάτου στον χώρο τής προθέσεως είναι συμβατή 

μέ το συμβολικό της περιεχόμενο. Ή σχέση της μέ τήν Ένανθρώπηση του 

Κυρίου τήν συνδέει μέ τον συγκεκριμένο χώρο, όπου γίνεται ή προσκομιδή 

καί προετοιμάζεται ή αναίμακτος θυσία του Κυρίου. Ή Ένανθρώπησις 

του Χριστου συνιστ^ άλλωστε προϋπόθεση τής σωτηριώδους θυσίας του. 

Έπιπλέον, σύμφωνα μέ τήν διήγηση τής Έξόδου (3, 5) ό Κύριος διέταξε τον 

Μωυσή να μήν προσεγγίσει μέ τα ύποδήματά του στον τόπο του 

όράματος, έπειδή ηταν ίερός: «μή έγγίσης ώδε. λυσαι το ύπόδημα έκ τών 

ποδών σου' ό γαρ τόπος, έν φ σύ έστηκας, γή άγία έστί». Το στοιχείο αυτο 

συνδέει τήν διήγηση μέ τον χώρο του Ί. Βήματος, το ίερότερο σημείο του 

ναου, όπου δέν είσέρχεται απροϋπόθετα ό καθένας.

Ή τοποθέτηση τής Βάτου στον χώρο τής προθέσεως απαντ^ έπίσης 

στον ναο του Σωτήρος κοντα στα Μέγαρα (γ' τέταρτο 13ου αί.) καί τήν 

Μονή Snetogorsky στο Pskov τής Ρωσίας (1313) σέ διαφορετικα όμως 

είκονογραφικα συμφραζόμενα (Είκ. 31).311

Στίς περιπτώσεις του Σωτήρος Μεγάρων καί τής Μονής Snetogorsky 

ή παράστασις τής Βάτου -ή όποία σημειωτέον στήν πρώτη περίπτωση

310 Millet, Athos, πίν. 32, 1. Ή απεικόνιση μόνης τής Θεοτόκου έντος τής Βάτου είναι η πιο 
συνηθισμένη έπιλογή για τήν απόδοση του συμβολικου περιεχομένου του θέματος. Άπο 
τα ύπάρχοντα παραδείγματα αναφέρουμε τίς παραστάσεις στον Άγ. Νικόλαο Όρφανο 
(β' δεκαετία 14ου αί.), το Staro Nagoricino (1317-1318), τήν Gracanica (1321), τήν Παναγία 
Φορβιώτισσα στήν Άσίνου (β' φάση, γ' τέταρτο 14ου αί.), τήν Παλαια Μονή Ταξιαρχών 
Αίγιαλείας (α' μισο 15ου αί.) κ.ά. Βλ. Τσιτουρίδου, Άγιος Νικόλαος, πίν. 61. Todic, Nagoricino, 
είκ. 26. Petkovic, La peinture, είκ. 31, σ. 29. Cormack, Writing in Gold, είκ. 61, σ. 171. Βέρρα- 
Γεωργοπούλου, Μονή Ταξιαρχών, πίν. 126α.
311 Grigoriadou, Peintures murales, σ. 87-92. V.D. Sarabianov, «Ikonograficeskaja programma 
rospisej sobora Snetogorskogo monastyrja (po materialam poslednich raskrytij)» στο 
Drevnerusskoe iskusstvo. Vizantija i drevnjaja Rus'. K 100-letiju Andreja Nikolaevica Grabara (1896
1990), S.-Peterburg 1999, σ. 253. Στήν θέση αυτή απαντ^ το συγκεκριμένο θέμα, αρκετα 
συχνα μάλιστα, καί σέ μεταβυζαντινα μνημεία. Άναφέρουμε ένδεικτικα τήν Μονή τής 
Παναγίας στήν Μαλεσίνα (1599), τήν Μονή Μεγάλου Σπηλαίου (1653) καί τήν Νέα Μονή 
Φιλοσόφου (1693). Βλ. Προεστάκη, Μαλεσίνα, σ. 163, σχ. 11 καί πίν. 38β. Chotzakoglou, 
Mega-Spelaion, τ. I, σ. 355. Γριτσοπούλου, Μονή Φιλοσόφου, σ. 47.
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φέρει τον Χριστο ώς έμβρυο καί στην δεύτερη την μορφή του σέ προτομή- 

συνδυάζεται μέ άλλα παλαιοδιαθηκικά θέματα εύχαριστιακού χαρακτη- 

ρος, μέ τά οποία διαμορφώνει ένα κοινού περιεχομένου σύνολο. Στην 

πρώτη περίπτωση μέ την θυσία τού Ισαάκ καί την Φιλοξενία, στην 

δεύτερη, έπιπλέον αύτών τών δύο παραστάσεων, ύπάρχει η θυσία τού 

προφήτου Ήλιού στο όρος Κάρμηλος,312 η θυσία τών Κάιν καί Άβελ καί το 

δείπνο είς Εμμαούς άπο την Καινη Διαθήκη.313

Οί παραστάσεις αύτές έχουν ορισμένα κοινά στοιχεία, όπως το ότι 

πολλά άπο τά γεγονότα διαδραματίζονται σέ ύψωμα (όρος η λόφο) καί 

έπίσης το στοιχείο τού πυρός. Το πύρ της Βάτου παραπέμπει σέ αύτο τών 

παλαιοδιαθηκικών θυσιών. Επιπλέον, σέ όλες τίς περιπτώσεις τά είκο- 

νιζόμενα συνδέονται μέ κάποιο θαυμαστο γεγονος πού δείχνει την 

παρουσία τού Θεού στην ζωη τών άνθρώπων καί κατά την προ της 

Χάριτος περίοδο (θαυμαστη διάσωση Ισαάκ, πύρ έξ ούρανού στην θυσία 

τού προφήτου Ήλία, όρασις Βάτου).

Στην περίπτωση της παράστασης της Βάτου στο Πρωτάτο η πα

ρουσία της Θεοτόκου μέσα σέ αύτη ύποδεικνύει ότι, πέραν όλων τών 

στοιχείων πού προαναφέρθησαν, η άπεικόνιση έχει σαφώς καί χαρα

312 Σημειώνεται, ότι οί προφητες Μωυσης καί Ήλίας συνδέονται είκονογραφικά καί στην 
παράσταση της Μεταμορφώσεως, ένώ συναπεικονίζονται καί σέ έργα σιναϊτικού 
περιβάλλοντος, καθώς μέρος της δράσεως καί τών δύο σχετίζεται μέ το όρος Σινά. 
Αναφέρουμε π.χ. φύλλο τριπτύχου τού 13ου αί., όπου στο άνώτερο τμημα είκονίζεται η 
θαυμαστη διατροφη τού Ήλιού άπο το κοράκι καί δίπλα ο Μωυσης χωρίς ύποδήματα 
ένώπιον της Βάτου, μέσα στην οποία διακρίνεται το κεφάλι της Θεοτόκου. Οί δύο 
παραστάσεις είκονίζονται, μάλιστα, μέ κοινο φόντο το όρεινο τοπίο τού Σινά, στοιχείο 
πού έπιτείνει τον μεταξύ τους συσχετισμό. Weitzmann, Four Icons, σ. 288 καί πίν. 9. Βλ. 
έπίσης Folda, Crusader Art, είκ. 385, σ. 547. Τά δύο αύτά θέματα άπαντούν, μεταξύ άλλων, 
καί στο Ν παρεκκλήσιο (διακονικο) της Gracanica. Βλ. Todic, Gracanica, σ. 132-134 καί σχ. 
VII, σ. 87, σχ. XIII, σ. 93.
313 Ή φλεγομένη Βάτος συνδυάζεται στον χώρο της προθέσεως μέ διάφορα εύχαριστιακά 
θέματα καί κυρίως μέ την θυσία τού Αβραάμ καί σέ μεταβυζαντινά μνημεία, όπως π.χ. 
τά καθολικά τών Μονών Μαλεσίνας (1599), Λουκούς (άρχές 17ου αί.) καί Φιλοσόφου 
(1693). Βλ. Προεστάκη, Μαλεσίνα, σ. 163, σχ. 11 καί πίν. 38β. Γριτσοπούλου, Μονή 
Φιλοσόφου, σ. 47. Λούσκου, Νικολιδάκη, Μονή Λουκούς, σ. 176.
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κτήρα θεομητορικης προτύπωσης. Τά είκονογραφικά συμφραζόμενα, μά

λιστα, «επιτάσσουν» μιά τέτοια έρμηνεία.

Καταρχάς, δίπλα στην Βάτο είκονίζονται ή Σκηνη του Μαρτυρίου 

καί ή Κλΐμαξ του Ίακώβ, θέματα πού είναι άπο τίς σημαντικότερες 

προτυπώσεις. Στο τεταρτοσφαίριο της άψΐδος της προθέσεως είκονίζεται ο 

Χριστος «εν έτέρ^ μορφη».314 Είναι ο ενανθρωπήσας Κύριος, την έλευση 

του οποίου προτυπώνουν οί τρεΐς παρακείμενες παραστάσεις. Καταδει

κνύεται έτσι ή ένότητα τών δύο Διαθηκών. Τέλος, ή ολόσωμη άπεικόνιση 

του άγ. Άνδρέου Κρήτης μεταξύ τών Πατέρων πού βρίσκονται στον χώρο 

της προθέσεως συνδέεται άμεσα μέ τίς παραστάσεις τών προεικονίσεων, 

καθώς ο αγ. Άνδρέας εκτος άπο ύμνογράφος ύπηρξε καί συγγραφέας 

σειράς ομιλιών προς την Θεοτόκο, στίς οποΐες χρησιμοποιεΐ εύρέως τίς 

παλαιοδιαθηκικές προτυπώσεις.315

Στον χώρο, έπομένως, της προθέσεως του Πρωτάτου το είκονογρα- 

φικο πρόγραμμα περιλαμβάνει, εκτος άπο τά ευχαριστιακά, καί θέματα 

πού άναφέρονται εύθέως στην Ενανθρώπηση του Κυρίου καί τον ρόλο 

της Θεοτόκου σέ αύτή.

Το στοιχεΐο αύτο είναι συμβατο καί μέ σύνολο το είκονογραφικο 

πρόγραμμα του ναου -του οποίου άλλωστε συνιστ^ τον κεντρικο θεο- 

λογικο αξονα- στο οποΐο δεσπόζει ή κατά σάρκα γενεαλογία του Κυρίου'

314 Μανουήλ Πανσέληνος, είκ. 114-115, σ. 244-245 (Σκηνή), είκ. 116-117, σ. 246-247 (Κλΐμαξ), 
είκ. 90, σ. 218-219 (Χριστος «εν έτέρ^ μορφη»).
315 Βλ. Μανουήλ Πανσέληνος, σ. 28. Djuric, Les conceptions hagioritiques, σ. 44. Τά 
ομιλητικά του έργα τά σχετιζόμενα μέ την Θεοτόκο βλ. σέ PG 97, 805Α -913Α καί 1045C- 
1109A. Ό είκονογραφικος συσχετισμος ύμνογράφων κυρίως καί συγγραφέων μέ την 
Θεοτόκο λόγψ άναφορών στο έργο τους είναι συχνο φαινόμενο κατά την παλαιολόγειο 
περίοδο. Άπο τά πολλά σχετικά παραδείγματα σημειώνεται στο ίδιο το Πρωτάτο ή 
παρουσία τών άγ. Ίωάννου Δαμασκηνου καί Κοσμά Μαϊουμά, οί οποΐοι πλαισιώνουν την 
παράσταση της Κοιμήσεως στον δυτικο τοΐχο, καί ή περίπτωσις του τρούλλου του 
παρεκκλησίου της Μ. Χώρας, στά σφαιρικά τρίγωνα του οποίου άπεικονίζονται 
ίσάριθμοι ύμνογράφοι: οί αγ. Ίωάννης Δαμασκηνός, Κοσμάς Μαϊουμά, Ίωσηφ καί 
Θεοφάνης ο Γραπτός. Μανουήλ Πανσέληνος, είκ. 128-131, σ. 264-267. Underwood, Kariye 
Djami, τ. 3, πίν. 408. Γιά την παρουσία τών ύμνογράφων στην ύστεροβυζαντινη τέχνη 
γενικότερα βλ. A. Grabar, «Les images des poetes et des illustrations dans leurs reuvres dans 
la peinture byzantine tardive», Zograf 10 (1979), σ. 13-16.
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πρόκειται γιά σειρά άπεικονίσεων δικαίων, προφητών καί προπατόρων 

άπο τον Αδάμ έως τον Ιωσήφ. Μεταξύ αύτών είκονίζονται καί οί Μωυσης 

μέ τίς πλάκες τού Νόμου (Είκ. 32),316 Ααρών μέ την ράβδο καί την στάμνο, 

Σαμουηλ μέ το κέρας, Νώε μέ την κιβωτό, άντικείμενα πού σχετίζονται 

στενά μέ το πρόσωπο της Θεοτόκου. Επίσης, στο ΒΔ γωνιακο διαμέρισμα 

είκονίζεται η παράσταση τών έν καμίνψ Τριών Παίδων, η οποία, μεταξύ 

άλλων, σχετίζεται καί μέ την Θεία Ενανθρώπηση.317 Σέ ένα τέτοιο άμεσο 

(χώρου προθέσεως) καί εύρύτερο (συνόλου τού ναού) είκονογραφικο 

περιβάλλον έντάσσεται άρμονικά η παράσταση της Βάτου, ώς προτύπωση 

της Θεοτόκου.

Τά στοιχεία αύτά έπιτρέπουν την -παρά την ύπαρκτη θεολογικη 

πολυσημία της- έρμηνεία αύτης ώς θεομητορικής προτυπώσεως, όπως 

άλλωστε σαφέστατα ύποδεικνύει καί η άπεικόνιση της Θεοτόκου σέ 

προτομη έντος της Βάτου.

3.3.1.3 Παναγία Περίβλεπτος (Άγ. Κλήμης) Άχρίδος (1294/5)
(αρ. κατ. 2γ)

Στον Δ τοίχο, έπάνω άπο την κτητορικη έπιγραφη καί την είσοδο 

τού νάρθηκα, είκονίζεται η παράσταση τού προφήτου Μωυσέως ένώπιον 

της φλεγομένης Βάτου συνδυασμένη μέ την παραλαβη τού Νόμου στο 

όρος Σινά (Είκ. 33).318 Ή παράσταση πού διαιρείται ούσιαστικά σέ δύο 

τμήματα, λόγψ ένος διλόβου παραθύρου πού μεσολαβεί, έχει ώς έξης: Στο 

άριστερο ώς προς τον θεατη μέρος της έχει τοποθετηθεί η Βάτος. Στο

316 Στο πρόγραμμα τού Πρωτάτου ο Μωυσης είκονίζεται τρείς φορές σέ σχέση μέ 
διαφορετικά άντικείμενα -Βάτο, Σκηνη τού Μαρτυρίου, Πλάκες τού Νόμου- μέ 
περιεχόμενο σταθερά συνδεδεμένο μέ την Θεία Ενανθρώπηση καί την Θεοτόκο. Το 
στοιχείο αύτο άπαντά καί σέ άλλες περιπτώσεις, όπως π.χ. η Μονη Χώρας, η Gracanica 
κ.ά. Underwood, Kariye Djami, τ. 2, πίν. 82, τ. 3, πίν. 444. Petkovic, La peinture, είκ. 31, σ. 29. 
Todic, Gracanica, είκ. 27, 46.
317 Βλ. Millet, Athos, πίν. 8, 3-5 (Ααρών, Μωυσης, Σαμουηλ) καί πίν. 9, είκ. 2 (Νώε). Επίσης, 
Καλλινίκου, Ή τεχνική, είκ. 38, σ. 172 (Τρείς Παίδες).
318 Βλ. Grozdanov, St. Kliment, είκ. 24. Επίσης Pepek-Miljkovic, Deloto, σχ. V, άρ. 5. Στον 
νάρθηκα είκονίζεται η Βάτος καί σέ άλλα μνημεία, όπως η Παναγία Ljeviska (1309) καί το 
Lesnovo (1349). Panic, Babic, Ljeviska, σχ. 30, σ. 139. Gabelic, Lesnovo, πίν. XLVI.
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ανώτερο τμήμα της είκονίζεται ήμίσωμος άγγελος απευθυνόμενος προς 

τον προφήτη, ένφ στο κέντρο της βρίσκεται ή προτομή τής Θεοτόκου μέ 

τον Χριστο Έμμανουήλ.319 Στο κατώτερο τμήμα τής παράστασης καί προς 

τα δεξια εχει ίστορηθεί δύο φορές ό Μωυσής' στο κέντρο είναι καθιστος 

καί λύνει το σανδάλι του κατα τήν θεία έπιταγή, ένώ πιο πίσω 

έμφανίζεται όρθιος να αντικρίζει μέ δέος το παράδοξο όραμα. 320 Στο 

τμήμα πού βρίσκεται στα δεξια του παραθύρου είκονίζεται ό Μωυσής 

στήν κορυφή βραχώδους όρους να λαμβάνει τίς πλάκες του Νόμου απο 

τήν χείρα του Θεου πού ξεπροβάλλει απο ήμικύκλιο του ουρανου. Πάνω 

απο τήν Βάτο ύπάρχει ή έπιγραφή «Ή ΑΚΑΤΑΦΛΕΚΤΟΣ ΒΆΤΟΣ».

Όσον αφορ^ στήν είκονογραφία τών έπιμέρους στοιχείων τής 

παράστασης, μια αξιοσημείωτη λεπτομέρεια ύπάρχει στήν μορφή του 

Έμμανουήλ, ό όποίος είκονίζεται μισοκρυμμένος απο το μαφόριο τής 

Θεοτόκου μέ το δεξί χέρι έκτεταμένο σέ σχήμα ευλογίας ή όμιλίας. Ή 

ίδιαιτερότητα αυτή στήν απόδοση τής μορφής του Έμμανουήλ απαντ^ καί 

στήν απεικόνισή του στήν παρακείμενη παράσταση τής Κλίνης του 

Σολομώντος (Είκ. 34) καί πιθανον να δηλώνει το ανεκπλήρωτον ακόμη 

τής έπαγγελίας τής σωτηρίας, καθώς όλες οί προεικονίσεις ανήκουν στήν 

προ τής Ένανθρωπήσεως έποχή, όπότε ό Λόγος ηταν ακόμη άσαρκος. 

Κατα μία άλλη άποψη, ή ίδιόμορφη αυτή απεικόνιση δείχνει τήν παρουσία

319 Ή Θεοτόκος μέ τον Έμμανουήλ έντος τής Βάτου είκονίζονται καί στα δύο έπεισόδια 
του θέματος στο παρεκκλήσιο τής Μονής Χώρας (1315-1321), όπως έπίσης στο αριστερο 
φύλλο τριπτύχου τής Μονής Σινά (τέλη 14ου-αρχές 15ου αί.). Underwood, Kariye Djami, τ. 3, 
πίν. 444, 448-450, 452. Collins, Visual Piety, είκ. 96-97, σ. 115. Άπο τα μεταβυζαντινα 
παραδείγματα αναφέρουμε τίς παραστάσεις στήν Μολυβοκκλησια (1541) καί τήν 
τράπεζα τής Μονής Σταυρονικήτα (1546). Παντζαρίδου, Μολυβοκκλησιά, είκ. 74, σ. 353. 
Χατζηδάκη, Θεοφάνης, είκ. 203.
320 Δύο φορές προ τής Βάτου σέ ανάλογες στάσεις είκονίζεται ό Μωυσής σέ πολλές 
παραστάσεις του θέματος, όπως π.χ. στον Άγ. Νικόλαο Όρφανο (β' δεκαετία 14ου αί.), τήν 
Μονή Χώρας (1315-1321), τήν Gracanica (1321), το Lesnovo (1349) κ.α. Τσιτουρίδου, Άγιος 
Νικόλαος, πίν. 61-62. Underwood, Kariye Djami, τ. 3, πίν. 444. Petkovic, La peinture, είκ. 31, σ.
29. Gabelic, Lesnovo, πίν. XLVI. Το σχήμα αυτο απαντά καί σέ μεταβυζαντινές 
απεικονίσεις, όπως π.χ. στήν τράπεζα τής Μονής Σταυρονικήτα (1546), στήν Μονή 
Λουκους (αρχές 17ου αί.) κ.α. Χατζηδάκη, Θεοφάνης, είκ. 203. Λούσκου, Νικολιδάκη, Μονή 
Λουκοΰς, σ. 176.
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του Λόγου στην μήτρα της Θεοτόκου άποδίδοντας καί οπτικά την στιγμη 

της ύπερλόγου συλλήψεως. Υπογραμμίζεται έτσι ή πραγματικότητα της 

Θείας Ένανθρωπήσεως.321

Επιπλέον, βασικο είκονογραφικο άξονα της παράστασης συνιστ^ 

καί ο συνδυσμος της οράσεως της Βάτου μέ την παραλαβη του Νόμου.322 

Τά δύο θέματα συνδέονται μεταξύ τους μέ μιά σειρά στοιχείων -  

ταυτότητα δρώντος προσώπου, ομοιότητα τόπου, χαρακτήρας θεοπτίας 

τών δύο γεγονότων. Έπιπροσθέτως, οί Πλάκες του Νόμου έχουν επίσης 

έρμηνευθεΐ ώς τύπος της Θεοτόκου καί της Θείας Ένανθρωπήσεως, οπότε 

μεταξύ τών δύο θεμάτων ύφίσταται καί θεολογική-έρμηνευτικη σχέση.323

Ή παράσταση της φλεγομένης Βάτου συνδέεται μέ σειρά άλλων 

θεμάτων του στενου άλλά καί εύρυτέρου είκονογραφικου της περιβάλ

λοντος.

321 Γιά την άποψη αύτη βλ. Xyngopoulos, Au sujet, σ. 305 καί είκ. 2. Μέ τον ίδιο τρόπο έχει 
είκονιστεΐ ο Χριστος καί στην κτιτορικη παράσταση στο περίστωο του ναου της 
Παντανάσσης Φιλιππιάδος. Βλ. Βοκοτοπούλου, Κτιτορικη τοιχογραφία, είκ. 5, 7.
322 Στενές άναλογίες μέ την παράσταση του Άγ. Κλήμεντος εμφανίζει ή συνδυασμένη 
άπεικόνιση τών δύο θεμάτων στο διακονικο της Μεγίστης Λαύρας (1535). Βλ. Millet, Athos, 
πίν. 121, 4.
323 Άπο τίς πατερικές έρμηνεΐες παραθέτουμε αύτη του άγ. Γρηγορίου Νύσσης στο έργο 
του Περί τού βίου Μωϋσέως, όπου στο χωρίο ΙΙ, 216, 4-13 άναφέρει τά έξης 
χαρακτηριστικά: «... Άλλά πάλιν ο άληθινος νομοθέτης, ου τύπος ήν ο Μωϋσης, εκ της 
γης ήμών έαυτφ τάς της φύσεως πλάκας ελάξευσεν. Ού γάρ γάμος αύτφ την θεοδόχον 
εδημιούργησε σάρκα, άλλ' αύτος της ίδίας σαρκος γίνεται λατόμος της τφ θείψ δακτύλψ 
καταγραφείσης. Πνευμα γάρ αγιον ήλθεν επί την Παρθένον καί ή του Ύψίστου 
επεσκίασε δύναμις. Έπεί δέ τουτο εγένετο, πάλιν το άσύντριπτον έσχεν ή φύσις, 
άθάνατος γενομένη τοΐς του δακτύλου χαράγμασι. Δάκτυλος δέ πολλαχη παρά της 
Γραφης ονομάζεται το Πνευμα το αγιον». Βλ. Danielou, Grigoire de Nysse, σ. 254 καί ύποσ. 
3, σ. 255, όπου άκριβώς σχολιάζεται ο συσχετισμος τών πλακών μέ την εκ Παρθένου 
γέννησιν του Κυρίου εκ παραλλήλου προς άντίστοιχες άναφορές του ίερου συγγραφέως 
στην βάτο καί το μάννα. Γιά ύμνογραφικές άναφορές του θέματος ώς θεομητορικου 
τύπου βλ. Εύστρατιάδου, Ή Θεοτόκος, σ. 62.

Ή έρμηνεία αύτη του θέματος επέδρασε καί στην χρήση του στην είκονογραφία. Σέ 
ορισμένες περιπτώσεις ή αύτοτελης άφηγηματικη άπεικόνιση της παραλαβης του Νόμου 
είκονίζεται εντεταγμένη σέ κύκλους παραστάσεων θεομητορικών προτυπώσεων. Μιά 
τέτοια περίπτωση άπαντ^ στούς Άγ. Άποστόλους Θεσσαλονίκης (1315 π. η μεταξύ 1328 
καί 1334) καί άλλη στο λεγόμενο τρίπτυχο Ubissi (14ος αί.). Stephan, Apostelkirche, είκ. 78, σ. 
48 καί σ. 326. Alibegashvili, Les icones, είκ. 80.
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Καταρχάς, στενη είναι η σχέση της Βάτου μέ την εύρισκόμενη στον 

ΝΔ πεσσό, στην άριστερή, δηλαδή, ώς προς τον θεατη πλευρά της, μορφη 

τού εύαγγελιστού Λουκά, ο οποίος φέρει κώδικα μέ την έξης έπιγραφή: 

«Μωσης έμήνυσ(εν) έπί της βάτου ώς λέγει Κ(ύριο)ν τον Θ(εο)ν Αβραάμ 

κ(αί) το(ν) Θ(εο)ν Ισαάκ κ(αί) τ(ον) Θ(εο)ν Ιακώβ» (Είκ. 35).324 Το κείμενο 

μεταφέρει αύτούσιο ένα χωρίο τού κατά Λουκάν Εύαγγελίου, το οποίο 

άναφέρεται στην άνάσταση τών νεκρών καί συνιστ^ τμημα της άπαντή- 

σεως τού Χριστού προς τούς Σαδδουκαίους, οί οποίοι την άμφισβητούσαν. 

Ιδια  είναι η σχέση πού διέπει την παράσταση της Βάτου μέ την μορφη τού 

εύαγγελιστού Μάρκου στον ΒΔ πεσσό, στην δεξιά ώς προς τον θεατη 

πλευρά της, ο οποίος φέρει κώδικα μέ άντιστοίχου περιεχομένου άπόσπα- 

σμα καί πάλι άπο την άπάντηση τού Χριστού προς τούς Σαδδουκαίους: 

«Ούκ άν<έγνωτε έν τη β>ίβλψ <Μωϋσ>έ<ω>ς έπί τού βάτ(ου) (π)ώς είπ(εν) 

αύτφ ο Θ(εο)ς λέγ(ων) έγώ ο Θ(εο)ς Αβραάμ».325 Οί παραστάσεις τών δύο 

εύαγγελιστών έχουν έπομένως διττη σημασία.326 Καταρχάς, ύπομνηματί- 

ζουν ούσιαστικά την παρακείμενη παράσταση της Βάτου. Επιπλέον, η 

σύνδεσή τους στο εύαγγελικο κείμενο μέ την άνάσταση τών νεκρών τίς 

συσχετίζει αύτομάτως καί μέ την γειτονικη παράσταση τών «ψυχών τών 

δικαίων έν χειρί Θεού», η οποία είκονίζεται στον Α τομέα τού Ν σταυροθο

λίου.327 Εντάσσονται έπομένως όργανικά στο ύπόλοιπο πρόγραμμα.

Ανάλογος συνδυασμος έμφανίζεται καί στο άντίστοιχο τών εύαγ

γελιστών σημείο τού Α τοίχου, άπέναντι άκριβώς άπο την Βάτο, όπου η 

άπεικόνιση τού Στιχηρού τών Χριστουγέννων πλαισιώνεται άπο τούς 

Ματθαίο καί Ιωάννη. Στον κώδικα τού τελευταίου άναγράφεται τμημα

324 Βλ. Λουκ. 20, 37. Αντίστοιχα χωρία είναι το Μάρκ. 12, 26, όπου γίνεται έπίσης μνεία 
στην Βάτο, καί το Ματθ. 22, 32, χωρίς την συγκεκριμένη άναφορά.
325 Βλ. Μάρκ. 12, 26.
326 Γιά τον συσχετισμο πρβλ. καί Markovic, Program zivopisa Perivlepte, είκ. 14-15, σ. 129, 
ύποσ. 236-237, σ. 131 καί είκ. 28, σ. 138.
327 Pepek-Miljkovic, Deloto, σχ. V, άρ. 18. Το θέμα άποδίδει το χωρίο 3, 1 τού παλαιοδια- 
θηκικού βιβλίου της Σοφίας Σολομώντος : «Δικαίων δέ ψυχαί έν χειρί Θεού, καί ού μη 
άψηται αύτών βάσανος» καί έχει σαφη σωτηριολογικό-έσχατολογικο χαρακτήρα.
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απο το πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, το όποίο αναφέρεται στήν 

ένανθρώπηση του Λόγου.328 Στο ίδιο γεγονος αναφέρεται ακριβώς καί το 

παραπλεύρως είκονιζόμενο τροπάριο.

Ό συνδυασμος κατα τέτοιο τρόπο τών ευαγγελιστών μέ ένα πα- 

λαιοδιαθηκικο ή καινοδιαθηκικο θέμα είναι πολύ ασυνήθιστος. Συνήθως 

τίς διάφορες παραστάσεις -καί δή τίς καινοδιαθηκικές- συνοδεύουν καί 

ύπομνηματίζουν μέ τα κείμενα τών είλητών τους προφήτες.329 Το σημείο 

αυτο προσθέτει μια ακόμη πτυχή στήν πολύσημη δεύτερη παρουσία τών 

ευαγγελιστών στο πρόγραμμα του ναου, αφου εχουν ήδη είκονιστεί στήν 

συνήθη τους θέση, στα σφαιρικα τρίγωνα του τρούλλου του κυρίως ναου. 

Ή παρουσία τους καί στούς πεσσούς πού φέρουν το φουρνικο του 

νάρθηκα, όπου είκονίζεται ό Μεγάλης Βουλής Άγγελος, στοχεύει στήν 

δημιουργία ουσιαστικα ένος παραλλήλου προγράμματος μέ αυτο του 

θόλου του κυρίως ναου, μέ κέντρο έδώ τον άσαρκο ακόμη Λόγο, ώστε να 

καταδειχθεί ή ένότητα Παλαιάς καί Καινής Διαθήκης καί ή ένιαία δράση 

του Ένος Τριαδικου Θεου στήν ίστορία τόσο προ όσο καί μετα τήν έποχή 

τής Χάριτος. Αυτή τήν θεολογική προσέγιση ύπηρετεί καί ό συγκεκρι

μένος συσχετισμος του Λουκά καί του Μάρκου μέ τήν παράσταση τής 

Βάτου, καθώς οί ευαγγελιστές μαρτυρουν για τήν έκπλήρωση τών παλαι

οδιαθηκικών τύπων στο πρόσωπο του ένανθρωπήσαντος πλέον Κυρίου. Ό 

Λουκάς καί ό Μάρκος μέ τούς κώδικές τους μαρτυρουν, ότι ό Θεος πού 

μίλησε στον Μωυσή μέσα απο τήν Βάτο είναι ακριβώς ό Χριστος πού 

εζησε καί εδρασε μεταξύ τών ανθρώπων καί τον όποίον κήρυξαν οί ίδιοι 

καί οί άλλοι απόστολοι καί ευαγγελιστές.

Έντύπωση προξενεί καί ή έπιλογή καθεαυτή τών κειμένων τών δύο 

κωδίκων, τα όποία συμπίπτουν ακριβώς καί έρμηνεύουν θεολογικώς τήν 

παράσταση τής Βάτου, μέ τήν όποία γειτνιάζουν. Είναι προφανές, ότι

328 Ίω. 1, 14. Markovic, Program zivopisa Perivlepte, σ. 138.
329 Για το θέμα βλ. Μουρίκη, Άλεποχώρι, σ. 20-21, όπου καί σειρα παραδειγμάτων.
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έπεδιώχθη η τοποθέτηση τών κωδίκων μέ αύτο το περιεχόμενο δίπλα 

στην παράσταση της Βάτου, ώστε νά προκύπτει ένα ύποσύνολο ένιαίου 

χαρακτήρα.330

Ή παράσταση της Βάτου σχετίζεται, λόγψ τού Μωυσέως, καί μέ τίς 

άπεικονίσεις της Σκηνης τού Μαρτυρίου στον Α τοίχο τού νάρθηκα, όπου 

ο προφήτης είκονίζεται κρατώντας κατζίον (Είκ. 36), καί μέ την μορφή του 

σέ μετάλλιο στο μέτωπο της άψίδος τού Ιερού Βήματος, όπου πλαισιώνει 

μέ άλλους προφητες, δικαίους καί προπάτορες την κεντρικη μορφη τού 

Εμμανουηλ καί την δεομένη Θεοτόκο στο τεταρτοσφαίριο (Είκ. 18).331 Καί 

στίς δύο περιπτώσεις οί άπεικονίσεις σχετίζονται μέ την Θεία 

Ενανθρώπηση καί την Θεοτόκο.

Ή παράσταση της φλεγομένης Βάτου στην Περίβλεπτο Αχρίδος 

σχετίζεται στενά καί μέ τά ύπόλοιπα θέματα, πού την περιβάλλουν, 

καθώς το είκονογραφικο πρόγραμμα τού νάρθηκος συνιστ^ ένα ένιαίο 

σύνολο μέ πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο: την ύπο τών προφητών 

προαναγγελθείσα διά της Ενανθρωπήσεως σωτηρία τού κόσμου καί την 

διά της Θεοτόκου πραγμάτωση της θείας έπαγγελίας. Ό θεολογικος 

αύτος άξονας είναι το έρμηνευτικο κλειδί τών παραστάσεων τού νάρθηκα.

3.3.1.4 Άγ. Θεοδώρα Άρτης (τέλη 13ου-αρχ. 14ου αί.) (αρ. κατ. 2δ)

Ή παράσταση τού Μωυσέως προ της Βάτου είκονίζεται στον Δ

τοίχο τού νάρθηκα τού ναού έπάνω άπο την θύρα,332 στο τύμπανο τού 

τόξου πού άνέχει τον κεντρικο τρούλλο, καί άποτελείται άπο δύο 

τμήματα.333 Στο πρώτο, το άριστερο ώς προς τον θεατή, είκονίζεται ο

330 Γιά την διάταξη τών παραστάσεων βλ. Pepek-Miljkovic, Deloto, σχ. V, άρ. 7-10 καί σ. 50, 
όπου όμως η μορφη τού Λουκά θεωρείται ώς ο Ιωάννης, προφανώς έκ παραδρομης, καί 
παρά την κατά το μέγιστο μέρος διατήρηση τού όνόματος της μορφης, στοιχείο πού 
διασαφηνίζει την ταυτότητα τού έξεταζομένου προσώπου.
331 Βλ. Gligorijevic-Maksimovic, Skinija, είκ. 4. Pepek-Miljkovic, Deloto, είκ. 15, σ. 68.
332 Στην ίδια άκριβώς θέση βρίσκεται η άπεικόνιση της Βάτου καί στον Άγ. Κλήμεντα 
Αχρίδος.
333 Γιαννούλη, Βυζαντινά μνημεϊα Άρτας, είκ. 75, σ. 430, είκ. 327, σ. 571.
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Μωυσής προ τής Βάτου να σκύβει για να λύσει το ύπόδημα στο αριστερό 

του πόδι. Στο κέντρο τής Βάτου, απο τήν όποία πετάγονται φλόγες, 

είκονίζεται ή κεφαλή του Έμμανουήλ.334 Στο δεξί τμήμα τής παράστασης 

έμφανίζεται για δεύτερη φορα ό Μωυσής κρατώντας τήν ράβδο του πού 

εχει μεταβληθεί σέ όφι να συνομιλεί μέ τον άγγελο.

Το στοιχείο πού χαρακτηρίζει τήν συγκεκριμένη παράσταση είναι ή 

στενή είκονογραφική σχέση της μέ τήν ίδίου θέματος μικρογραφία στα 

χειρόγραφα τών Όμιλιών του μοναχου Ίακώβου, ή όποία αφορ^ τόσο 

στήν συνολική δομή τής απεικόνισης όσο καί στα έπιμέρους στοιχεία.335 

Έτσι, ή τοιχογραφία έπαναλαμβάνει ακριβώς τίς δύο φάσεις τής 

μικρογραφίας, δηλαδή τον Μωυσή να λύνει το ύπόδημα προ τής Βάτου 

καί μετα να συνομιλεί μέ τον άγγελο κρατώντας τήν είς όφιν 

μεταβληθείσα ράβδο. Διαφορετικος είναι ό τρόπος απεικόνισης του 

θέματος πού ακολουθείται στα χειρόγραφα καί δή στίς Όκτατεύχους. Τα 

δύο περιστατικα είκονίζονται στίς περισσότερες περιπτώσεις σέ 

ξεχωριστές μικρογραφίες.336 Στήν μνημειακή ζωγραφική τα έπιμέρους 

έπεισόδια του θέματος συμφύρονται κατα κανόνα σέ μία ένιαία σύνθεση. 

Ή ύπαρξή τους δηλώνεται συνήθως μέσω τής διπλής απεικόνισης του 

Μωυσέως προ τής Βάτου τήν μια εκπληκτου καί τήν άλλη γονατιστου να

334 Ή κεφαλή του Έμμανουήλ έντος τής Βάτου είκονίζεται καί στίς σχετικές μικρογραφίες 
τών δύο χειρογράφων τών Όμιλιών του μοναχου Ίακώβου (Vat. gr. 1162, φύλλο 54v, Par. 
gr. 1208, φύλλο 73v). Stornajolo, Omilie, πίν. 21. Ή συγκεκριμένη είκονογραφική έπιλογή 
εχει θεωρηθεί, ότι έπιτείνει τήν συμβολική σημασία τής παράστασης, αφου ή Βάτος 
ταυτίζεται μέ τήν ίδια τήν Θεοτόκο, ή όποία φέρει στα σπλάγχνα της τον Έμμανουήλ. Βλ. 
Collins, Visual Piety, σ. 110. Linardou, Depicting the Salvation, σ. 139-142. Παρόμοια λογική 
εχει προφανώς καί ή απεικόνιση του Χριστου ώς έμβρύου έντος τής Βάτου στήν 
παράσταση του Σωτήρος Μεγάρων (γ' τέταρτο 13ου αί.). Grigoriadou, Peintures murales, σ. 
90-92.
335 Stornajolo, Omilie, πίν. 21. Γιαννούλη, Βυζαντινά μνημεϊα Άρτας, σ. 299, 309.
336 Συγκεκριμένα, ή λύση του ύποδήματος συνδυάζεται μέ τήν απεικόνιση του Μωυσέως 
προ τής Βάτου σέ δύο έπάλληλα διατεταγμένες παραστάσεις. Άπο τήν άλλη, ή μεταβολή 
τής ράβδου είς όφι συναπεικονίζεται σέ μια ένιαία παράσταση μέ το διαδοχικο θαυμα 
τής λεπρώσεως τής χειρος του προφήτου (Έξ. 4, 6-7) καί έπιπλέον συνδυάζεται μέ το 
θέμα του αποχαιρετισμου του Ίοθορ απο τον Μωυσή σέ δύο καί πάλι έπάλληλα 
διατεταγμένες παραστάσεις. Weitzmann, Bernabo, Tarasconi, Octateuchs, τ. 2, πίν. 612-619.
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λύνει το ύπόδημά του.337 Ή διπλη αύτη άπεικόνιση του Μωυσέως δέν 

συνδέεται μέ την διπλη επίσης παρουσία του στην Άγ. Θεοδώρα, καθώς 

στην περίπτωση αύτη έχουμε κατ' ούσίαν παράθεση δύο διαδοχικών 

γεγονότων καί οχι συνδυασμένη άπεικόνισή τους. Σέ αύτη την λογικη 

κινεΐται ή άπεικόνιση της Βάτου στην Μ. Χώρας, όπου δίπλα στην συνήθη 

παράσταση του Μωυσέως έκπληκτου καί γονατιστου προ της Βάτου, 

ύπάρχει καί μιά δεύτερη αύτοτελης άπεικόνιση, όπου ο προφήτης 

είκονίζεται έντρομος νά άποστρέφει το πρόσωπό του άπο την Βάτο, ενώ 

μέσα άπο αύτην ένας άγγελος άπευθύνεται προς αύτόν.338 Βασικη 

διαφορά σέ σχέση μέ την άπεικόνιση της Άγ. Θεοδώρας συνιστ^ ή 

επανάληψη της Βάτου στην δεύτερη παράσταση καί επίσης ή παρουσία 

του άγγέλου καί στά δύο επεισόδια, στοιχεΐο πού ύπάρχει καί στά 

χειρόγραφα τών Όμιλιών του Ίακώβου. Άπο την άλλη, ή έντονη προβολη 

της ράβδου του Μωυσέως στο δεύτερο είκονιζόμενο επεισόδιο της Μ. 

Χώρας παραπέμπει ενδεχομένως στο γεγονος της είς οφιν μεταβολης της, 

ή οποία είκονίζεται στο δεύτερο καί πάλι επεισόδιο στην Άγ. Θεοδώρα.

Όσον άφορ^ στά επιμέρους στοιχεΐα της παράστασης στην Άρτα, ή 

κεφαλη του Έμμανουηλ εντος της Βάτου, στοιχεΐο πού άπουσιάζει άπο τίς 

άπεικονίσεις του θέματος στην μνημειακη ζωγραφική, είναι πιστη 

άντιγραφη άπο τίς άντίστοιχες μικρογραφίες τών Όμιλιών του Ίακώβου. 

Σημειώνεται, επίσης, ή πιστη άναπαραγωγη στην τοιχογραφία της Άγ. 

Θεοδώρας τών ενδυμάτων του Μωυσέως, όπως αύτά εμφανίζονται στίς 

προαναφερθεΐσες μικρογραφίες. Ή ίδια, τέλος, ή άπεικόνιση της Βάτου 

στην Άρτα άκολουθεΐ πιστά το ίδιο πρότυπο: ο πυρήνας της άποτελεΐται 

άπο μακριά λεπτά κλωνάρια μέ στενά μυτερά φύλλα, τά οποΐα 

περιβάλλονται άπο πυκνές γλώσσες φωτιάς, όπως άκριβώς καί στίς εν

337 Έξαίρεση συνιστώ ή άπεικόνιση του θέματος στον νάρθηκα του Lesnovo (1349), όπου ο 
Μωυσης είκονίζεται μέν δύο φορές, άλλά την μία κοιμώμενος καί την άλλη έντρομος 
μπροστά στην μεταβολη της ράβδου του. Gabelic, Lesnovo, πίν. XLVI.
338 Underwood, Kariye Djami, τ. 3, πίν. 444, 450.
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λόγψ μικρογραφίες. Οί παρατηρούμενες ομοιότητες είναι τόσο στενές, 

ώστε νά έπιτρέπουν τουλάχιστον την ύπόθεση γιά έξάρτηση τών 

έξεταζόμενων άπεικονίσεων -τών δύο μικρογραφιών, δηλαδή, καί της 

τοιχογραφίας- άπο ένα κοινο πρότυπο. Ή σχέση αύτη δέν άποτελεί 

τυχαίο γεγονος καθώς έπισημαίνεται, όπως έχει ηδη άναφερθεί, καί στίς 

παραστάσεις τού βίου τού Ιακώβ, οί οποίες είκονίζονται στην Ν καμάρα 

τού νάρθηκα της Άγ. Θεοδώρας.339

Ή παράσταση της φλεγομένης Βάτου στην Άγ. Θεοδώρα βρίσκεται 

σέ στενη γειτνίαση μέ άλλα είκονογραφικά θέματα, τά όποια έπίσης 

σχετίζονται μέ το γεγονος της Θείας Ενανθρωπήσεως. Πρόκειται γιά την 

πάλη τού Ιακώβ μέ τον άγγελο 340 καί το όραμα τού άγ. Πέτρου 

Αλεξανδρείας341 πού είκονίζονται στον Δ τοίχο τού νάρθηκα, άκριβώς 

κάτω άπο την παράσταση της Βάτου. Προκύπτει έτσι στον συγκεκριμένο 

χώρο ένα κλειστο σύνολο μέ άξονα άναφοράς την Ενανθρώπηση τού 

Λόγου.

Ή φλεγομένη Βάτος συνυπάρχει συχνά μέ το θέμα της πάλης τού 

Ιακώβ, κατά κανόνα έντεταγμένη στην παράσταση της Κλίμακος, στά 

πλαίσια κύκλων παλαιοδιαθηκικών θεομητορικών προτυπώσεων.342 Ό 

συνδυασμός της πάλι μέ το όραμα τού άγ. Πέτρου Αλεξανδρείας έχει 

ένδιαφέρουσες παραμέτρους. Καταρχάς, κοινό τους σημείο είναι η σχέση 

τους μέ την Θεία Ενανθρώπηση, άλλά καί ο εύχαριστιακος χαρακτήρας

339 Γιαννούλη, Βυζαντινά μνημεϊα Άρτας, είκ. 74, σ. 429 καί σ. 297.
340 Γιαννούλη, Βυζαντινά μνημεϊα Άρτας, είκ. 325, σ. 570.
341 Γιαννούλη, Βυζαντινά μνημεϊα Άρτας, είκ. 78, σ. 430. Το όραμα τού άγ. Πέτρου είκονί
ζεται στον χώρο τού νάρθηκα καί στην Μητρόπολη τού Μυστρά (άρχ. 14ου αί.). Dufrenne, 
Mistra, σ. 8. Το συγκεκριμένο θέμα έχει καί σημαίνοντα εύχαριστιακο χαρακτήρα, γι' 
αύτο καί συχνά τοποθετείται στον χώρο τού Ί. Βήματος. Αναφέρουμε π.χ. την 
άπεικόνισή του στον Άγ. Κλήμεντα Αχρίδος (1294/5), πού βρίσκεται στον Ν τοίχο της 
προθέσεως. Pepek-Miljkovic, Deloto, σ. 50. Grozdanov, O idejno-tematskim, σ. 98. Γιά τίς 
άπεικονίσεις τού θέματος είδικά στον χώρο τού Ί. Βήματος βλ. καί το ad hoc άρθρο τού S. 
Koukiaris, «The depiction of the Vision of Saint Peter of Alexandria in the sanctuary of 
Byzantine churches», Zograf 35 (2011), σ. 63-71.
342 Αναφέρουμε ένδεικτικά την περίπτωση στο Β προστώο της Άγ. Σοφίας Τραπεζούντος 
(1260 π.). Βλ. Talbot Rice, Haghia Sophia, είκ. 112, σ. 150.
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πού, όπως εχει ήδη αναφερθεί, ύπάρχει καί στο θέμα τής Βάτου.343 

Έπιπλέον, καί στίς δύο παραστάσεις κεντρική θέση κατέχει ή μορφή του 

Χριστου Έμμανουήλ. Καταδεικνύεται μέ αυτο τον τρόπο καί ή ένότητα 

τών δύο Διαθηκών, οί όποίες μιλουν για ένα καί τον αυτο Θεό.344 Τα δύο 

αυτα θέματα, ή Βάτος καί το όραμα του άγ. Πέτρου, συνυπάρχουν, όχι 

όμως σέ γειτονικές θέσεις, καί στο Ν παρεκκλήσιο (διακονικο) τής 

Gracanica (1321), το όποίο είναι, όπως καί όλος ό ναός, αφιερωμένο στήν 

Θεοτόκο.345

Ή φλεγομένη Βάτος συνδέεται, τέλος, μέ το έπίσης προεικονιστικου 

χαρακτήρα θέμα τής Κλίμακος του Ίακώβ πού βρίσκεται στήν Ν καμάρα 

του νάρθηκα.346

Ή παράσταση τής φλεγομένης Βάτου στήν Άγ. Θεοδώρα συνιστ^ 

λόγω τής στενής συγγενείας της μέ τήν είκονογραφία τών χειρογράφων 

τών Όμιλιών του Ίακώβου μοναδικο παράδειγμα μεταξύ τών 

απεικονίσεων του θέματος στήν μνημειακή ζωγραφική, το όποίο εμεινε 

χωρίς μιμητές. Ό ίδιότυπος αυτος χαρακτήρας τής συγκεκριμένης 

απεικόνισης, όπως καί ή σύνθετη σύνδεσή της μέ άλλα θέματα, 

παραπέμπουν προφανώς σέ προσωπική έπιλογή του χορηγου ή του 

έμπνευστου του προγράμματος, του όποίου μαρτυρουν τήν ύψηλή 

θεολογική παιδεία καί πιθανότατα τήν κατοχή αξιόλογης βιβλιοθήκης.

3.3.1.5 Μονή Χώρας (1315-1321) (αρ. κατ. 2ε)

343 Βλ. τα αναφερόμενα στο ύποκεφάλαιο για τήν παράσταση τής Βάτου στο Πρωτάτο.
344 Το θέμα τής ένότητος τών Διαθηκών φαίνεται να ύπηρετείται καί ευρύτερα απο τήν 
ίδια τήν δομή συνόλου του είκονογραφικου προγράμματος του νάρθηκα τής Άγ. 
Θεοδώρας, καθώς τα παλαιοδιαθηκικα θέματα καταλαμβάνουν το Ν τμήμα του χώρου 
καί τα καινοδιαθηκικα το αντίστοιχο Β. Το είκονογραφικο πρόγραμμα του χώρου βλ. σέ 
Γιαννούλη, Βυζαντινά μνημεϊα Άρτας, σ. 292-293.
345 Ή Βάτος βρίσκεται στον Β καί το όραμα του άγ. Πέτρου στον Ν τοίχο του 
παρεκκλησίου. Βλ. Todic, Gracanica, σ. 133 καί πίν. 112.
346 Γιαννούλη, Βυζαντινά μνημεϊα Άρτας, είκ. 74, σ. 429.
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Στην Μονη της Χώρας ή παράσταση του Μωυσέως προ της 

φλεγομένης Βάτου άναπτύσσεται σέ δύο επεισόδια στον Β τοΐχο του 

παρεκκλησίου καί συγκεκριμένα στο Α τμημα του Β τυμπάνου καί στο Β 

σκέλος του εσωρραχίου του εγκαρσίου τόξου πού διαιρεΐ τον χώρο σέ δύο 

μέρη, το άνατολικο καί το δυτικό (Είκ. 37).347

Στην πρώτη σκηνη ο Μωυσης είκονίζεται δύο φορές: ορθιος μπρο

στά στην Βάτο καί γονατιστος κατόπιν νά λύνει το σανδάλι του κατά την 

θεία επιταγή.348 Στην δεύτερη ο προφήτης εμφανίζεται έντρομος μπροστά 

στην Βάτο νά άποστρέφει το πρόσωπό του μη άντέχοντας την δύναμη της 

θείας παρουσίας, ενώ άπο την Βάτο άγγελος άπευθύνεται σ' αύτόν.349 Καί 

στίς δύο παραστάσεις μέσα στην Βάτο ίστορεΐται ή Θεοτόκος μέ τον 

Έμμανουήλ,350 ενώ τά είκονιζόμενα συνοδεύονται άπο μακρές επιγραφές, 

οί οποΐες ούσιαστικά τά ύπομνηματίζουν.351

Όσον άφορ^ στά επιμέρους είκονογραφικά στοιχεΐα σημειώνεται ο 

τονισμος στην δεύτερη παράσταση της ράβδου του Μωυσέως, ή οποία έχει 

τοποθετηθεΐ στο κέντρο της σύνθεσης. Ή προβολη αύτη της ράβδου 

ύπαινίσσεται προφανώς το θαυμα της μεταβολης της είς οφιν, το οποΐο 

συνέβη κατά την όραση της Βάτου προς ενίσχυσιν του Μωυσέως. Το 

συγκεκριμένο θαυμα είκονίζεται σαφώς στην παράσταση του ναου τών 

Άρχαγγέλων στο Lesnovo (1349), όπου ένας οφις παριστάνεται μεταξύ της 

Βάτου καί του προφήτου (Είκ. 38). Το επεισόδιο αύτο συνδέεται άρμονικά 

μέ το θεολογικο περιεχόμενο τών θεομητορικών προεικονίσεων καθώς 

έχει καί αύτο έρμηνευθεΐ άπο ορισμένους Πατέρες ώς τύπος της Θείας

347 Στην Gracanica (1321) ή Βάτος είκονίζεται επίσης σέ παρεκκλήσιο καί συγκεκριμένα 
στο Ν. Todic, King Milutin, σ. 334.
348 Δύο φορές προ της Βάτου, την μία ορθιος καί την άλλη λύνοντας το σανδάλι του, 
είκονίζεται ο Μωυσης καί σέ άλλα μνημεΐα, όπως ο Άγ. Κλήμης Άχρίδος, ο Άγ. Νικόλαος 
Όρφανος κ.ά. Grozdanov, St. Kliment, είκ. 24. Τσιτουρίδου, Άγιος Νικόλαος, πίν. 61-62.
349 Underwood, Kariye Djami, τ. 3, πίν. 444-452.
350 Ή Θεοτόκος μέ τον Έμμανουηλ μέσα στην Βάτο είκονίζονται καί στην παράσταση του 
θέματος στον Άγ. Κλήμεντα Άχρίδος.
351 Βλ. τίς επιγραφές παρά Underwood, Kariye Djami, τ. 1, σ. 226.
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Ενανθρωπήσεως καί της Γεννήσεως τού Κυρίου άπο την Θεοτόκο.352 Ή 

παρουσία της ράβδου είναι έντονη καί σέ άλλες παραστάσεις τού θέματος, 

όπως π.χ. σέ αύτη τού Άγ. Νικολάου Όρφανού (β' δεκαετία 14ου αί.) καί 

τού ναού της Θεοτόκου στο Pec (γ' δεκαετία 14ου αί.) (Είκ. 39, 40).353

Ή άνάπτυξη τού θέματος της Βάτου σέ δύο ξεχωριστές παραστά

σεις είναι άσυνήθιστη στην μνημειακη ζωγραφικη καί ένδεικτικη της 

σημασίας πού άποδίδεται στο θέμα, το οποίο συνιστ^ μιά άπο τίς 

σημαντικότερες θεομητορικές προτυπώσεις.354 Ό τρόπος αύτος άπεικόνι- 

σης άπαντ^ ορισμένες φορές σέ μικρογραφίες χειρογράφων. Σέ 

εικονογραφημένες Όκτατεύχους π.χ. το θέμα είκονίζεται συχνά σέ δύο 

σκηνές: στην πρώτη ο Μωυσης στέκεται προ της Βάτου, στην δεύτερη 

γονατισμένος λύνει το σανδάλι του, ένώ άγγελος Κυρίου άπευθύνεται σ' 

αύτον άπο την Βάτο.355

Στην μνημειακη ζωγραφικη της περιόδου, σέ όσα τούλάχιστον 

παραδείγματα μάς είναι γνωστά, δέν άπαντ^ άλλη περίπτωση μικρού 

είκονογραφικού κύκλου άφιερωμένου στην φλεγομένη Βάτο, παρότι σέ 

μία καί μόνη παράσταση είναι δυνατον νά συνδυάζονται περισσότερα τού 

ένος έπεισόδια τού θέματος. Στην παράσταση στον νάρθηκα τού Lesnovo

352 Ό άγ. Κύριλλος Ιεροσολύμων στην ΙΒ! Κατήχησή του, παρ. 28, μιλώντας γιά την 
Ενανθρώπηση τού Κυρίου άναφέρεται στο θαύμα της μεταβολης της ράβδου καί το 
έρμηνεύει έν συσχετισμφ προς την δυνατότητα της Θεοτόκου νά γεννήσει τον Χριστό, 
άντικρούοντας την κακοπιστία τών Εβραίων. Επιπλέον, παραλληλίζει την ράβδο τού 
Μωυσέως προς την έκβλαστήσασα ράβδο τού Ααρών (Αρ. 17, 23), ένα άπο τά γνωστότερα 
σύμβολα της Θεοτόκου. Το σχετικο κείμενο έχει ώς έξης: «ώ Ιουδαίοι, ποίον δέ έστι 
μάλλον δυσκολώτερον, παρθένον γεννησαι η ράβδον είς ζώον ψυχωθηναι; ... έκ ράβδου 
τοίνυν όφθαλμοί βλέποντες έκφύονται, καί έκ παρθενικης γαστρος παιδίον ού γεννάται 
θεού θέλοντος; Σιωπώ γάρ ότι καί η ράβδος η Ααρών, όπερ τά λοιπά δένδρα δι' ένιαυτών 
ποιεί πλειόνων, τούτο διά μιάς νυκτος έποίησεν». Reischl, Rupp, Cyrilli opera, τ. ΙΙ, σ. 38, 40.
353 Τσιτουρίδου, Άγιος Νικόλαος, πίν. 61-62. Tatic-Djuric, Bogorodica, είκ. 2.
354 Εξαίρεση συνιστφ όπως προανεφέρθη, η ίδιότυπη παράσταση στην Άγ. Θεοδώρα 
Άρτης.
355 Weitzmann, Bernabo, Tarasconi, Octateuchs, τ. 2, πίν. 612-613.



157

π.χ. συναπεικονίζεται το θαυμα τής μεταβολής τής ράβδου είς όφιν (Γεν. 4, 

2-4) (Είκ. 38).356

Ή ύπαρξη όμως μικρου είκονογραφικου κύκλου πιστοποιείται για 

άλλες παραστάσεις θεομητορικών προτυπώσεων. Καταρχάς, στο ίδιο το 

παρεκκλήσιο τής Μ. Χώρας, στον Ν τοίχο, ή μεταφορα τής Κιβωτου στα 

Άγια τών Άγίων του Ναου του Σολομώντος ίστορείται σέ τέσσερις 

παραστάσεις (Είκ. 41). Το ίδιο θέμα ίστορείται σέ πέντε παραστάσεις στο Δ 

σταυροθόλιο τής Ν στοάς του ναου τών Άγ. Άποστόλων Θεσσαλονίκης, 

ένώ τέσσερις παραστάσεις αφιερωμένες στο θέμα του Οίκου τής Σοφίας 

είκονίζονται στον ναο του Σωτήρος στο Decani (Είκ. 42).357

Το θέμα τής Βάτου συνδέεται μέ διάφορες παραστάσεις του προ

γράμματος τής Μ. Χώρας. Καταρχάς, μέ τήν μορφή του Μωυσέως, ό 

όποίος είκονίζεται στο τύμπανο του Β τρούλλου του έσωνάρθηκος, μεταξύ 

προπατόρων, δικαίων καί προφητών τής Παλαιάς Διαθήκης, κρατώντας 

τήν στάμνο, έπάνω στήν όποία ύπάρχει προτομή τής Θεοτόκου (Είκ. 43).358 

Ή μορφή του προφήτου συνδέεται, έπομένως, στίς απεικονίσεις αυτές μέ 

διαφορετικο σέ κάθε περίπτωση σύμβολο τής Θεοτόκου, τήν Βάτο καί τήν 

στάμνο.359

Συνδέεται, έπίσης, μέ τήν σειρα σκηνών απο τον βίο τής Θεοτόκου 

πού έκτείνεται στο μεγαλύτερο τμήμα του έσωνάρθηκα καί φυσικα μέ τίς 

ύπόλοιπες παραστάσεις θεομητορικών προτυπώσεων του παρεκκλη

σίου.360

356 Okunev, Lesnovo, είκ. 165, σ. 238. Gabelic, Lesnovo, είκ. XLVI. Ή ίδια έξάλλου ή έπιλογή 
τής διπλής απεικόνισης του Μωυσέως σέ πολλές παραστάσεις του θέματος αποτελεί 
ουσιαστικα τήν συνδυασμένη απεικόνιση διαφορετικών φάσεων του γεγονότος. Βλ. καί 
τίς έπί του θέματος έπισημάνσεις τής Stephan, Apostelkirche, σ. 137-138.
357 Underwood, Kariye Djami, τ. 1, σ. 228, τ. 3, πίν. 454-460. Stephan, Apostelkirche, σ. 326-327. 
Petkovic, Decani, II, πίν. CCLXVI.
358 Underwood, Kariye Djami, τ. 2, πίν. 81-82.
359 Τα σύμβολα αυτα συνοδεύουν συχνα τον Μωυσή στίς απεικονίσεις του, σέ μία δέ 
περίπτωση, στήν Περίβλεπτο του Μυστρά (μεταξύ 1365 καί 1374), ό προφήτης είκονίζεται 
κρατώντας καί τα δύο. Μουρίκη, Προεικονίσεις, πίν. 76.
360 Βλ. περί αυτών Underwood, Kariye Djami, τ. 1, σ. 60-85, 223-237.
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Άπο τά προαναφερθέντα προκύπτει, ότι ή άπεικόνιση του 

προφήτου Μωυσέως προ της φλεγομένης Βάτου στο παρεκκλήσιο της Μ. 

Χώρας παρουσιάζει καταρχάς σημαντικη είκονογραφικη ίδιομορφία, 

καθώς άναλύεται σέ δύο διακριτές παραστάσεις, οί οποΐες συνιστουν έναν 

μικρο κύκλο. Έπιπλέον, είναι τμημα ένος εύρυτέρου πλέγματος 

παραστάσεων άπο την Παλαιά καί την Καινη Διαθήκη μέ κοινο 

θεολογικο περιεχόμενο, οί οποΐες εκτείνονται στο παρεκκλήσιο καί τούς 

δύο νάρθηκες. Δημιουργεΐται έτσι ένα ενδιαφέρον καί πολύπλοκο σύνολο 

πού κατεξοχην άντικατοπτρίζει το πνευματικο κλΐμα της περιόδου, 

πράγμα φυσικο γιά το είκονογραφικο πρόγραμμα ένος ναου της 

Κωνσταντινουπόλεως, του πνευματικου καί καλλιτεχνικου, δηλαδή, 

κέντρου της Αύτοκρατορίας.

3.3.1.6 Άγ. Νικόλαος Ορφανός Θεσσαλονίκης 
(β' δεκαετία 14ου αί.) (αρ. κατ. 2στ)

Στον ναο του Άγ. Νικολάου Όρφανου ή παράσταση του Μωυσέως 

προ της φλεγομένης Βάτου στον Β τοΐχο της Ν στοάς είναι ή μοναδικη 

αύτης της θεματολογίας στον συγκεκριμένο ναό (Είκ. 39).361 Κατά την 

επικρατέστερη άποψη άνηκε σέ έναν εύρύτερο κύκλο τέτοιων θεμάτων -  

συνήθη την περίοδο αύτή-, ο οποΐος όμως δέν σώζεται πλέον.362

361 Ή φλεγομένη Βάτος είκονίζεται στο Ν περίστωο καί στον ναο τών Άγ. Άποστόλων 
Θεσσαλονίκης (1315 π. η μεταξύ 1328 καί 1334). Stephan, Apostelkirche, σχ. 87, σ. 55.
362 Βλ. Ά. Ξυγγοπούλου, Οί τοιχογραφίες τού Αγίου Νικολάου Όρφανού Θεσσαλονίκης, 
Άθήνα 1964, σ. 20. Χ. Μαυροπούλου-Τσιούμη, Ό Άγιος Νικόλαος ό Όρφανός, Θεσσαλονίκη 
1970, σ. 33. Τσιτουρίδου, Άγιος Νικόλαος, σ. 157. Ή Kirchhainer, Nikolauskirche, σ. 153-154, 
προτείνοντας την ένταξη της παράστασης σέ ένα ένιαΐο θεματικο σύνολο μέ άναφορά 
στο Βάπτισμα καί τον Άγιασμο φαίνεται νά άμφισβητεΐ, οχι μέν ρητώς, άλλ' εκ τών 
πραγμάτων, την άποψη αύτή, καθόσον μάλιστα ή έρμηνευτική της πρόταση θά 
δυσχεραίνετο άπο την παρουσία ένος κύκλου θεομητορικών προεικονίσεων. Την άποψη 
αύτη επαναλαμβάνει καί στο έργο της Die Bildausstattung der Nikolauskirche in Thessaloniki. 
Untersuchungen zu Struktur und Programm der Malereien, Weimar 2001, σ. 125-136.
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Είκονογραφικά η παράσταση έχει τά συνήθη στοιχεία:363 ο Μωυσης 

είκονίζεται δύο φορές προ της Βάτου, την μία άριστερά, γονατιστος νά 

λύνει τά σανδάλια του καί την άλλη δεξιά, όρθιος στηριγμένος στην 

ράβδο του, έκπληκτος προ τού οράματος.364 Μέσα στην Βάτο ίστορείται 

μόνη η Θεοτόκος σέ προτομή, έκτος μεταλλίου, όπως συμβαίνει στά 

περισσότερα παλαιολόγεια παραδείγματα τού θέματος,365 ένώ άπο την 

Βάτο ξεπροβάλλει καί σκύβει άπευθυνόμενος προς τον Μωυση ένας 

άγγελος.

Στην Ν στοά τού Άγ. Νικολάου σώζεται, κατά το μεγαλύτερο 

τμημα του, ο διάκοσμος τού Β τοίχου μόνο. Τά ύπόλοιπα μέρη του έχουν 

χαθεί καθώς ο Α καί Ν τοίχος είχαν καταστραφεί καί ξαναχτίστηκαν έπί 

Τουρκοκρατίας.366 Ή όποια έπομένως προσπάθεια έρμηνείας τού έναπο- 

μείναντος είκονογραφικού προγράμματος πρέπει νά λαμβάνει ύπόψιν 

τον παράγοντα αύτόν, κυρίως ώς στοιχείο πού δέν έπιτρέπει την άπολυτο- 

ποίηση κανενος συμπεράσματος, όσο δόκιμο καί έάν φαίνεται αύτό.

Ή μεμονωμένη παρουσία της φλεγομένης Βάτου δημιουργεί 

ορισμένους προβληματισμούς, καθώς έκ πρώτης όψεως αύτη φαίνεται 

άσχετη προς το ύπόλοιπο σωζόμενο είκονογραφικο πρόγραμμα τού 

χώρου.367 Στην άνώτερη άπο τίς τρείς ζώνες τού διακόσμου είκονίζονται 

άπο Δ προς Α τέσσερα θαύματα τού Κυρίου: η θεραπεία της συγκυπτού- 

σης, τού ύδρωπικού, τού δαιμονιζομένου τών Γαδάρων καί δύο κυλλών

363 Τσιτουρίδου, Άγιος Νικόλαος, πίν. 61-62. Kirchhainer, Nikolauskirche, είκ. 4, σ. 152. 
Μπακιρτζη, Άγιος Νικόλαος, είκ. 7, 62.
364 Άλλα παραδείγματα διπλης άπεικόνισης τού Μωυσέως άπαντούν στην Μονη Χώρας 
(1315-1321), τούς Άγ. Αποστόλους Θεσσαλονίκης (1315 π. η μεταξύ 1328 καί 1334), την 
Gracanica (1321) κ.ά. Underwood, Kariye Djami, τ. 3, πίν. 444. Stephan, Apostelkirche, σχ. 87, σ. 
55. Petkovic, La peinture, είκ. 31, σ. 29.
365 Μόνη έντος της Βάτου είκονίζεται η Θεοτόκος στο Πρωτάτο (1290 π.), το Staro 
Nagoricino (1317-18), την Gracanica (1321) κ.ά. Millet, Athos, πίν. 32, 1. Pepek-Miljkovic, 
Deloto, είκ. 43, σ. 118. Petkovic, La peinture, είκ. 31, σ. 29.
366 Kirchhainer, Nikolauskirche, σ. 147.
367 Γιά το πρόγραμμα τού χώρου βλ. Τσιτουρίδου, Άγιος Νικόλαος, σ. 298-299 καί σχ. 3. 
Επίσης Kirchhainer, Nikolauskirche, σ. 148-149.
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(χωλών). Στήν μεσαία ζώνη, κατα τήν αυτή φορά, είκονίζονται: ή ίαση του 

παραλυτικου τής Βηθεσδά, ή Συνάντηση του Χριστου μέ τήν Σαμαρείτιδα 

καί ό έν Καν^ γάμος. Στήν τρίτη ζώνη είκονίζεται ή φλεγομένη Βάτος καί 

σέ συνεχή αφήγηση, ώς τμήματα ένιαίας παραστάσεως, έπεισόδια απο 

τον Βίο του άγ. Γερασίμου του Ίορδανίτου.

Οί παραστάσεις τών δύο πρώτων ζωνών εχουν μια ένότητα καθώς 

παρουσιάζουν μια σειρα θαυμάτων του Χριστου. Όρισμένα απο αυτά, 

μάλιστα, εχουν καί μια στενότερη έσωτερική σύνδεση, ή όποία 

έντοπίζεται στο στοιχείο του ύδατος. Τα συγκεκριμένα θαύματα είναι 

όμαδοποιημένα στήν μεσαία ζώνη (παραλυτικος Βηθεσδά, Σαμαρείτις, έν 

Καν^ γάμος). Άλλο κοινο στοιχείο όρισμένων απο τίς σκηνές τών 

θαυμάτων είναι το γεγονός, ότι εγιναν κατα τήν ήμέρα του Σαββάτου 

(ίαση συγκυπτούσης, ύδρωπικου, παραλυτικου Βηθεσδά).368

Σέ ένα τέτοιο σφικτο θεολογικα είκονογραφικο σύνολο οί

παραστάσεις τής τρίτης ζώνης φαίνεται να μήν εχουν θέση. Ή 

παρουσιαζόμενη ανωμαλία αίρεται, όμως, έαν θεωρηθεί ή τρίτη ζώνη 

άσχετη προς το πρόγραμμα τών δύο ύπερκειμένων, του όποίου ή ένότητα 

είναι αδιαμφισβήτητη, καί έαν ευλόγως ύποτεθεί ή ύπαρξις χαμένου 

σήμερα κύκλου προεικονίσεων τής Θεοτόκου. Ή παρουσία ένος τέτοιου 

κύκλου σέ έναν τέτοιο χώρο σαφώς συμφωνεί μέ τα είκονογραφικα

δεδομένα τών παλαιολογείων ναών. Δέν είναι δέ άνευ σημασίας ή

παρουσία ένος παραδείγματος αυτου του είδους σέ έναν σύγχρονο ναο 

τής ίδίας μάλιστα περιοχής (Άγ. Άπόστολοι Θεσσαλονίκης). Σέ αυτή τήν 

περίπτωση οί σκηνές απο τον βίο του άγ. Γερασίμου μπορεί να

αποτελουσαν ένα άπλο άγιογραφικο θέμα, απο αυτα πού συχνα 

είκονίζονται στήν κατώτερη ζώνη εικονογράφησης.

368 Για τήν όμαδοποίηση τών θαυμάτων του Χριστου σύμφωνα μέ διάφορα κριτήρια βλ. 
Th. Gouma-Peterson, «Christ as Ministrant and the Priest as Ministrant of Christ in a 
Palaeologan Program of 1303», DOP 32 (1978), σ. 205-213.
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Σέ άντίθεση μέ αύτά, έχει διατυπωθεΐ μιά διαφορετικη έρμηνεία, ή 

οποία άντιμετωπίζει τίς σωζόμενες παραστάσεις του Β τοίχου ώς κλειστο 

είκονογραφικο σύνολο μέ άξονα το μυστήριο του Βαπτίσματος καί την 

άκολουθία του Άγιασμου. Έπιχειρεΐται δηλαδη ο συνδυασμος καί της 

παραστάσεως της Βάτου καί του βίου του άγ. Γερασίμου μέ τίς 

άπεικονίσεις τών θαυμάτων του Ίησου. Κατά την έρμηνεία αύτη καί ο 

ίδιος ο χώρος της Ν στοάς προοριζόταν γιά την τέλεση τών σχετικών 

άκολουθιών.369

Ό συσχετισμος της Βάτου μέ το Βάπτισμα, πού εν προκειμένψ μάς 

ενδιαφέρει, γίνεται βάσει ορισμένων άγιογραφικών καί είκονογραφικών 

στοιχείων.370

Ή συγκεκριμένη έρμηνεία προσθέτει ένα άκόμη σημασιολογικό- 

συμβολικο επίπεδο στην ηδη εξεταζόμενη παράσταση. Τά προσαγόμενα, 

πάντως, στοιχεΐα δέν επαρκουν, κατά την γνώμη μας, ώστε νά ύποστηρι- 

χθεΐ ή εσκεμμένη επιλογη της Βάτου ώς αύτοτελους παραστάσεως γιά νά 

συμπεριληφθεΐ σέ έναν κλειστο κύκλο σχετικο μέ τον Άγιασμο καί το 

Βάπτισμα. Ή προτομή, άλλωστε, της Θεοτόκου πού δεσπόζει μέσα στην 

Βάτο, δείχνει ξεκάθαρα το συμβολικο περιεχόμενο του θέματος.

Ύπ' αύτο το φώς, ή διατυπωθεΐσα ύπόθεση, ότι ή παράσταση της 

Βάτου συνιστ^ τμημα -το μόνο διασωθέν- ένος σχετικου κύκλου, είναι ή 

πλέον δόκιμη, καθώς συνάδει καί μέ τά είκονογραφικά δεδομένα της

369 Kirchhainer, Nikolauskirche, σ. 159-161. Της ίδίας, Die Bildausstattung, σ. 125-136. Ή 
χρήση του νάρθηκα η άλλων δευτερευόντων χώρων γιά την τέλεση του μυστηρίου του 
Βαπτίσματος καί της άκολουθίας του Άγιασμου ήταν συνήθης πρακτική. Βλ. γιά το θέμα 
μεταξύ άλλων Ρ. Έτζέογλου, Ό νάρθηκας στο Αφεντικό τού Μυστρα. Το είκονογραφικο 
πρόγραμμα καί ή έρμηνεία του, (άδημ. διδ. διατρ.), Άθήνα 1999, σ. 164-167. Ν. Γκιολέ, «Το 
είκονογραφικο πρόγραμμα του νάρθηκα του καθολικου της Μονης του Όσίου Λουκά», 
ΕΕΒΣ Ν Γ (2007-2009), σ. 149-152.
370 Kirchhainer, Nikolauskirche, σ. 153-154. Πρόκειται γιά δύο ομιλητικά κείμενα τών άγ. 
Γρηγορίου του Θεολόγου καί Μ. Φωτίου καί κυρίως γιά την μικρογραφία του φύλλου 
264v του κώδικος τών Όμιλιών του άγ. Γρηγορίου (Par.gr. 510), όπου ή Βάτος μαζί μέ 
άλλα σχετικου περιεχομένου θέματα πλαισιώνει την ομιλία Είς τό βάπτισμα. Βλ. 
Brubaker, Vision and Meaning, είκ. 28 καί σ. 217-221.
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τέχνης της περιόδου, άπο την οποία έχουν σωθεί άρκετά παραδείγματα 

τέτοιων κύκλων, άλλά καί μέ τά δεδομένα τού ίδιου τού χώρου. Ή 

καταστροφη τού μεγαλύτερου μέρους τού διακόσμου της Ν στοάς δέν 

σημαίνει, ότι το έναπομείναν τμημα του στον Β τοίχο ώς ένιαίο 

είκονογραφικο σύνολο. Το γεγονός, μάλιστα, της διαφορετικότητας τών 

δύο παραστάσεων της κατώτερης ζώνης σέ συνδυασμο μέ την άπώλεια 

τού λοιπού διακόσμου ύπαινίσσεται σαφώς την ύπαρξη παρεμφερών 

θεμάτων, σήμερα χαμένων.

Ή παράσταση της Βάτου σχετίζεται, άμεσότερα η έμμεσότερα, καί 

μέ θέματα πού βρίσκονται σέ άλλα σημεία τού ναού. Σημειώνεται π.χ. η 

προφανης σχέση της μέ την παράσταση τού Άγίου Μανδηλίου στο 

μέτωπο της άψίδος τού Ί. Βήματος, καθώς καί οί δύο άναφέρονται στην 

Ενανθρώπηση τού Κυρίου.371 Ή Βάτος συνδέεται έπίσης μέ τίς παραστά

σεις τού Δανιηλ στον λάκκο τών λεόντων στο έσωρράχιο τού τόξου τού 

δεξιού τμήματος τού διβήλου άνοίγματος πού συνδέει την Β στοά μέ τον 

κυρίως ναό, της άγ. Άννης μέ την Θεοτόκο στον Ν τοίχο της Β στοάς καί 

τού Ακαθίστου Ύμνου στο ίδιο σημείο (Είκ. 44).372

Οί συσχετισμοί αύτοί της Βάτου προς τά προαναφερθέντα θέματα 

δέν ύπαινίσσονται μιά ειδικότερη σχέση της μέ αύτά στά πλαίσια τού 

είκονογραφικού προγράμματος τού προκειμένου ναού, καθώς κάτι τέτοιο 

δέν προκύπτει άπο τά δεδομένα. Άπλώς, στά πλαίσια της έξέτασης τού 

θέματος της Βάτου σέ σχέση μέ το λοιπο είκονογραφικο πρόγραμμα, 

έπισημαίνονται ορισμένα κοινά σημεία τους.

371 Χαρακτηριστικο παράδειγμα συσχετισμού τού Μανδηλίου καί τών προεικονίσεων της 
Θεοτόκου άπαντά στον Άγ. Θεόδωρο στον Μερτέ Σελίνου (1344), όπου στο μέτωπο της 
άψίδος, είκονίζεται μιά σύνθεση μέ το Μανδήλιο στο κέντρο περιβαλλόμενο άπο σειρά 
θεομητορικών προτυπώσεων. Βλ. Μαδεράκη, Προεικονίσεις, σ. 59-98. Επίσης, Spatharakis, 
Dated, σ. 85-86 καί είκ. 74-75.
372 Τσιτουρίδου, Άγιος Νικόλαος, σ. 297-298 καί σχ. 3 καί πίν. 53-59, 84, 100.
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3.3.1.7 Άγ. Απόστολοι Θεσσαλονίκης (1315 π. η μεταξύ 1328 και 
1334) (αρ. κατ. 2ζ)

Ή παράσταση τής φλεγομένης Βάτου στούς Άγ. Άποστόλους

καταλαμβάνει τον ΝΑ τομέα του Α σταυροθολίου στο Ν περίστωο (Είκ. 

45),373 γειτνιάζει δέ άμεσα μέ τίς παραστάσεις τής Κλίμακος του Ίακώβ, 

του Οίκου τής Σοφίας καί τής κεκλεισμένης Πύλης, πού καλύπτουν τούς 

ύπολοίπους τομείς του σταυροθολίου, καί τής Ρίζης Ίεσσαί, τής Σκηνής 

του Μαρτυρίου καί του πόκου Γεδεών στο Α, Β καί Ν τύμπανο 

αντιστοίχως.374

Στήν παράσταση ό Μωυσής είκονίζεται δύο φορές' στα αριστερα 

όρθιος σέ στάση έκπλήξεως καί φόβου μέ απεστραμμένο το πρόσωπο καί 

στο κέντρο γονατιστος να λύνει τα σανδάλια του.375 Μπροστά του κείτεται 

ή ποιμενική του ράβδος. Ή Βάτος είναι σχεδον όλοκληρωτικα κατεστραμ

μένη καί ώς έκ τούτου δέν διακρίνεται ή ύπαρξη ή μή προτομής τής 

Θεοτόκου έντος αυτής. Άλλα είκονογραφικα στοιχεία δέν μπορουν να 

παρατηρηθουν λόγψ τής έκτεταμένης φθοράς τής παράστασης.376

Ή παρουσία τής Θεοτόκου στήν Βάτο, μολονότι δέν μπορεί να 

διαπιστωθεί, είναι πιθανή καθώς απαντ^ καί σέ άλλες παραστάσεις του 

κύκλου στον συγκεκριμένο ναό, όπως ή Σκηνή του Μαρτυρίου, ή 

κεκλεισμένη Πύλη, το κατάσκιον Όρος κ.ά (Είκ. 46, 47).377 Έξάλλου, το 

μετάλλιο μέ τήν Πλατυτέρα στο κέντρο του σταυροθολίου καλύπτει 

πλήρως το συμβολικο περιεχόμενο όλων τών γύρω παραστάσεων.378

373 Στον ίδιο χώρο, το Ν περίστωο δηλαδή, είκονίζεται το θέμα καί στον Άγ. Νικόλαο 
Όρφανό.
374 Stephan, Apostelkirche, σχ. 3 καί σ. 327.
375 Όπως εχει ήδη αναφερθεί, το στοιχείο αυτο είναι κοινο στίς σύγχρονες απεικονίσεις 
του θέματος. Βλ. π.χ. τήν παράσταση στον Άγ. Νικόλαο Όρφανό. Τσιτουρίδου, Άγιος 
Νικόλαος, πίν. 61-62.
376 Stephan, Apostelkirche, είκ. 87, σ. 55, σχ. 87, σ. 55. Ή περιγραφή μας βασίζεται στο σχέδιο 
τής Stephan.
377 Stephan, Apostelkirche, σχ. 77, σ. 48, σχ. 88, σ. 56, είκ. 89, σ. 57.
378 Stephan, Apostelkirche, σ. 326 καί είκ. 73, σ. 45.
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Ή σχέση της φλεγομένης Βάτου μέ τίς ύπόλοιπες παραστάσεις του 

Α σταυροθολίου έχει δύο επίπεδα. Είναι ή προφανης θεολογική τους 

σύνδεση, ώς τύπων της ύπερλόγου συλλήψεως της Θεοτόκου καί της 

Θείας Ένανθρωπήσεως, επιπλέον, όμως, συνδέονται στενά καί άπο 

λειτουργικης άπόψεως καθώς όλες πηγάζουν άπο παλαιοδιαθηκικές 

περικοπές, οί οποΐες συνιστουν άναγνώσματα θεομητορικών η στενά 

συνδεδεμένων μέ αύτές -όπως ή Σύναξις του Άρχαγγέλου Γαβριήλ-

έορτών.379

Ή παράσταση της Βάτου σχετίζεται επίσης, λόγψ του προσώπου 

του Μωυσέως, μέ την παράσταση της Σκηνης του Μαρτυρίου πού 

βρίσκεται στον Β τοΐχο του Ν περιστώου, στο τύμπανο του τόξου της 

πλαγίας είσόδου προς τον κυρίως ναό, καί μέ την παραλαβη του Νόμου 

πού είκονίζεται στο τύμπανο του Ν τόξου πού στηρίζει τον ΝΔ τρούλΛο.380 

Καί τά δύο θέματα έχουν έρμηνευθεΐ καί ώς τύποι της Θείας 

Ένανθρωπήσεως καί της Θεοτόκου.

Σύμφωνα μέ τά προαναφερθέντα, ή παράσταση της φλεγομένης 

Βάτου στούς Άγ. Άποστόλους σχετίζεται ίδιαιτέρως μέ αύτές της 

παραλαβης του Νόμου καί της Σκηνης του Μαρτυρίου, εντάσσεται όμως 

καί σέ ένα εύρύτερο πλαίσιο πού οριοθετουν οί παραστάσεις τών 

επιφανειών του Α σταυροθολίου μέ άξονα την λειτουργικη χρήση τών 

κειμένων, άπο τά οποΐα αύτές προέρχονται. Ή τελευταία αύτη 

παράμετρος φαίνεται νά έχει επιδράσει καί στην συγκρότηση συνόλου

379 Συγκεκριμένα, τά παλαιοδιαθηκικά άποσπάσματα πού άναφέρονται στην Κλίμακα, 
την Πύλη καί τον Οίκο της Σοφίας διαβάζονται στον Έσπερινο τών έορτών του Γενεσίου, 
του Εύαγγελισμου καί της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ενώ το περί της φλεγομένης Βάτου 
στον Έσπερινο της έορτης της Συνάξεως του άρχαγγέλου Γαβριήλ (26 Μαρτίου). 
Προφητολόγιον, σ. 446-451, 598-601, 648-649.
380 Stephan, Apostelkirche, σ. 326-327 καί είκ. 78, σ. 48, είκ. 89, σ. 57. Είδικά το θέμα της 
παραλαβης του Νόμου σχετίζεται στενά μέ την όραση της Βάτου στην είκονογραφία. Βλ. 
την παράσταση στον νάρθηκα του Άγ. Κλήμεντος Άχρίδος (1294/5), όπου τά δύο θέματα 
συναπεικονίζονται, καθώς καί τίς σχετικές άναφορές στο άντίστοιχο κεφάλαιο της 
παρούσης εργασίας. Grozdanov, St. Kliment, είκ. 24.
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τού κύκλου τών προεικονίσεων στον ναο τών Άγ. Αποστόλων 

Θεσσαλονίκης.

3.3.2 Συνοπτικές π α ρα στά σεις-Τά  μνημεία

3.3.2.1 Περίβλεπτος Μυστρα (μεταξύ 1365 και 1374) (αρ. κατ. 2η)

Στον ναο της Περιβλέπτου τού Μυστρά η παράσταση της 

φλεγομένης Βάτου είκονίζεται μέ συνοπτικο τρόπο στο τύμπανο τού 

τρούλλου στά πλαίσια τού προφητικού χορού (Είκ. 48).381 Ό Μωυσης 

είκονίζεται φέροντας στο δεξί του χέρι την Βάτο, έπάνω στην οποία 

είκονίζεται μετάλλιο μέ την Θεοτόκο σέ προτομή,382 καί την στάμνο,383 ένώ 

στο άριστερο είλητο μέ την έξης έπιγραφή: «Βάτον κεομένη(ν) κ(αί) μη 

φλεγομένην έθεώρου[ν] σε πρίν τέξης».384

Το συμβολικο περιεχόμενο της παράστασης δηλώνεται μέ 

σαφήνεια άπο το μετάλλιο μέ την Θεοτόκο έπί της Βάτου. Πέραν, όμως, 

αύτού καί το είκονογραφικο περιβάλλον τού θέματος έχει την βασικη 

άναφορά του στην Θεία Ενανθρώπηση καί την Θεοτόκο. Είναι ένδεικτικό, 

ότι έπί συνόλου είκοσι είκονιζομένων προφητών καί δεκαεπτά

381 Ό Μωυσης είκονίζεται καί σέ άλλες περιπτώσεις στον χώρο τού κεντρικού τρούλλου 
κρατώντας ένα άπο τά σύμβολα-τύπους της Θεοτόκου, όχι όμως την Βάτο. Αναφέρουμε 
ένδεικτικά την Ravanica (1385-1387), το Volotovo (1390 π.) καί την Resava (1407-1418). Στην 
πρώτη καί την τρίτη περίπωση ο προφήτης φέρει στάμνο καί στην δεύτερη θυμιατήριο. 
Παπαμαστοράκη, Ό διάκοσμος, πίν. 132α, 143γ. Vzdornov, Volotovo, πίν. 10. Ένα 
ένδιαφέρον άντίστοιχο μεταβυζαντινο παράδειγμα ύπάρχει στον κεντρικο τρούλλο της 
Άγ. Παρασκευης Γεροσκήπου στην Πάφο (φάση τέλους 15ου αί.), όπου ο Μωυσης 
συνοδεύεται έπίσης άπο την στάμνο. Βλ. Ίω.Α. Ήλιάδου, Εικόνες της Παναγίας στο 
Βυζαντινό Μουσεϊο. Ναοί καί άπεικονίσεις της στην τέχνη της Κύπρου, (κατάλογος 
έκθέσεως στο Βυζαντινο Μουσείο Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ', 31 Μαρτίου-30 
Σεπτεμβρίου 2009), Λευκωσία 2009, είκ. 61, σ. 46.
382 Ή προτομη της Θετόκου ίστορείται έπί της Βάτου καί σέ άλλες συνοπτικές 
άπεικονίσεις, όπως π.χ. στο Staro Nagoricino (1317-1318) καί την είκόνα της Ιρλανδίας 
(14ος/15ος αί.). Pepek-Miljkovic, Deloto, είκ. 43, σ. 118. Μουρίκη, Προεικονίσεις, πίν. 91. 
Rhoby, Byzantinische Epigramme, πίν. XV, σ. 462.
383 Ό Μωυσης είκονίζεται συχνά κρατώντας περισσότερα τού ένος άντικείμενα. 
Αναφέρουμε π.χ. τίς άπεικονίσεις του στην Gracanica (1321) καί το Decani (1346-50), όπου 
φέρει την έπτάφωτο λυχνία σέ συνδυασμο μέ τίς πλάκες τού Νόμου στην πρώτη καί μέ 
την στάμνο στην δεύτερη περίπτωση. Todic, Gracanica, είκ. 46. Petkovic, Decani, II, πίν. 
CLXVI, 3.
384 Μουρίκη, Προεικονίσεις, σ. 217 καί πίν. 76. Επίσης Rhoby, Epigramme, σ. 246-247.
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σωζομένων είλητών το περιεχόμενο τών δεκατεσσάρων αναφέρεται σέ 

τύπους τής Θεοτόκου.385

Ό προφήτης Μωυσής κατέχει ίδιαίτερη θέση σέ αυτο το σύνολο, 

καθώς είναι ένας απο τούς τέσσερις μόνο προφήτες πού φέρουν πέραν 

του είλητου καί σύμβολα-τύπους τής Θεοτόκου. Τα ύπόλοιπα ζεύγη 

προφητών καί συμβόλων είναι: Άαρών-ράβδος, Δανιήλ-όρος, Γεδεών- 

πόκος (Είκ. 49, 50, 51).386 Έπιπλέον, εχει τοποθετηθεί ακριβώς κάτω απο 

τήν μορφή τής Θεοτόκου,387 μέ τήν όποία συνδέεται στενά, ώς κατεξοχήν 

προφήτης τής Θείας Ένανθρωπήσεως. Ή τιμητική θέση του οφείλεται σέ 

σημαντικο βαθμο καί στήν σχέση του μέ τήν φλεγομένη Βάτο, έναν απο 

τούς βασικότερους τύπους τής ύπερλόγου Γεννήσεως του Κυρίου καί τής 

αειπαρθενίας τής Θεοτόκου.

Όσον αφορ^ στο ύπόλοιπο είκονογραφικο πρόγραμμα, σημειώ

νουμε τήν παρουσία ένος έκτεταμένου κύκλου του βίου τής Θεοτόκου σέ 

διάφορα σημεία του κυρίως ναου καί του Ίερου Βήματος καί τούς Τρείς 

Παίδας στον Ν τοίχο του κεντρικου Ίερου Βήματος, θεμάτων μέ ανάλογο 

συμβολικό-θεολογικο περιεχόμενο (Είκ. 52).388

Ή φλεγομένη Βάτος είναι μια απο τίς πλέον σημαντικές 

θεομητορικές παλαιοδιαθηκικές προτυπώσεις, όπως εύγλωττα δείχνει ή 

ευρεία χρήση καί διάδοση του θέματος καθώς καί ό μεγάλος αριθμος τών 

σωζομένων παραδειγμάτων.

Οί διάφορες έρμηνευτικές προσεγγίσεις του θεολογικου περιεχο

μένου του θέματος προσέδωσαν ευελιξία στήν χρήση του στα έκάστοτε 

είκονογραφικα προγράμματα, κυρίαρχος όμως υπήρξε ό χαρακτήρας του 

ώς θεομητορικής προτύπωσης.

385 Μουρίκη, Προεικονίσεις, σ. 217-239.
386 Μουρίκη, Προεικονίσεις, σ. 217-219.
387 Μουρίκη, Προεικονίσεις, σ. 217.
388 Dosogne-Lafontaine, Enfance de la Vierge, τ. Ι, σ. 50. Millet, Mistra, πίν. 111, 3.
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Ή αποκλειστική σύνδεση του θέματος μέ το πρόσωπο του Μωυσή, 

ό όποίος ύπήρξε ένα απο τα πρόσωπα τα κατεξοχήν συνδεδεμένα μέ το 

γεγονος τής Θείας Ένανθρωπήσεως, συνέβαλε περαιτέρω στον τονισμο 

του θεομητορικου χαρακτήρος του. Ό συσχετισμος του Μωυσή καί μέ 

άλλα αντικείμενα-τύπους τόσο στήν πατερική γραμματεία καί τήν 

ύμνολογία όσο καί στήν είκονογραφία είχε ώς αποτέλεσμα τήν 

δημιουργία διαφόρων συνδυασμών μέ σταθερή τήν θεομητορική αναφορά. 

Μέσα στα έρμηνευτικα καί είκονογραφικα αυτα πλαίσια αναπτύχθηκε 

καί λειτούργησε το θέμα τής φλεγομένης Βάτου καί μέ βάση τίς 

περιγραφείσες ίδιότητές του απέβη σημείο αναφοράς μεταξύ τών 

θεμάτων του σχετικου κύκλου.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Γ '

ΡΑΒΔΟΣ ΕΚΒΛΑΣΤΗΣΑΣΑ

1. Ή  γ ρ α π τ ή  π α ρ ά δ ο σ η

1.1 Ή  Π α λ α ια  Δ ια θ ή κ η

Το θέμα της εκβλαστήσασας Ράβδου προέρχεται άπο διήγηση του 

βιβλίου τών Άριθμών (17, 17-27). Πρόκειται γιά ένα θαυμα πού έγινε γιά 

νά πιστοποιήσει την εκλογη του Άαρών στο ίερατικο άξίωμα καί νά 

παύσει την άμφισβήτηση πού είχε εκδηλωθεΐ προς το πρόσωπό του εκ 

μέρους του λαου. Έτσι, μέ θεία ύπόδειξη, ο Μωυσης τοποθέτησε δώδεκα 

ράβδους -μία γιά κάθε φυλή- στην Σκηνη του Μαρτυρίου. Ή ράβδος πού 

θά βλάστανε θά ύπεδείκνυε το πρόσωπο πού είχε επιλεγεΐ άπο τον Θεο 

γιά το ίερατικο λειτούργημα. «... καί ίδού εβλάστησεν ή ράβδος Άαρών είς 

οίκον Λευί καί εξήνεγκε βλαστον καί εξήνθησεν άνθη καί εβλάστησε 

κάρυα» (Άρ. 17, 23).

1.2 Ή  ε κ κ λ η σ ια σ τ ικ ή  γ ρ α μ μ α τ ε ία

1.2.1 Ή  π ατερική συγγραφ ή

Ή εκβλαστήσασα Ράβδος του Άαρών έρμηνεύθηκε άπο τούς 

Πατέρες ώς τύπος της ύπέρλογης Γέννησης του Χριστου άπο την Θεοτόκο. 

Όπως ή ξηρά καί άγονη Ράβδος θαυματουργικά βλάστησε καί 

άνθοφόρησε, έτσι καί ή Παρθένος θαυματουργικά, χωρίς την μεσολάβηση 

άνδρός, συνέλαβε καί γέννησε τον Χριστό.

Ή έρμηνεία αύτη επικρατεΐ, ενωρίτατα ηδη, στην πατερικη 

συγγραφή. Ό αγ. Κύριλλος Ιεροσολύμων (313-387) π.χ. στην ΙΒ' Κατήχησή 

του άναφέρει καί τά έξης: «... ή άκαρπος καί ξηρά καί άφλοιος ράβδος 

ηνθησε καί εβλάστησε καί κάρυα εκαρποφόρησεν. ο ούν τη ράβδψ διά τον
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τυπικον άρχιερέα καρπον ύπέρ φύσιν χαρισάμενος άρα τή παρθένψ διά 

τον άληθινον άρχιερέα το τεκείν ούκ έχαρίζετο;».389

Στο ϊδιο πνεύμα, ο άγ. Πρόκλος Κωνσταντινουπόλεως (390 π.-446) 

άναφέρει τά έξης θέτοντάς τα μάλιστα ώς έρώτημα στο στόμα της 

Θεοτόκου: «"πώς ξενίζονται οί Ιουδαίοι ότι παρθένος έγέννησεν καί ού 

ξενίζονται πώς ράβδος ξηρά παρά φύσιν έβλάστησε;"».390

Το θέμα της ράβδου έχει πολλαπλη σημασία καί γι'αύτο άπαντ^ 

στην πατερικη σκέψη φορτισμένο μέ ποικίλο περιεχόμενο. Ή ράβδος 

κυρίως θεωρείτο στοιχείο δύναμης καί έξουσίας. Γι' αύτο καί στην Παλαιά 

Διαθήκη συχνά άναφέρεται ώς ένδειξη-έκδήλωση της θείας παντοδυνα

μίας.391

Σύμφωνα μέ την έρμηνευτικη αύτη κατεύθυνση η ράβδος έφτασε 

νά θεωρηθεί καί τύπος τού ίδιου τού Χριστού. 392 Ενδεικτικο τού 

περιεχομένου αύτού τού συμβόλου της ράβδου είναι καί το γεγονός, ότι μέ 

αύτή, διά της Χάριτος τού Θεού, έτελέσθησαν πολλά καί σημαντικά 

θαύματα. Στά παλαιοδιαθηκικά βιβλία άναφέρεται σειρά τέτοιων 

περιστατικών. Χαρακτηριστικότερη είναι η περίπτωση τού Μωυση, ο

389 Παρ. 28, 21-23. Reischl, Rupp, Cyrilli opera, τ. ΙΙ, σ. 40.
390 Λόγος Δ', Εις την γέννησιν τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, 3, 69-71. Constas, Proclus, σ. 
232.
391 Χαρακτηριστικές είναι τέτοιες άναφορές στούς Ψαλμούς, όπου άπαντούν συχνά. 
Ενδεικτικώς άναφέρουμε τον 9ο στίχο τού 2ου Ψαλμού, όπου γίνεται λόγος γιά την 
συντριβη τών άπιστούντων έθνών άπο την δύναμη τού Θεού:
«ποιμανείς αύτούς έν ράβδψ σιδηρά, 
ώς σκεύη κεραμέως συντρίψεις αύτούς».
Παρόμοιο είναι το περιεχόμενο καί στον 44ο Ψαλμό, στον 7ο στίχο τού οποίου γίνεται 
άναφορά στην βασιλεία τού Θεού:
«ο θρόνος σου, ο Θεός, είς τον αίώνα τού αίώνος, 
ράβδος εύθύτητος η ράβδος της βασιλείας σου».
Ό Στ. Νικ. Σάκκος παρατηρεί εύστοχα τά έξης: «Άπλώς ράβδος είς την άγίαν Γραφην 
σημαίνει δύναμιν . καί ράβδος Θεού σημαίνει την δύναμιν τού Θεού, η οποία 
έκδηλούται είτε ώς θεία τιμωρία ... είτε ώς στήριγμα, παρηγορία η εύεργεσία». Ό 
Σταυρός, σ. 90.
392 Ό άγ. Ανδρέας Κρήτης π.χ. στο πρώτο Εγκώμιό του Είς το Γενέθλιον της ύπεραγίας 
Θεοτόκου συσχετίζει μέ το σύμβολο της ράβδου καί την Θεοτόκο καί τον Χριστό: 
«Σήμερον η Δαυϊτικη προφητικώς έξεβλάστησεν όρπηξ. ράβδος Ααρών άειθαλλης 
χρηματίσασα, καί ράβδον δυνάμεως ημίν, τον Χριστον έξανθήσασα». PG 97, 812Β.
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όποίος δια τής ράβδου του τέλεσε, κατα τήν θεία έντολή, όλα τα 

θαυμαστα σημεία τόσο στήν Αίγυπτο όσο καί κατα τήν τεσσαρακονταετή 

περιπλάνηση τών Ισραηλιτών στήν ερημο (π.χ. διάνοιξη τής Έρυθράς 

θαλάσσης, ανάβλυση ύδατος απο τήν πέτρα κ.ά.).393

Στήν πρώιμη χριστιανική τέχνη, στήν ζωγραφική π.χ. τών 

κατακομβών, ό Μωυσής είκονίζεται συχνα να τελεί διάφορα θαύματα μέ 

τήν ράβδο του. Κατα τον ίδιο τρόπο εχουν είκονιστεί καί θαύματα του 

Χριστου, ίσως κατ' αναλογία προς τίς παλαιοδιαθηκικές απεικονίσεις. 

Άλλωστε το ίδιο το πρόσωπο καί ή δράση του Μωυσή θεωρουνται τύπος 

του προσώπου καί τής έπίγειας δράσης του Χριστου. Σέ κάθε περίπτωση, 

στίς απεικονίσεις αυτές αναδεικνύεται ή ράβδος ώς σύμβολο θείας 

δύναμης.394

Μια έπιπλέον παράμετρος πού συνδέει τήν ράβδο μέ τήν Θεοτόκο 

είναι ή έξής: στήν λατινική το όνομα «ράβδος» αποδίδεται μέ τον όρο 

«virga», ένώ ή παρθένος ονομάζεται «virgo».395 Δύο σχεδον πανομοιότυπες 

λέξεις αποδίδουν τούς όρους, όπότε στίς σχετικές αναφορές προκύπτει 

ένα παιχνίδι λέξεων πού ένισχύει καί στο έπίπεδο αυτο τήν ταύτιση 

ράβδου καί Θεοτόκου.

Μια δεύτερη παλαιοδιαθηκική ράβδος συνδεδεμένη έπίσης μέ τήν 

Θεοτόκο είναι ή προερχόμενη απο τήν Ρίζα του Ίεσσαί κατα τήν 

προφητεία του Ήσαΐου: «Καί έξελεύσεται ράβδος έκ τής ρίζης Ίεσσαί, καί

393 Έξ. 14, 15-16 καί 17, 5-6. Ή συγκεκριμένη λειτουργία τής μωσαϊκής ράβδου συνέβαλε 
καί στήν έρμηνεία της ώς ένος απο τούς σημαντικούς παλαιοδιαθηκικούς τύπους του 
Σταυρου του Χριστου. Βλ. περί αυτου Σάκκου, Ό Σταυρός, σ. 45-57.
394 Στήν Via Latina π.χ. απαντουν αρκετές τέτοιες παραστάσεις, όπως ό 
πολλαπλασιασμος τών άρτων καί τών ίχθύων καί ή Έγερσις του Λαζάρου. Ό Χριστος 
ακουμπ^ μέ ράβδο το πανέρι μέ τούς άρτους καί τα ψάρια στήν μια περίπτωση καί τον 
νεκρο στήν άλλη. Είναι ένδιαφέρον, ότι ή παράσταση τής Έγέρσεως του Λαζάρου 
είκονίζεται δύο φορές συνδυασμένη στον χώρο (αίθουσες C καί O) μέ ίσάριθμες 
απεικονίσεις τής διάβασης τής Έρυθράς, όπου ό Μωυσής χωρίζει μέ χτύπημα τής ράβδου 
του τα ύδατα. Βλ. Ferrua, Via Latina, πίν. XXXVII, LXXXV, LXXXIX, XCVIII, CXV καί 
Kotzsche-Breitenbruch, Neue Katakombe, πίν. 18a-d.
395 Βλ. Στεφ.Α. Κουμανούδη, Λεξικόν Λατινοελληνικόν, Άθήναι ά.χ., σ. 1046-1047.
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άνθος εκ της ρίζης άναβήσεται» (Ήσ. 11, 1). Καί το θέμα αύτο συνδέεται 

συχνά τόσο στην πατερικη συγγραφη όσο καί στην ύμνογραφία μέ την 

Θεοτόκο καί την Θεία Ένανθρώπηση. 396 Στην είκονογραφία όμως 

εμφανίζεται συνολικά το θέμα της Ρίζας Ίεσσαί μέ την μορφη 

πολύκλαδου δένδρου, οπότε δέν ύπηρχε άνάγκη -δεδομένης καί της 

διάδοσης του θέματος της ράβδου του Άαρών- γιά την δημιουργία 

επιμέρους είκονογραφικου θέματος.

1.2.2 Ή  ύμ νογραφ ία

Ή εκβλαστήσασα Ράβδος του Άαρών ώς θεομητορικος τύπος 

χρησιμοποιεΐται άρκετά συχνά στην ύμνογραφία. Στο στ' π.χ. τροπάριο 

της δ' Ώδης του β' κανόνος του Όρθρου της Έορτης τών Είσοδίων 

άναφέρονται τά έξης:

«Έβλάστησεν ή ράβδος, ποτέ του 

Άαρών, προτυπουσα Άχραντε,

Τον θεΐον τοκετόν’ ότι άσπόρως συλ- 

λήψη, καί ού φθαρήση, καί μετά τό

κον παρθενεύουσα όφθήση, βρέφος 

γαλουχουσα τον πάντων Θεόν».397

396 Σημειώνεται, ότι το σχετικο άπόσπασμα άπο το βιβλίο του Ήσαΐα συγκαταλέγεται 
μεταξύ τών άναγνωσμάτων του Έσπερινου τών Χριστουγέννων. Μηναϊον Δεκεμβρίου, σ. 
303. Προφητολόγιον, σ. 536, 538. Μιά χαρακτηριστικη ύμνογραφικη άναφορά του θέματος 
άπαντ^ καί πάλι στην έορτη τών Χριστουγέννων. Στον Είρμο της δ' Ώδης του ρυθμοτο- 
νικου κανόνος του Όρθρου άναφέρονται τά έξης:
«'Ράβδος εκ της ρίζης Ίεσσαί, καί 
άνθος εξ αύτης Χριστέ, εκ της 
Παρθένου άνεβλάστησας’ ...».
Μηναϊον Δεκεμβρίου, σ. 311. Άπο τίς πατερικές άναφορές επιλέγουμε ενδεικτικά αύτη του 
άγ. Ταρασίου Κωνσταντινουπόλεως (730-806) άπο τον Λόγο του Είς τά Είσόδια της 
Ύπεραγίας Θεοτόκου: «σέ Ήσαΐας ο μεγαλοφωνότατος ράβδον του Ίεσσαί προγράφει, εξ 
ης το άνθος Χριστος ελεύσεται, καί τά φυτά της κακίας πρόρριζον εκτεμών, της 
θεογνωσίας φυτεύσει την άρουραν », PG 98, 1492D.
397 Μηναϊον Νοεμβρίου, σ. 215. Γιά περαιτέρω παραδείγματα βλ. Εύστρατιάδου, Ή  
Θεοτόκος, σ. 68-69.
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2. Ή  λ ε ιτ ο υ ρ γ ικ ή  χ ρ ή σ η

Δέν εχει διαπιστωθεί ή χρήση τής διήγησης τών Άριθμών περί τής 

έκβλαστήσασας Ράβδου στήν λατρεία. Άντιθέτως, ή προφητεία του 

Ήσαΐου για τήν ράβδο έκ τής Ρίζης Ίεσσαί διαβάζεται, όπως εχει 

αναφερθεί, στον έσπερινο τής Έορτής τών Χριστουγέννων.398

3. Ή  ε ικ α σ τ ικ ή  μ α ρ τ υ ρ ία

3.1 Ή  ε ίκ ο ν ο γ ρ α φ ικ ή  π α ρ ά δ ο σ η

Το θέμα τής έκβλαστήσασας Ράβδου του Άαρών399 έμφανίζεται 

στήν τέχνη μέ τίς δύο συνήθεις μορφές: α) ώς αυτοτελής αφηγηματική 

παράσταση β) συνοπτικά, μέ τον Άαρών συνοδευόμενο απο το σύμβολο 

τής Ράβδου καί σχετικου περιεχομένου είλητό, συχνα ώς τμήμα του 

είκονογραφικου θέματος «Άνωθεν οί Προφήται».400

Οί αφηγηματικές απεικονίσεις του θέματος είναι λίγες στον αριθμο 

καί απαντουν κυρίως σέ μικρογραφίες χειρογράφων. Αυτές περιλαμ

398 Μηναιον Δεκεμβρίου, σ. 303. Προφητολόγιον, σ. 536, 538.
399 Έκ προοιμίου σημειώνεται, ότι το πρόσωπο του Άαρών συνδέεται στίς διάφορες 
απεικονίσεις του μέ πολλούς τρόπους μέ το γεγονος τής Θείας Ένανθρωπήσεως καί τήν 
Θεοτόκο καί όχι μόνο δια του συμβόλου τής Ράβδου, το όποίο έξετάζεται έδώ. Σέ 
όρισμένες περιπτώσεις είκονίζεται χωρίς να κρατ^ κανένα σύμβολο, αλλα σέ 
είκονογραφικα συμφραζόμενα πού παραπέμπουν άμεσα στα θέματα αυτά. Άναφέρουμε 
π.χ. τήν χαρακτηριστική περίπτωση του Άγ. Κλήμεντος Άχρίδος (1294/5), όπου ό Άαρών 
είκονίζεται σέ προτομή έντος μεταλλίου -χωρίς κανένα σύμβολο- στο μέτωπο τής 
άψίδος του Ίερου Βήματος πλαισιώνοντας μέ άλλους αρχιερείς τής Παλαιάς Διαθήκης 
καί προπάτορες το κεντρικο μετάλλιο μέ τήν μορφή του Έμμανουήλ καί τήν δεομένη 
Θεοτόκο στο τεταρτοσφαίριο. Βλ. Pepek-Miljkovic, Deloto, σ. 48 καί είκ. 15, σ. 68. Ή μορφή 
του έπαναλαμβάνεται στον Α τοίχο του νάρθηκα στα πλαίσια τής παραστάσεως τής 
Σκηνής του Μαρτυρίου, όπου φέρει μόνο θυμιατήριο. Βλ. Gligorijevic-Maksimovic, Skinija, 
είκ. 4. Καί στίς δύο περιπτώσεις ή μορφή του έντάσσεται σέ περιβάλλον πού αναφέρεται 
αποκλειστικα στήν Ένανθρώπηση του Κυρίου μέ εμφαση στο πρόσωπο τής Θεοτόκου.
400 Ή Ράβδος συνοδεύει σταθερα τήν μορφή του Άαρών, όπότε συχνα απαντά καί έκτος 
του συγκεκριμένου είκονογραφικου θέματος. Άπο τα έξεταζόμενα παραδείγματα 
αναφέρουμε π.χ. τον Τίμιο Πρόδρομο στα Χρύσαφα τής Λακωνίας (1367/8) καί τήν Άγ. 
Παρασκευή στήν Πλάτσα (1412) τής Μάνης, όπου ό Άαρών είκονίζεται φέρων τήν Ράβδο 
έκτος του «Άνωθεν οί Προφήται», σέ συμφραζόμενα όμως πού παραπέμπουν στήν 
Ένανθρώπηση καί τήν Θεοτόκο. Βλ. Δρανδάκη, Σταυροειδής ναός, σ. 319-320 καί είκ. 14, σ. 
333 καί προσωπική παρατήρηση.
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βάνουν μέ μικρές διαφοροποιήσεις τά κύρια στοιχεία της διήγησης, 

δηλαδη τον Μωυση πού δίδει τίς ράβδους στούς έκπροσώπους τών φυλών 

καί στον Ααρών την δική του, την έκβλαστήσασα. Οί μικρογραφίες αύτές 

είναι «ίστορικού» χαρακτηρος, χωρίς κάποιο ορατο σημείο πού νά τίς 

συνδέει μέ την Θεοτόκο καί βρίσκονται κυρίως στίς ίστορημένες 

Όκτατεύχους. Μία μόνο άπο τίς παραστάσεις αύτού τού τύπου, στούς 

κώδικες τών Όμιλιών τού μοναχού Ιακώβου (12ος αί.), σχετίζεται άμεσα μέ 

το πρόσωπο της Θεοτόκου, καθώς η συγκεκριμένη ολοσέλιδη μικρο

γραφία προτάσσεται καί στά δύο χειρόγραφα, της Όμιλίας μέ θέμα την 

συνάντηση της Θεοτόκου μέ την Ελισάβετ μέ τίτλο Λόγος είς τό, 

«Άναστάσα δε Μαριάμ εν ταϊς ήμέραις έκείναις, έπορεύθη είς την ορεινήν 

μετά σπουδής,» κ.τ.λ.401

Αντίθετα μέ ό,τι ίσχύει γιά τίς άφηγηματικές, οί συνοπτικές 

άπεικονίσεις τού θέματος είναι πολυάριθμες. Ή Ράβδος άπέβη το 

χαρακτηριστικο σύμβολο-έμβλημα τού Ααρών καί γι' αύτο τον συνοδεύει 

σταθερά σέ μεγάλο άριθμο άπεικονίσεών του. 402 Ή παρουσία της 

άποτελεί μιά διαρκη άναφορά στο γεγονος της έκ της Παρθένου 

γεννήσεως τού Κυρίου, άκόμη καί όταν η παράσταση έχει «ίστορικο»

401 Nersessian, Frescoes of Parecclesion, σ. 312. Στην κατηγορία αύτη τών άπεικονίσεων 
μπορεί νά ένταχθεί καί η παράσταση της κεκλεισμένης Πύλης στούς Άγ. Αποστόλους 
Θεσσαλονίκης, στην οποία άναγνωρίζονται -μέ έπιφύλαξη λόγψ της έκτεταμένης 
φθοράς- άναφορές στο θέμα της θαυμαστης έκλογης τού Ααρών. Συγκεκριμένα, έπάνω 
στην τράπεζα-θυσιαστήριο βρίσκονται μακρόστενα άντικείμενα, τά οποία παραπέμπουν 
σέ ράβδους, άνάμνηση πιθανον άπο την τοποθέτησή τους στην Σκηνη τού Μαρτυρίου έν 
άναμονή τού σημείου πού θά άνεδείκνυε τον άρεστο στον Θεο άρχιερέα. Stephan, 
Apostelkirche, σχ. 88, σ. 56.
402 Ή Ράβδος δέν είναι το μοναδικο άντικείμενο πού σχετίζεται μέ τον Ααρών. Ή ίερατική 
του ίδιότητα τον συνδέει καί μέ άλλα άντικείμενα, πού χαρακτηρίζουν το άξίωμά του καί 
τίς λειτουργίες πού άπέρρεαν άπο αύτό. Το θυμιατήριο καί η λιβανωτίδα είναι δύο τέτοια 
άντικείμενα καί γι' αύτο συνοδεύουν τον Ααρών, όπως καί άλλες μορφές άρχιερέων της 
Παλαιάς Διαθήκης (Σαμουήλ, Μελχισεδέκ), σέ πολλές άπεικονίσεις τους. Είναι 
άξιοσημείωτο, ότι καί το θυμιατήριο έχει έρμηνευθεί ώς τύπος της Θεοτόκου. Μέ 
θυμιατήριο καί λιβανωτίδα είκονίζεται π.χ. ο Ααρών στο έσωρράχιο τού θριαμβικού 
τόξου της Άγίας Σοφίας τού Κιέβου (1042-1046). Powstenko, St. Sophia, είκ. 80. Σέ πολλές 
περιπτώσεις ο Ααρών είκονίζεται κρατώντας συνδυασμο άντικειμένων, όπως π.χ. την 
Ράβδο καί την στάμνο στο Πρωτάτο (1290 π.). Millet, Athos, πίν. 8, 3.
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χαρακτήρα η δέν βρίσκεται σέ άνάλογα είκονογραφικά συμφραζόμενα. 

Έτσι ο Άαρών συνοδευόμενος άπο την Ράβδο είκονίζεται π.χ. σέ 

προγράμματα τρούλλων η σέ άλλα συμφραζόμενα, όπου ή κεντρικη 

άναφορά δέν είναι στην Θεοτόκο.403

Ή στενη σχέση της Ράβδου μέ τον Άαρών φαίνεται καί άπο τίς 

παραστάσεις της Σκηνης του Μαρτυρίου, όπου αύτη συχνά είκονίζεται 

στά χέρια του Άαρών καί οχι επάνω στην τράπεζα.404

Ή συνοπτικη άπεικόνιση του θέματος ώς θεομητορικου τύπου 

περιλαμβάνει τον Άαρών, ολόσωμο η σέ προτομή, συνοδευόμενο άπο την 

Ράβδο, στην κορυφη της οποίας η κοντά σέ αύτη είκονίζεται συχνά 

μετάλλιο μέ την μορφη της Θεοτόκου.405 Ό είκονογραφικος αύτος τύπος 

άπαντ^ κυρίως στά πλαίσια του θέματος «Άνωθεν οί Προφηται» καί σέ 

άναλόγου περιεχομένου σύνολα παραστάσεων, π.χ. μιά ομάδα Προφητών 

σέ εσωρράχιο τόξου, σέ σειρά μνημείων της ύστεροβυζαντινης περιόδου.406

403 Άναφέρουμε ενδεικτικά τον τρουλλο του Zemen (1360 π.) άπο την μνημειακη 
ζωγραφικη καί την άπεικόνιση του στο συριακο Ευαγγέλιο το λεγόμενο του Ραμπουλλά 
(586), όπου πλαισιώνει έναν άπο τούς κανόνες συμφωνίας τών Εύαγγελίων. Ένδιαφέρον 
παράδειγμα είναι καί αύτο σέ μιά μεταβυζαντινη σιναϊτικη είκόνα του Μεγάλου 
Άντωνίου (τέλος 15ου-άρχές 16ου αί.). Ό άσκητης είκονίζεται ολόσωμος στο κέντρο της 
παράστασης καί πλαισιώνεται στίς τέσσερις πλευρές άπο μορφές άγίων σέ προτομή. 
Δεύτερος άπο επάνω στο δεξί άκρο της είκόνας έχει ίστορηθεΐ ο Άαρών κρατώντας την 
Ράβδο. Βλ. Παπαμαστοράκη, Ό διάκοσμος, σ. 36. Cecchelli, Furlani, Salmi, Rabbula Gospels, 
πίν. f. 3b. Ν. Δρανδάκη, «Μεταβυζαντινές Είκόνες (Κρητικη Σχολή)», στο Κ.Α. Μανάφη 
(επ.), Σινά. Οί θησαυροί της Ί. Μονης Αγίας Αικατερίνης, Άθήνα 1990, σ. 128 καί είκ. 88, σ. 
213.
404 Άναφέρουμε τίς παραστάσεις στο Πρωτάτο (1290 π.), τούς Άγ. Άποστόλους 
Θεσσαλονίκης (1315 π. η μεταξύ 1328 καί 1334), την Gracanica (1321) καί το Lesnovo (1349). 
Βλ. Gligorijevic-Maksimovic, Skinija, είκ. 5-6, 8. Μανουήλ Πανσέληνος, είκ. 114, σ. 244. Το 
στοιχεΐο αύτο επισημαίνουν καί οί Μουρίκη, Προεικονίσεις, σ. 227 καί Παπαμαστοράκης, 
Ή ένταξη, ύποσ. 15, σ. 318.
405 Σημειώνεται, ότι καί στην παράσταση της Σκηνης του Μαρτυρίου στούς Άγ. 
Άποστόλους Θεσσαλονίκης στο άνω άκρο της Ράβδου, ή οποία είκονίζεται στά χέρια του 
Άαρών, διακρίνεται κατά την Stephan μετάλλιο μετάλλιο μέ την προτομη της Θεοτόκου.
Apostelkirche, σ. 133.
406 Άναφέρουμε ενδεικτικά τίς άπεικονίσεις του θέματος στην Παναγία Ljeviska (1309), 
την είκόνα της Ιρλανδίας (14ος/15ος αί.), όπου εμφανίζεται στά πλαίσια του «Άνωθεν οί 
Προφηται», καί τίς άπεικονίσεις του στο Πρωτάτο (1290 π.), το Decani (1346-50) καί τον Άγ. 
Ίωάννη στο Σελλί Ρεθύμνης (1411), όπου είναι εντεταγμένος σέ ομάδες προφητών καί 
δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης μέ κεντρικη άναφορά στην Θεία Ένανθρώπηση. Panic,
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Στίς απεικονίσεις αυτές ό Άαρών συνοδεύεται κατα κανόνα απο είλητό, 

το περιεχόμενο του όποίου προσδιορίζεται απο τον Διονύσιο έκ Φουρνά 

ώς έξής:

«Έγώ δέ ανθήσασαν τον κτίστην άνθος

ράβδον προκατήγγειλα ύμνών, παρθένε».407

Το θέμα απαντ^ καί σέ πολλα μεταβυζαντινα είκονογραφικα 

προγράμματα, στήν συνοπτική πάντοτε απόδοσή του.408

3.2 Ή  π α ρ ο υ σ ία  κ α ι εξέλ ιξη  τ ο ύ  θ έ μ α το ς  έω ς  τ ή ν  
Π α λ α ιο λ ό γ ε ια  π ε ρ ίο δ ο

Ή έκβλαστήσασα Ράβδος έμφανίζεται στήν είκονογραφία νωρίς, μέ 

τήν ίδιότητα του συμβόλου πού συνοδεύει τον Άαρών. Ένα απο τα 

πρώιμα παραδείγματα ύπάρχει στο λεγόμενο Ευαγγέλιο του Ραμπουλλά 

(586), όπου ό Άαρών μέ τήν έκβλαστήσασα Ράβδο πλαισιώνει μαζί μέ τον 

Μωυσή πού λαμβάνει τον Νόμο καί τον Ευαγγελισμο του Ζαχαρίου έναν 

απο τούς πίνακες συμφωνίας τών Ευαγγελίων (Είκ. 53).409

Μια πρώιμη αφηγηματική αυτή τή φορα απεικόνιση του θέματος 

απαντ^ σέ ένα έπίσης συριακο χειρόγραφο, τήν λεγομένη Συριακή Βίβλο 

(Par. gr. 341), πού χρονολογείται τον 7ο αί. Στο φύλλο 25r είκονίζεται το 

θαυμα τής Ράβδου: οί έκπρόσωποι τών δώδεκα φυλών κρατουν τίς 

ράβδους τους καί μεταξύ αυτών ό Άαρών τήν δική του, τήν 

έκβλαστήσασα.410

Babic, Ljeviska, σχ. 30, σ. 138. Μουρίκη, Προεικονίσεις, πίν. 91. Rhoby, Byzantinische 
Epigramme, πίν. XVI, σ. 462. Millet, Athos, πίν. 8, 3. Petkovic, Decani, II, πίν. CLXVI, 4. 
Spatharakis, Dated, είκ. 144.
407 Ερμηνεία, σ. 282. Για το θέμα βλ. καί Rhoby, Epigramme, σ. 247-248.
408 Άναφέρουμε ένδεικτικα τήν Παναγία Ποδύθου (αρχ. 16ου αί.) στήν Κύπρο, τήν Μ. Άγ. 
Νικολάου Άναπαυσά (1527) καί τήν Μ. Φιλανθρωπηνών (β' φάση, 1542). Βλ. Zeniou-Frige- 
rio, Art italobyzantin, είκ. 55. Σοφιανου, Τσιγαρίδα, Άναπαυσάς, σ. 261, 263. Ποταμιάνου- 
Άχειμάστου, Μονή Φιλανθρωπηνών, είκ. 75, σ. 103.
409 Cecchelli, Furlani, Salmi, Rabbula Gospels, σ. 53-54 καί πίν. f. 3b.
410 Cecchelli, Furlani, Salmi, Rabbula Gospels, πίν. 19.
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Ανάλογες «ίστορικού» χαρακτηρος άφηγηματικές άπεικονίσεις τού 

θέματος άπαντούν καί σέ σειρά εικονογραφημένων Όκτατεύχων. Οί 

σχετικές μικρογραφίες άποδίδονται μέ πανομοιότυπο σχεδον τρόπο: Οί 

Μωυσης καί Ααρών στέκονται προ της Σκηνης τού Μαρτυρίου καί 

μπροστά τους βρίσκονται οί δώδεκα ράβδοι. Ή μία άπο αύτές έχει 

βλαστήσει.411

Ή πρώτη έμφάνιση της έκβλαστήσασας Ράβδου στην τέχνη σέ 

άμεσο συσχετισμο μέ το πρόσωπο της Θεοτόκου καί την Θεία Εναν

θρώπηση γίνεται καί πάλι σέ ένα χειρόγραφο, τον χαμένο Φυσιολόγο της 

Σμύρνης, έφόσον δεχθούμε την χρονολόγησή του στον 11ο αί.412 Στην 

μικρογραφία τού φύλλου 87r είκονίζεται στο κάτω μέρος η Ράβδος 

άκουμπισμένη έπάνω σέ τράπεζα η σέ κιβώτιο μέ σκέπασμα καί στο άνω 

τμημα η Θεοτόκος ένθρονος Βρεφοκρατούσα, σέ μιά άμεση άποτύπωση 

τού μεταξύ τους συσχετισμού (Είκ. 54).413 Ή έπιγραφη πού συνοδεύει την 

παράσταση μπορεί νά άποδοθεί έξίσου εύλογα τόσο στην Ράβδο όσο καί 

στην Θεοτόκο: «η ράβδος Ααρών η βλαστήσασα». Ή άπόδοση τού 

συμβολικού περιεχομένου τών θεμάτων μέ αύτο τον τρόπο δέν είναι 

μοναδικη στο χειρόγραφο. Στά γειτονικά φύλλα του ύπάρχουν 

μικρογραφίες, όπου άναπτύσσονται καί άλλοι παλαιοδιαθηκικοί 

θεομητορικοί τύποι, οί οποίοι, μάλιστα, μέ την έξαίρεση της φλεγομένης 

Βάτου, σχετίζονται στο σύνολό τους μέ την Σκηνη τού Μαρτυρίου καί τά 

εύρισκόμενα σέ αύτη άντικείμενα (τράπεζα, λυχνία, στάμνο, κιβωτό).414

Ό τρόπος άπεικόνισης τού θέματος στον Φυσιολόγο είναι μοναδι- 

κος καθώς δέν έμπίπτει σέ κανένα άπο τά συνήθη είκονογραφικά 

σχήματα. Ή ταυτότητα τού άντικειμένου είναι ξεκάθαρη, όπως το

411 Γιά σχετικά παραδείγματα βλ. Weitzmann, Bernabo, Tarasconi, Octateuchs, τ. 2, πίν. 941
945.
412 Μουρίκη, Προεικονίσεις, σ. 226-227.
413 Strzygowski, Bilderkreis, πίν. XXVIII,2 καί σ. 57. Bernabo, Fisiologo, είκ. 80 καί σ. 61.
414 Bernabo, Fisiologo, είκ. 76-80, 85-86.
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διασαφηνίζει καί ή επιγραφή, ή μη άπεικόνιση, όμως, του Άαρών δίπλα 

στην Ράβδο του δίδει άκόμη μεγαλύτερο βάρος στον συσχετισμό της μέ τά 

ύπερκείμενα πρόσωπα της Θεοτόκου καί του Έμμανουήλ.

Έν άντιθέσει μέ την ίδιόμορφη άπεικόνιση του χειρογράφου της 

Σμύρνης, στούς δύο κώδικες τών Όμιλιών του μοναχου Ίακώβου (12ος αί.) 

το θέμα της Ράβδου έχει ίστορηθεΐ μέ καθαρά άφηγηματικο τρόπο. Έχει 

δέ σαφη θεομητορικο συμβολισμό, παρά τον φαινομενικά «ίστορικο» 

χαρακτήρα του, καθώς προτάσσεται του Λόγου εϊς τό, «Άναστάσα δε 

Μαριάμ έν ταϊς ήμέραις έκείναις, έπορεύθη εις τήν ορεινήν μετά σπουδής,» 

κ.τ.λ. Στίς δύο πανομοιότυπες σχεδον μικρογραφίες είκονίζεται ο Μωυσης 

δύο φορές’ την μία παραδίδει τίς ένδεκα ράβδους στούς κατόχους τους καί 

την δεύτερη τείνει την εκβλαστήσασα Ράβδο στον Άαρών (Είκ. 55).415 Ή 

δράση φαίνεται νά εξελίσσεται εντος της Σκηνης του Μαρτυρίου, ή οποία 

είκονίζεται στο άνω μέρος της παράστασης μαζί μέ μερικά άπο τά 

σημαντικότερα άντικείμενα πού βρίσκονταν σέ αύτή (στάμνο, κιβωτο 

κ.ά.). Την παράσταση συνοδεύει ή έξης επιγραφή: «Ή σκηνη καί ή 

κιβωτός’ τά χερουβίμ’ ή στάμνος καί αί πλάκες καί ή ράβδος Άαρών ή 

βλαστήσασα».

Είναι ενδιαφέρον, ότι καί στά χειρόγραφα τών Όμιλιών του 

μοναχου Ίακώβου καί στον Φυσιολόγο οί άπεικονίσεις της εκβλαστή- 

σασας Ράβδου συνδέονται μέ την Σκηνη του Μαρτυρίου, άμεσα στην 

πρώτη περίπτωση καί έμμεσα -στά πλαίσια ένος σχετικου κύκλου 

άπεικονίσεων- στην δεύτερη. Ή σχέση της Ράβδου του Άαρών μέ την 

Σκηνη είναι στενη καθώς ή θαυμαστη βλάστησή της έγινε μέσα σέ αύτή, 

όπου καί κατόπιν, κατά θεία εντολή, μονίμως τοποθετήθηκε, όπως 

μαρτυρεΐ σαφώς καί ή παλαιοδιαθηκικη διήγηση (Άρ. 17, 25) καί ο άπ. 

Παυλος (Έβρ. 9, 4). Το γεγονός, ότι καί ή ίδια ή Σκηνη του Μαρτυρίου

415 Vat. gr. 1162, φύλλο 133v. Par. gr. 1208, φύλλο 181v. Stornajolo, Omilie, πίν. 58.
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συνιστ^ τύπο της Θεοτόκου, προσθέτει μιά έπιπλέον παράμετρο στον ηδη 

ύπάρχοντα συσχετισμό.

Ή πρώτη συνοπτικη άπεικόνιση της έκβλαστήσασας Ράβδου μέ 

ξεκάθαρο προεικονιστικο χαρακτήρα άπαντ^ στην γνωστη είκόνα της 

Κυκκώτισσας τού Σινά (μέσα 12ου αί.) (Είκ. 4).416 Ό Ααρών είκονίζεται στο 

άριστερο ώς προς τον θεατη τμημα της είκόνας κρατώντας είλητο καί 

άπευθυνόμενος προς την κεντρικη μορφη της Θεοτόκου. Το κείμενο τού 

είλητού είναι, μέ μικρη έπιφύλαξη λόγψ της φθοράς, το έξης: «η ράβδος 

αύτη η βλαστήσασα παρθ(έ)νε τόκον». Ή έπιγραφη τού είλητού 

διαφοροποιείται άπο τίς άντίστοιχες τών άλλων προφητών της είκόνας, 

στίς οποίες άπλώς άναπαράγεται τμημα της σχετικης παλαιοδιαθηκικης 

διήγησης. Σέ αύτο πιθανον νά έπαιξε ρόλο καί η μορφη της διήγησης τών 

Αριθμών, η οποία ήταν δύσκολο νά σταθεί μέ έπιτυχία αύτοτελώς σέ μιά 

τέτοιου τύπου άπεικόνιση.

Ή Ράβδος -ψηλότερη σέ μέγεθος άπο τον Ααρών- βρίσκεται πίσω 

του μέ τον βλαστο στην κορυφή της καί είναι μάλλον δυσδιάκριτη.417 Ή 

τοποθέτηση τού συμβόλου πίσω άπο τον προφήτη παρατηρείται καί στίς 

άπεικονίσεις τού Δανιηλ μέ το άλατόμητον Όρος καί τού Ίεζεκιηλ μέ την 

Πύλη στην ίδια είκόνα.418

Στην άντίστοιχη μέ τού Σινά είκόνα τού Ερμιτάζ (ύστερος 12ος αί.) η 

άπεικόνιση τού Ααρών μέ την Ράβδο δέν διαπιστώνεται μέ βεβαιότητα 

λόγψ τών έκτεταμένων φθορών, θεωρείται πάντως σχεδον σίγουρη άπο 

τούς μελετητές (Είκ. 5).419

416 Weyl Carr, Enthroned Virgin, σ. 372-373. Παπαμαστοράκη, Είκόνα Παναγίας, σ. 314-316.
417 Ή Μουρίκη, Προεικονίσεις, σ. 227, άναφέρει ότι ο Ααρών δέν συνοδεύεται άπο την 
Ράβδο στην συγκεκριμένη είκόνα.
418 Ή θέση αύτη της Ράβδου είναι καί το κυρίως στοιχείο πού θά μεταβληθεί στίς 
συνοπτικές άπεικονίσεις τού θέματος. Σέ αύτές ο Ααρών είκονίζεται κρατώντας την 
Ράβδο στο χέρι του.
419 Piatnitsky, Icon, σ. 110-112.
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Ή πρώτη έμφάνιση του θέματος στήν μνημειακή ζωγραφική μέ 

ξεκάθαρο προεικονιστικο χαρακτήρα έντοπίζεται στον γεωργιανο ναο τής 

Betania (μετα το 1207) (Είκ. 56).420 Ό Άαρών μέ τήν Ράβδο είκονίζεται 

έντεταγμένος σέ έναν σχετικο κύκλο, όπου ίστορουνται προφήτες 

συνοδευόμενοι απο τα σύμβολα-προτυπώσεις τής Θεοτόκου καί τής Θείας 

Ένανθρωπήσεως. Ό Άαρών, μέ τήν χαρακτηριστική ίερατική ένδυμασία, 

κρατ^ στο δεξί του χέρι τήν πολύ ψηλότερή του Ράβδο, ή όποία εχει τήν 

μορφή φουντωτου δένδρου. Ουσιαστικα ό Άαρών τήν ακουμπ^ στο 

εδαφος καί τήν στηρίζει όρθια μέ το χέρι του. Πίσω του διακρίνεται το άνω 

μέρος ένος κτιρίου, ένώ το ύπόλοιπο τμήμα του είναι κατεστραμμένο. Ή 

παράσταση παρότι έπικεντρώνεται στο πρόσωπο καί το σύμβολο εχει καί 

αφηγηματικα στοιχεία (ή μορφή τής Ράβδου, το κτίριο) καί ετσι βρίσκεται 

κάπου ανάμεσα στον συνοπτικο καί τον αφηγηματικο τύπο.421

Ή μορφή τής Ράβδου παραπέμπει στήν απόδοσή της στήν 

προαναφερθείσα είκόνα του Σινά. Καί στίς δύο περιπτώσεις είναι αρκετα 

ψηλότερη απο τον Άαρών καί θυμίζει μάλλον δένδρο. Το στοιχείο αυτο 

οφείλεται πιθανώς σέ προσπάθεια κατα γράμμα απόδοσης του κειμένου 

τών Άριθμών, όπου αναφέρεται ότι ή Ράβδος εβγαλε βλαστό, άνθη καί 

καρπούς (17, 23).

Ή πορεία του θέματος τής έκβλαστήσασας Ράβδου στήν 

είκονογραφία έως τήν Παλαιολόγειο περίοδο δείχνει τήν ευρεία χρήση 

του, καθώς απαντ^ σέ όλες τίς βασικές κατηγορίες τής τέχνης (μνημειακή 

ζωγραφική, φορητές είκόνες, μικροτεχνία). Ή διπλή του ίδιότητα ώς 

συμβόλου του Άαρών καί τύπου τής Θεοτόκου συνέβαλε στήν διάδοση 

αυτή, ή όποία θα ένισχυθεί περαιτέρω κατα τήν Παλαιολόγειο περίοδο.

3.3 Ή  Π α λ α ιο λ ό γ ε ια  π ε ρ ίο δ ο ς

420 Eastmond, Royal Imagery, σ. 156.
421 Αυτο ίσχύει καί για άλλες παραστάσεις του συγκεκριμένου κύκλου, όπως π.χ. το 
αλατόμητον Όρος του Δανιήλ. Στήν περίπτωση αυτή ή λεπτομερής απόδοση του 
κατάφυτου Όρους προσδίδει αφηγηματικο τόνο στήν συνοπτικου χαρακτήρα απεικόνιση.
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Οί άπεικονίσεις της εκβλαστήσασας Ράβδου κατά την 

Παλαιολόγεια περίοδο έχουν συχνη παρουσία στην είκονογραφία, τά 

σωζόμενα, όμως, παραδείγματα, όπως καί τά εδώ εξεταζόμενα, άνήκουν 

στο σύνολό τους στον συνοπτικο τύπο.

3.3.1 Τ α  μνημεία

3.3.1.1 Άρτα, Πλησιοί, Άγ. Δημήτριος Κατσούρη 
(β' φάση, τελ. τέτ. 13ου αί.) (άρ. κατ. 3α)

Ή παράσταση άνήκει στο β' στρώμα τοιχογραφιών πού χρονολο- 

γεΐται στο τελευταΐο τέταρτο του 13ου αί. Ό Άαρών είκονίζεται ολόσωμος 

στο Δ σκέλος του εσωρραχίου του Β τόξου πού στηρίζει τον τρουλλο.422 Στο 

δεξί του χέρι κρατ^ θυμιατήριο καί στο άριστερο την εκβλαστήσασα 

Ράβδο (Είκ. 57).423

Ή παράσταση -πέραν του δεδομένου περιεχομένου του συμβόλου 

της εκβλαστήσασας Ράβδου- συνδέεται μέ το πρόσωπο της Θεοτόκου καί 

την Θεία Ένανθρώπηση καί μέσψ της ένταξής της σέ έναν κύκλο 

προφητικών μορφών, οί οποΐες έχουν ίστορηθεΐ σέ άντίστοιχα σημεΐα του 

ναου καί άναφέρονται στο ίδιο θέμα. Έτσι στο Α σκέλος του ίδίου μέ τον 

Άαρών τόξου, δηλαδη του Β, είκονίζεται ο Μωυσης μέ την στάμνο, 

σύμβολο επίσης της Θεοτόκου.424 Στο Β τμημα του Α τόξου είκονίζεται ο

422 Παπαμαστοράκη, Άγιος Δημήτριος, σ. 421. Έπίσης, Παπαδοπούλου, Βυζαντινή Άρτα, σ. 
32-33 (άναφορά στην χρονολόγηση). Γιαννούλη, Βυζαντινά μνημεϊα Άρτας, σ. 168 καί είκ. 
129, σ. 490.
423 Ό Άαρών είκονίζεται καί σέ άλλες περιπτώσεις μέ την Ράβδο καί θυμιατήριο. 
Άναφέρουμε π.χ. τούς Ταξιάρχες Δεσφίνας (1332) (προσωπικη παρατήρηση), τον Τίμιο 
Πρόδρομο στά Χρύσαφα (1367/8), την Ραβάνιτσα (1385-1387), τον Άγ. Γεώργιο Βιάννου 
(1401) καί τον Άγ. Ίωάννη Θεολόγο στο Σελλί Ρεθύμνης (1411) στην Κρήτη. Βλ. Δρανδάκη, 
Σταυροειδης ναός, είκ. 14, σ. 333. Παπαμαστοράκη, Ό διάκοσμος, πίν. 130α. 
Παπαμαστοράκη, Ή ένταξη, σ. 316, 318. Spatharakis, Dated, είκ. 144.
424 Βλ. Γιαννούλη, Βυζαντινά μνημεϊα Άρτας, σ. 169 καί είκ. 128, σ. 490, όπου όμως 
θεωρεΐται άδιάγνωστος προφήτης, ενώ ή στάμνος πού φέρει έρμηνεύεται ώς ποτήριο ή 
θυμιατήριο.
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Σολομών καί στο Ν ο Δαβίδ μέ είλητά πού άναφέρονται στην Θεοτόκο 

«ΠολΛαί θυγατέρες.» καί «Άκουσον θύγατερ.».425

Ή παρουσία τών παλαιοδιαθηκικών αύτών μορφών στά έσωρράχια 

τών τόξων πού άνέχουν τον τρούλλο δημιουργεί ένα ξεχωριστο σύνολο, 

το οποίο έχει την κεντρικη άναφορά στην Θεία Ενανθρώπηση καί την 

Θεοτόκο. Ό ιδιαίτερος χαρακτήρας του ύπογραμμίζεται καί άπο την 

συνύπαρξή του μέ τον προφητικο χορο τού τυμπάνου τού τρούλλου, ο 

οποίος έχει ένα έντελώς διαφορετικο περιεχόμενο.426 Μέσα στά πλαίσια 

αύτά η ένταξη τού Ααρών μέ την Ράβδο στο συγκεκριμένο σύνολο είναι 

ένδεικτικη της σχέσεως τού ίδίου καί τού συμβόλου μέ την Θεοτόκο καί 

την Ενανθρώπηση τού Λόγου.427

3.3.1.2 Πρωτάτο (1290 π.) (αρ. κατ. 3β)

Στο Πρωτάτο ο Ααρών είκονίζεται ολόσωμος μέ την Ράβδο στο δεξί 

του χέρι καί την στάμνο στο άριστερο στο έσωρράχιο τού τόξου τού Β 

χοροστασίου (Είκ. 58).428 Ή μορφή του είναι έντεταγμένη σέ έναν χορο 

προφητών καί δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος καταλαμβάνει τά 

έσωρράχια τού Β καί Ν τόξου τών δύο χοροστασίων καί έχει κεντρικη 

άναφορά στά πρόσωπα τού Χριστού καί της Θεοτόκου, οί άπεικονίσεις 

τών οποίων δεσπόζουν στούς Α πεσσούς, όπου άπολήγουν καί τά 

άναφερθέντα τόξα. Συγκεκριμένα, ο Ααρών στο Β τόξο συνυπάρχει μέ 

τον προφήτη Ήλία στο Α καί τούς Ιερεμία καί Σαμουηλ στο Δ σκέλος, ένώ

425 Παπαμαστοράκη, Άγιος Δημήτριος, σ. 421.
426 Παπαμαστοράκη, Άγιος Δημήτριος, σ. 432-436.
427 Σέ παρόμοιο σύνολο είναι έντεταγμένος ο Ααρών μέ την Ράβδο καί την στάμνο αύτη 
την φορά στο Πρωτάτο: βρίσκεται στο Α σκέλος τού έσωρραχίου τού τόξου τού Β 
χοροστασίου σέ συνδυασμο μέ άλλες μορφές προφητών καί δικαίων της Παλαιάς 
Διαθήκης. Βλ. Καλομοιράκη, Παρατηρήσεις, σ. 205.
428 Βλ. Millet, Athos, πίν. 8, 3. Καλομοιράκη, Παρατηρήσεις, σ. 205. Μανουήλ Πανσέληνος, σ.
30. Ό Ααρών μέ την Ράβδο καί την στάμνο είκονίζεται έπίσης στην Sopocani (δεκαετία 
1260), το Arilje (1296), την Gracanica (1321) κ.ά. Βλ. Djuric, Sopocani, σ. 122. D. Vojvodic, 
Zidno slikarstvo crkve Svetog Ahilija u Arilju, Beograd 2005, σχ. ΙΙΙ, σ. 287. Todic, Gracanica, είκ. 
45.
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στο αντίστοιχο Ν τόξο το Α σκέλος καταλαμβάνουν οί Μωυσής καί 

Δανιήλ καί το Δ οί Μελχισεδέκ καί Νώε αντιστοίχως.429

Άπο τα είκονιζόμενα πρόσωπα -πέραν του Άαρών- σύμβολα 

φέρουν καί οί Μωυσής (πλάκες του Νόμου) (Είκ. 32), Σαμουήλ (κέρας), 

Μελχισεδέκ (δίσκο μέ άρτους) καί Νώε (κιβωτό), τα όποία σχετίζονται 

τόσο μέ τήν Θεοτόκο όσο καί μέ τον Χριστό.430 Σημειώνεται ή αντιστοιχία 

στήν τοποθέτηση τών Άαρών καί Μωυσέως στο ανώτερο τμήμα του Α 

σκέλους τών δύο τόξων, έπιλογή πού συνδέεται μέ τήν παράλληλη έν 

πολλοίς δράση τών δύο προσώπων, έκφράζεται δέ συχνα μέ τήν 

συνδυασμένη κατα διαφόρους τρόπους απεικόνισή τους στήν 

ε ίκονογραφία.431

Ή διάταξη καί ή θέση του συνόλου αυτου παραπέμπει -μέ βάση τα 

έξεταζόμενα παραδείγματα- στο αντίστοιχο του Άγ. Δημητρίου Κατσού-

Όσον αφορ^ στίς σχέσεις τής ύπο έξέτασιν παράστασης, είναι 

ένδιαφέρον ότι το θέμα του Άαρών φέροντος τήν έκβλαστήσασα Ράβδο 

έπαναλαμβάνεται έντεταγμένο στήν απεικόνιση τής Σκηνής του Μαρ

τυρίου, ή όποία βρίσκεται στον Ν τοίχο τής Προθέσεως (Είκ. 14).433

429 Βλ. Καλομοιράκη, Παρατηρήσεις, σ. 205. Έπίσης Μανουήλ Πανσέληνος, σ. 29-30, όπου 
όμως τα πρόσωπα του Ν τόξου αναφέρονται ότι είκονίζονται στο Β καί αντιστρόφως.
430 Millet, Athos, πίν. 8, 2 καί 8, 4-5 καί 9, 2.
431 Βασικο σχετικο παράδειγμα είναι ή συνδυασμένη απεικόνισή τους έντος τής Σκηνής 
του Μαρτυρίου, όπως π.χ. στο ίδιο το Πρωτάτο καί στούς Άγ. Άποστόλους Θεσσαλονίκης 
(1315 π. ή μεταξύ 1328 καί 1334), αλλα καί ή τοποθέτησή τους σέ όμόλογες θέσεις σέ 
προφητικούς χορούς είτε στον τρουλλο είτε στα πλαίσια του «Άνωθεν οί Προφήται». 
Άναφέρουμε π.χ. τήν Περίβλεπτο του Μυστρά (μεταξύ 1365 καί 1374), όπου οί δύο 
είκονίζονται στο Α τμήμα του τυμπάνου του τρούλλου, κάτω ακριβώς απο τήν Παναγία, 
καί τήν είκόνα τής Ίρλανδίας (14ος/15ος αί.), όπου οί δύο ίστορουνται στο δεύτερο απο 
έπάνω διάχωρο στο δεξί καί αριστερο τμήμα τής είκόνας αντιστοίχως. Μανουήλ 
Πανσέληνος, είκ. 114, σ. 244. Stephan, Apostelkirche, είκ. 89, σ. 57. Μουρίκη, Προεικονίσεις, σ. 
221 καί πίν. 91. Rhoby, Byzantinische Epigramme, πίν. XV-XVI, σ. 462.
432 Βλ. καί Μανουήλ Πανσέληνος, σ. 30, όπου δίδονται καί άλλα ανάλογα παραδείγματα.
433 Βλ. Μανουήλ Πανσέληνος, είκ. 114, σ. 244. Το ίδιο συμβαίνει καί στήν Gracanica (1321) 
καί στο Lesnovo (1349). Βλ. Todic, Gracanica, είκ. 27, 45. Okunev, Lesnovo, πίν. XXXIV. 
Παπαμαστοράκη, Ό διάκοσμος, πίν. 108β.
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Ό Άαρών μέ την Ράβδο καί την στάμνο σχετίζεται φυσικά καί μέ τίς 

άλλες παραστάσεις προεικονίσεων στο Πρωτάτο καί δη μέ αύτές της 

Κλίμακος του Ίακώβ καί του Μωυσέως προ της φλεγομένης Βάτου στον Ν 

τοΐχο της Προθέσεως καί τών Τριών Παίδων στον Δ τοΐχο του ΒΔ 

γωνιακου διαμερίσματος (Είκ. 10, 11, 15).434

3.3.1.3 Μονή Χώρας (1315-1321) (άρ. κατ. 3γ)

Στην Μονη Χώρας ο Άαρών κρατώντας την εκβλαστήσασα Ράβδο435 

στο δεξί του χέρι είκονίζεται στην κατωτέρα ζώνη του τυμπάνου του Β 

τρούλλου του εσωνάρθηκα (Είκ. 59).436 Στο συγκεκριμένο σημεΐο συνυπάρ

χει μέ άλλες παλαιοδιαθηκικές μορφές, οί οποΐες σχετίζονται -λιγότερο η 

περισσότερο άμεσα- μέ το πρόσωπο του Χριστου καί της Θεοτόκου πού 

είκονίζονται στην κορυφη του τρούλλου. Πρόκειται γιά τούς Μωυση (Είκ. 

43), Ώρ, Σαμουήλ, Ίώβ, Μελχισεδέκ, Δανιηλ καί Τρεΐς Παΐδας.437 Όρισμένα 

άπο τά πρόσωπα φέρουν άντικείμενα-σύμβολα σχετιζόμενα επίσης μέ 

την Θεοτόκο καί τον Χριστό, όπως π.χ. ο Μωυσης την στάμνο, ή οποία 

κοσμεΐται μέ προτομη της Θεοτόκου.

3.3.1.4 Ναός Τιμίου Προδρόμου Χρυσάφων Λακωνίας 
(1367/8) (άρ. κατ. 3δ)

Στον ναο του Τιμίου Προδρόμου ο Άαρών είκονίζεται στο τύμπανο 

της Ν κεραίας του σταυρου, στά άριστερά του παραθύρου (Είκ. 60), ενώ

434 Millet, Athos, πίν. 32, 1-3. Καλλινίκου, Ή τεχνική, είκ. 38, σ. 172.
435 Βλ. Underwood, Kariye Djami, τ. 2, πίν. 82. Ό Άαρών συνοδευόμενος μόνο άπο την 
Ράβδο είκονίζεται καί σέ άλλα σύγχρονα μνημεΐα, όπως το Decani (1346-50), ή 
Περίβλεπτος του Μυστρά (μεταξύ 1365 καί 1374) καί ή Άγ. Παρασκευη Πλάτσας (1412). 
Βλ. Petkovic, Decani, II, πίν. CLXVI, 4. Μουρίκη, Προεικονίσεις, σ. 219 καί πίν. 77.
436 Ή παρουσία του Άαρών μέ την Ράβδο σέ δευτερεύοντα θόλο άπαντά καί σέ άλλες 
περιπτώσεις. Άπο τά ύπάρχοντα παραδείγματα άναφέρουμε τον τρουλλο του νάρθηκα 
στο Lesnovo (1349) καί το φουρνικο του Δ ύπερώου της Παντάνασσας του Μυστρά (1430 
π.). Παπαμαστοράκη, Ό διάκοσμος, πίν. 108β. Βαρδαβάκη-Άσπρά, Έμμανουήλ, Μονή 
Παντάνασσας, σ. 83-84.
437 Underwood, Kariye Djami, τ. 1, σ. 54-56, όπου άναλύεται το πλέγμα σχέσεων μεταξύ 
τών μορφών, τ. 2, πίν. 79-84.
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στά δεξιά έχει τεθεί η μορφη τού Μελχισεδέκ.438 Στο άριστερό του χέρι ο 

Ααρών κρατ^ την έκβλαστήσασα Ράβδο καί στο δεξί θυμιατήριο.439

Ή σχέση της συγκεκριμένης άπεικόνισης μέ την Θεοτόκο τεκμη

ριώνεται τόσο άπο το ίδιο το σύμβολο της Ράβδου όσο καί άπο τά 

είκονογραφικά της συμφραζόμενα. Ό Ααρών συνδέεται μέ την παρά

σταση της Ύπαπαντης, η οποία είκονίζεται στο Α σκέλος της καμάρας της 

Ν κεραίας τού σταυρού. Ή έορτη έχει καί θεομητορικο περιεχόμενο, άφού 

κεντρικο ρόλο στο γεγονος διαδραματίζει καί η Θεοτόκος.440

438 Δρανδάκη, Σταυροειδης ναός, σ. 308, 319-320 καί είκ. 14, σ. 333. Ή σχέση τών δύο 
προσώπων είναι στενη λόγω της κοινης ίερατικης τους ίδιότητας. Ή ίερωσύνη, έπιπλέον, 
τού Μελχισεδέκ είναι τύπος της άρχιερωσύνης τού Χριστού. «Σύ ίερεύς είς τον αίώνα 
κατά την τάξιν Μελχισεδέκ», άναφέρεται στον 4ο στίχο τού 109ου Ψαλμού. Βλ. έπ' αύτού 
την είδικη μελέτη τού Μ. Τομάσοβιτς, Ό Μελχισεδέκ και το μυστήριο της ίερωσύνης τού 
Ιησού Χριστού, Αθηναι 1990. Καί ο ίδιος ο Μελχισεδέκ θεωρείται τύπος τού Χριστού, 
καθώς η Γραφη άποσιωπ^ τελείως τά περί της γεννήσεως, καταγωγης καί θανάτου του, 
ώστε νά έμφανίζεται ώς «άπάτωρ, άμήτωρ, άγενεαλόγητος» (Έβρ. 7, 3). Οί ίδιότητές του 
αύτές τον συνδέουν κατά τούς έρμηνευτές μέ το πρόσωπο τού Χριστού, ο οποίος είναι 
«άπάτωρ την κάτω γέννησιν, άμήτωρ την άνω' ούτε γάρ έπί γης έσχε πατέρα, ούτε έν 
ούρανφ μητέρα». Άγ. Ίωάννου Χρυσοστόμου, Άπόδειξις τού χρησίμως τάς περί Χριστού 
και εθνών καί της έκπτώσεως Ιουδαίων προφητείας άσαφεϊς είναι, PG 56, 166. Γιά το θέμα 
βλ. καί Π.Ν. Τρεμπέλα, Υπόμνημα είς τάς Έπιστολάς της Καινης Διαθήκης, τ. 3, Ή προς 
Εβραίους καί αί έπτά Καθολικαί, Αθηναι 19562, σ. 96-103, όπου γίνεται έκτενης άνάλυση 
καί έρμηνεία του. Ή ίερατικη ίδιότητά του καί η στενή του σχέση μέ το πρόσωπο τού 
Χριστού συνδέουν ίδιαιτέρως τον Μελχισεδέκ μέ τον Ααρών, στοιχείο πού φαίνεται καί 
στην τέχνη, άφού συχνά οί άπεικονίσεις τους συνδυάζονται. Γιά παράδειγμα, στο 
τύμπανο τού τρούλλου τού Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι της Κύπρου (μετά το 1353 καί 
έως το 1374) ο Ααρών φέρει είλητο μέ έπιγραφη τον προαναφερθέντα ψαλμικο στίχο (109, 
4) πού άναφέρεται στην τυπολογικη σχέση τού Μελχισεδέκ καί τού Χριστού. Βλ. 
Παπαμαστοράκη, Ό διάκοσμος, σ. 24 καί πίν. 60β. Ένα άλλο παράδειγμα συνδυασμού 
τους ύπάρχει στην Παντάνασσα τού Μυστρά (1430 π.), όπου οί μορφές τους έχουν τεθεί 
στο τεταρτοσφαίριο της άψίδος (Ααρών) καί στο φουρνικο (Μελχισεδέκ) τού Ν ύπερώου 
άντιστοίχως. Βλ. Βαρδαβάκη-Ασπρά, Εμμανουήλ, Μονή Παντάνασσας, είκ. 71, σ. 171 καί 
είκ. 73, σ. 175. Τέλος, έντυπωσιακο συνδυασμο όλων τών άνωτέρω στοιχείων συνιστώ η 
έκατέρωθεν άπεικόνιση τών Ααρών καί Μελχισεδέκ ώς άναγλύφων μορφών στά πόδια 
τού θρόνου τού Χριστού-Μεγάλου Αρχιερέως σέ φορητη είκόνα (β' πεντηκονταετία 16ου 
αί.). Ό πρώτος φέρει την έκβλαστήσασα Ράβδο καί θυμιατήριο καί ο δεύτερος δίσκο μέ 
άρτους. Βλ. Π.Λ. Βοκοτοπούλου, Εικόνες της Κερκύρας, Αθήνα 1990, σ. 44-45 καί είκ. 122
123.
439 Ό Ααρών είκονίζεται μέ τον ίδιο συνδυασμο άντικειμένων καί σέ άλλες περιπτώσεις, 
όπως π.χ. στον Άγ. Δημήτριο Κατσούρη.
440 Το περιεχόμενο αύτο της έορτης άποτυπώνεται καί στην ύμνολογία της, όπου μεταξύ 
άλλων είναι συχνη η άναφορά στο θέμα της άνθρακοφόρου Λαβίδος άπο το όραμα τού 
Ήσαΐου (Ήσ. 6, 6-7), το οποίο συνιστώ θεομητορικη προτύπωση. Βλ. Μηναϊον Φεβρουαρίου, 
σ. 24-25. Το σχετικό, μάλιστα, παλαιοδιαθηκικο άπόσπασμα είναι ένα άπο τά
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Είναι ένδιαφέρον, ότι ό Άαρών μέ τήν έκβλαστήσασα Ράβδο συνο

δεύει τήν Υπαπαντή σέ συνδυασμο μέ τήν παράσταση τών Είσοδίων καί 

στήν Άγ. Παρασκευή στήν Πλάτσα τής Μάνης (1412) (Είκ. 61).441

3.3.1.5 Περίβλεπτος Μυστρά (μεταξύ 1365 και 1374) (άρ. κατ. 3ε)

Στο τύμπανο του κεντρικου τρούλλου τής Περιβλέπτου είκονίζεται

ό Άαρών κρατώντας στο αριστερό του χέρι τήν έκβλαστήσασα Ράβδο (Είκ. 

49)442 καί είλητο μέ το έξής περιεχόμενο:

«Ρά[βδ]ον βλαστήσασαν σέ γήν [αι;] κ(ύριο)ν 

κ(αί) θ(εο)ν ήμών τεκουσα κόρη».443

Τόσο το σύμβολο όσο καί ή έπιγραφή του είλητου προσδιορίζουν 

τον προεικονιστικο χαρακτήρα τής παράστασης, ή όποία είναι, έπιπλέον, 

έντεταγμένη σέ ένα σύνολο μέ νοηματικο άξονα τήν Θεία Ένανθρώπηση 

μέ εμφαση στον ρόλο τής Θεοτόκου στο γεγονός. Είναι ένδεικτικό, ότι στα 

είλητα δεκατεσσάρων απο τούς είκοσι συνολικα προφήτες πού είκονί

ζονται στον χώρο του τρούλλου περιλαμβάνονται σχετικές αναφορές, ένώ 

τρείς ακόμη μορφές, οί Μωυσής, Γεδεών καί Δανιήλ, φέρουν έπίσης 

σύμβολα-τύπους τής Θεοτόκου (Είκ. 48, 50, 51).444

αναγνώσματα του Έσπερινου τής έορτής. Μηναιον Φεβρουαρίου, σ. 18-19. Προφητολόγιον, 
σ. 586-590.
441 Βλ. Δωρή-Δεληγιάννη, Άγία Παρασκευή, σ. 23, όπου αναφέρονται οί παραστάσεις τών 
Είσοδίων καί τής Υπαπαντής.
442 Μουρίκη, Προεικονίσεις, σ. 218-219 καί πίν. 77. Ό Άαρών κρατώντας μόνο τήν Ράβδο 
είκονίζεται έπίσης στήν Μονή Χώρας (1315-1321), το Lesnovo, δύο μάλιστα φορές, μία 
στον κυρίως ναο (π. 1346) καί μία στον νάρθηκα (1349), το Decani (1346-50) καί τήν Άγ. 
Παρασκευή Πλάτσας (1412) κ.α. Underwood, Kariye Djami, τ. 2, είκ. 82. Gligorijevic- 
Maksimovic, Ikonografija praobraza, σ. 287. Παπαμαστοράκη, Ό διάκοσμος, πίν. 108β. 
Petkovic, Decani, II, πίν. CLXVI, 4. Στον χώρο του κεντρικου τρούλλου ό Άαρών 
συνοδευόμενος απο τήν Ράβδο απαντ^ καί σέ άλλα μνημεία τής περιόδου, όπως π.χ. ό 
ναος τής Παναγίας στο Pec (1337), ό Άγ. Ίωάννης ό Θεολόγος στο Zemen (1360 π.), ή 
Ραβάνιτσα (1385-1387) καί ή Ρέσαβα (1407-1418). Παπαμαστοράκη, Ό διάκοσμος, σ. 30, 35
36 καί πίν. 130α, 145. Gligorijevic-Maksimovic, ενθ' αν., σ. 290-291. Popovich, Figure 
proroka, σ. 465 καί είκ. 1.
443 Μουρίκη, Προεικονίσεις, σ. 218. Rhoby, Epigramme, σ. 247-248.
444 Μουρίκη, Προεικονίσεις, πίν. 76, 78-79.
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Άπο το ύπόλοιπο πρόγραμμα σχέση ύπάρχει καί μέ τίς 

παραστάσεις του βίου της Θεοτόκου πού εκτείνονται σέ διάφορα σημεΐα 

του κυρίως ναου καί του Ίερου Βήματος.445

3.3.1.6 Άγ. Παρασκευή Πλάτσας Έξω Μάνης (1412)
(άρ. κατ. 3στ)

Στον ναο της Άγ. Παρασκευης ο Άαρών μέ την εκβλαστήσασα 

Ράβδο στο δεξί του χέρι ίστορεΐται σέ προτομη εντος μεταλλίου στο Β 

κάτω άκρο του Α σκέλους της εγκάρσιας καμάρας, άκριβώς κάτω άπο την 

παράσταση τών Είσοδίων της Θεοτόκου (Είκ. 61).446 Στο άντίστοιχο Ν άκρο 

ύπηρχε άλλη μορφή, πιθανον ο Μωυσης η ο Μελχισεδέκ, ή οποία όμως 

δέν σώζεται.

Ή παρουσία του συμβόλου στά χέρια του Άαρών προσδιορίζει το 

περιεχόμενο της άπεικόνισης, όπως καί ή στενή του σχέση μέ τίς παρα

στάσεις τών Είσοδίων καί της Ύπαπαντης, γεγονότων συνδεδεμένων μέ 

το πρόσωπο της Θεοτόκου, οί οποΐες καταλαμβάνουν το Α τμημα της 

εγκάρσιας καμάρας.447

3.3.1.7 Παντάνασσα Μυστρά (1430 π.) (άρ. κατ. 3ζ)

Στην Παντάνασσα ο Άαρών μέ την Ράβδο είκονίζεται δύο φορές.448 

Στην πρώτη περίπτωση είκονίζεται ολόσωμος ώς μέλος του προφητικου

445 Dosogne-Lafontaine, Enfance de la Vierge, τ. Ι, σ. 50.
446 Προσωπικη παρατήρηση.
447 Δωρη-Δεληγιάννη, Άγία Παρασκευή, σ. 23. Όπως έχει ήδη άναφερθεΐ, ο Άαρών μέ την 
Ράβδο είκονίζεται σέ συσχετισμο μέ την παράσταση της Ύπαπαντης καί στον ναο του 
Τιμίου Προδρόμου στά Χρύσαφα. Δρανδάκη, Σταυροειδης ναός, σ. 308.
448 Δύο φορές είκονίζεται ο Άαρών ώς μεμονωμένη μορφη μέ την εκβλαστήσασα Ράβδο 
στον ναο της Παναγίας (1337) καί τον νάρθηκα (δεκαετία 1330) του Pec καί στον κυρίως 
ναο (1346 π.) καί τον νάρθηκα (1349) του Lesnovo, καί στίς δύο όμως αύτές περιπτώσεις οί 
άπεικονίσεις άνήκουν σέ διαφορετικές ζωγραφικές φάσεις, ενώ στην Παντάνασσα είναι 
τμήματα ένος ένιαίου προγράμματος. Popovich, Figure proroka, είκ. 1. Milanovic, Proroci, 
είκ. 2. Gabelic, Lesnovo, σ. 53, 64. Παπαμαστοράκη, Ό διάκοσμος, πίν. 108β. Gligorijevic- 
Maksimovic, Ikonografija praobraza, σ. 287. Σέ άλλες περιπτώσεις ή διπλη παρουσία του 
Άαρών μέ την Ράβδο προκύπτει άπο την άπεικόνισή του ώς μεμονωμένη μορφη στά 
πλαίσια ένος προφητικου χορου η μιάς ομάδος άρχιερέων της Παλαιάς Διαθήκης καί ώς
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χορου του τρούλλου του Δ ύπερώου καί φέρει στο αριστερό του χέρι τήν 

έκβλαστήσασα Ράβδο, ένώ στήν δεύτερη, ήμίσωμος, καταλαμβάνει το 

τεταρτοσφαίριο τής κόγχης του Ν ύπερώου καί κρατ^ στο αριστερο χέρι 

τήν Ράβδο καί στο δεξί θυμιατήριο (Είκ. 62).449

Ή πρώτη απεικόνιση είναι τμήμα προφητικου χορου πού 

είκονίζεται στον τρουλλο του Δ ύπερώου καί πλαισιώνει μετάλλιο μέ τήν 

Βλαχερνίτισσα.450 Το βασικο νόημα τής σύνθεσης αναφέρεται στήν Θεία 

Ένανθρώπηση καί τήν Θεοτόκο, όπως προκύπτει απο είλητα καί σύμβολα 

πού φέρουν άλλοι απο τούς είκονιζόμενους προφήτες. Ό Μωυσής π.χ. 

φέρει τίς πλάκες του Νόμου καί άλλος -όχι ώς συνήθως ό Ήσαΐας- είλητο 

μέ αναφορα στήν κούφη νεφέλη (Ήσ. 19, 1).451

Ή απεικόνιση στο τεταρτοσφαίριο τής κόγχης του Ν ύπερώου 

αντιστοιχεί στήν μορφή του Μωυσή, ό όποίος είκονίζεται στήν ίδια θέση 

στο Β ύπερώο κρατώντας τήν στάμνο μέσα σέ λεκάνη στο δεξί καί έξίτηλο 

είλητο στο αριστερο χέρι (Είκ. 63). Καί οί δύο μορφές φέρουν, λοιπόν, 

σύμβολα τύπους τής Θεοτόκου, συνδυάζονται δέ μέ τίς δύο αρχιερατικές 

μορφές στα γειτνιάζοντα φουρνικά. Πρόκειται για τον Ζαχαρία στο 

φουρνικο του Β ύπερώου καί για τον Μελχισεδέκ στο αντίστοιχο του Ν, οί

τμήμα τής παράστασης τής Σκηνής του Μαρτυρίου. Τέτοια είναι π.χ. ή περίπτωση του 
Πρωτάτου. Βλ. Millet, Athos, πίν. 8, 3 καί πίν. 32, 3. Μανουήλ Πανσέληνος, είκ. 114, σ. 244.
449 Βαρδαβάκη-Άσπρά, Έμμανουήλ, Μονή Παντάνασσας, σ. 83-84, 172-173 καί είκ. 71, σ. 171 
καί είκ. 77, σ. 181. Ή δεύτερη είκόνα εχει τυπωθεί ανάποδα, όπότε φαίνεται 
ανεστραμμένη ή θέση τών δύο αντικειμένων πού φέρει ό Άαρών. Άπο μόνη τήν Ράβδο 
συνοδεύεται ό Άαρών στήν Μονή Χώρας, τήν Περίβλεπτο Μυστρά, τήν Άγ. Παρασκευή 
Πλάτσας κ.α. Underwood, Kariye Djami, τ. 2, πίν. 82. Μουρίκη, Προεικονίσεις, πίν. 77. Τήν 
Ράβδο σέ συνδυασμο μέ το θυμιατήριο φέρει ό Άαρών σέ σειρα απεικονίσεων, όπως π.χ. 
στον Άγ. Δημήτριο Κατσούρη, τήν Παναγία του Pec, τον Τίμιο Πρόδρομο στα Χρύσαφα, 
τήν Ραβάνιτσα κ.α. Popovich, Figure proroka, είκ. 1. Δρανδάκη, Σταυροειδής ναός, είκ. 14, 
σ. 333. Παπαμαστοράκη, Ό διάκοσμος, πίν. 130α.
450 Βαρδαβάκη-Άσπρά, Έμμανουήλ, Μονή Παντάνασσας, είκ. 36, σ. 85. Ό Άαρών μέ τήν 
Ράβδο σέ δευτερεύοντα τρουλλο είκονίζεται έπίσης στήν Μονή Χώρας, στον Β τρουλλο 
του έσωνάρθηκα, καί στο Lesnovo, στον τρουλλο του νάρθηκα. Underwood, Kariye Djami, 
τ. 2, πίν. 82. Παπαμαστοράκη, Ό διάκοσμος, πίν. 108β.
451 Βαρδαβάκη-Άσπρά, Έμμανουήλ, Μονή Παντάνασσας, σ. 82-86.
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οποΐοι φέρουν είλητά άναφερόμενα επίσης στο μυστήριο της Θείας 

Έναθρώπησης.452

4. Σ υ γ γ εν ή  θ έ μ α τ α -Ά λ λ η λ ε π ιδ ρ ά σ ε ις

Το θαυμα της εκβλαστήσασας Ράβδου του Άαρών επηρέασε την 

είκονογραφία καί ένος άλλου γεγονότος, αύτου της Μνηστείας της 

Θεοτόκου. Σέ αύτό, σύμφωνα μέ την διήγηση του Πρωτευαγγελίου,453 ο 

άρχιερέας Ζαχαρίας, άναζητώντας το κατάλληλο πρόσωπο γιά νά 

εμπιστευθεΐ την Θεοτόκο, έθεσε σύμφωνα μέ την ύπόδειξη άγγέλου τίς 

ράβδους τών χηρευόντων Ίσραηλιτών άπο τίς δώδεκα φυλές στο ίερο καί 

προσευχήθηκε εκτενώς, γιά νά δοθεΐ κάποιο θεΐο σημεΐο. Κατόπιν 

μοίρασε τίς ράβδους στούς κατόχους. Τελευταΐος την έλαβε ο Ίωσηφ καί 

τότε άκριβώς βγηκε άπο αύτη περιστερά, ή οποία πέταξε στο κεφάλι 

του.454 Μέ βάση το σημεΐο αύτο του άνετέθη ή φύλαξη της Θεοτόκου.

Το όλο γεγονός, ο τρόπος, δηλαδή, επιλογης του Ίωσηφ διά της 

θεοσημίας πού εκδηλώθηκε στην ράβδο, παρουσιάζει στενές άναλογίες 

μέ την διά παρομοίου τρόπου εκλογη του Άαρών στο άρχιερατικο άξίωμα, 

σύμφωνα μέ την διήγηση τών Άριθμών (17, 17-27). Το στοιχεΐο αύτο είχε 

ώς φυσικο επακόλουθο την άλληλεπίδραση κατά την μεταφορά τών 

θεμάτων στην είκονογραφία.455 Στοιχεΐα κυρίως άπο το παλαιοδιαθηκικο

452 Βαρδαβάκη-Άσπρά, Έμμανουήλ, ένθ' άν., σ. 169-177.
453 Τά περιστατικά περιγράφονται στά κεφ. 8-9 του Πρωτευαγγελίου. Βλ. C. Tischendorf, 
Evangelia Apocrypha, Lipsiae 1853, σ. 15-19.
454 «Καί ίδού περιστερά εξηλθεν εκ της ράβδου καί επετάσθη επί την κεφαλην Ίωσήφ». 
Πρωτευαγγέλιο 9, 1. Tischendorf, ένθ' άν., σ. 18.
455 Συσχετισμος τών δύο θεμάτων ύπάρχει καί στην ύμνογραφία. Ένα πολύ 
χαρακτηριστικο παράδειγμα ύπάρχει στο Θεοτοκίον της Ζ' Ώδης του κανόνος του 
Όρθρου της Κυριακης μετά την Χριστου Γέννησιν, οπότε τιμάται μεταξύ άλλων καί ή 
μνήμη του άγ. Ίωσηφ του Μνήστορος:
«Συμβόλοις ίεροΐς σε, τυπουμένην 
Ίωσηφ ο δίκαιος, Θεοχαρίτωτε 
άγνή, εγνωκώς ράβδψ κληρουταί 
σου, την μνηστείαν την σεπτήν, επι- 
μνησθείς Άαρών, της βλαστησάσης
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γεγονός, το οποίο ύπηρξε καί το πρότυπο τού δευτέρου, θά καθορίσουν 

βασικές παραμέτρους της άπεικόνισης τού θέματος της Μνηστείας, ένώ 

σέ μία τουλάχιστον περίπτωση θά σημειωθεί καί η άντίστροφη έπίδραση 

μέ μοναδικο άποτέλεσμα.

Στην είκονογραφία, το θέμα της Μνηστείας της Θεοτόκου άπαντ^ 

συχνά καί άποτελεί τμημα τού κύκλου τού βίου της Θεοτόκου. Το γεγονος 

εικονογραφείται κατά κανόνα σέ δύο σκηνές: στην πρώτη ο Ζαχαρίας 

προσεύχεται γονατιστος προ τών ράβδων, στην δεύτερη παραδίδει την 

Θεοτόκο καί την ράβδο μέ το θείο σημείο στον Ίωσήφ.456

Ή χρήση στοιχείων άπο το θέμα της έκλογης τού Ααρών γίνεται 

συνειδητά προκειμένου νά τονιστεί η άναλογία τών δύο γεγονότων, η 

οποία δέν περιορίζεται μόνο στην ομοιότητα έξωτερικών στοιχείων. Ή 

έκβλαστήσασα Ράβδος τού Ααρών είναι τύπος της Θεοτόκου, σημαντικο 

γεγονος της ζωης της οποίας ύπηρξε η μνήστευσή της μέ τον Ίωσήφ.

Ή χρήση στοιχείων άπο το γεγονος της έκλογης τού Ααρών στην 

άπεικόνιση τού θέματος της Μνηστείας οδηγεί σέ διαφοροποιήσεις άπο το 

κείμενο τού Πρωτευαγγελίου. Ή σημαντικότερη άναφέρεται στο είδος τού 

θείου σημείου πού έκδηλώθηκε στην ράβδο τού Ίωσήφ. Σέ πολλές 

άπεικονίσεις τού θέματος η ράβδος του είκονίζεται ώς έκβλαστήσασα καί 

όχι μέ την περιστερά, ύπο την άμεση έπίδραση της έκβλαστήσασας 

Ράβδου τού Ααρών. 457 Ή άλλαγη αύτη έπιτείνει τον θεομητορικο 

χαρακτήρα της παράστασης, καθώς η έκβλαστήσασα Ράβδος συνιστ^ 

τύπο της Θεοτόκου. Έτσι ο Ίωσηφ παραλαμβάνει καί συμβολικώς -διά

ποτέ άγίας 'Ράβδου».
Μηναϊον Δεκεμβρίου, σ. 336.
456 Γιά την είκονογραφία τού θέματος βλ. Dosogne-Lafontaine, Enfance de la Vierge, τ. I, σ. 
167-179.
457 Το θέμα της έκβλαστήσασας ράβδου τού Ίωσηφ έμφανίζεται ηδη τον 11ο αί. μέ 
παλαιότερο παράδειγμα αύτο της Άγ. Σοφίας τού Κιέβου (1050-1060). Βλ. Dosogne- 
Lafontaine, Enfance de la Vierge, τ. Ι, σ. 170. Powstenko, St. Sophia, σ. 131 καί πίν. 126, 128. 
Στην συγκεκριμένη, μάλιστα, παράσταση είκονίζεται η ίδια η Θεοτόκος νά δίδει την 
έκβλαστήσασα Ράβδο στον Ίωσήφ.
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της ράβδου- καί πραγματικώς την Θεοτόκο, ο ρόλος της οποίας είχε 

προαναγγελθεί άπο την Παλαιά Διαθήκη. Μέ τον τρόπο αύτο ύπο- 

γραμμίζεται καί η διαχρονικη διδασκαλία της Εκκλησίας περί της ένό- 

τητος τών δύο Διαθηκών.

Ή ράβδος τού Ίωσηφ ώς έκβλαστήσασα έμφανίζεται στίς 

άπεικονίσεις τού θέματος της Μνηστείας στά σημαντικότερα μνημεία της 

παλαιολογείου περιόδου. Ενδεικτικώς άναφέρουμε τον Άγ. Κλήμεντα 

Αχρίδος (1294/5), την Μονη Χώρας (1315-1321) (Είκ. 64) καί το Staro 

Nagoricino (1317-18).458 Σέ άλλες περιπτώσεις άκολουθείται η διήγηση τού 

Πρωτευαγγελίου, οπότε έπιλέγεται η περιστερά, όπως στο καθολικο της 

Μονης Χιλανδαρίου (1321/2) (Είκ. 65) καί τον Τίμιο Σταυρο στο Πελέντρι 

της Κύπρου (μετά το 1353 καί έως το 1374/1375).459 Υπάρχουν, τέλος, 

παραστάσεις, όπου τά δύο στοιχεία, η περιστερά καί ο βλαστός, 

συνδυάζονται. Αύτο συμβαίνει π.χ. στην Περίβλεπτο τού Μυστρά (μεταξύ 

1365 καί 1374) (Είκ. 66) καί στο Volotovo (1390 π.).460

Ένα άκόμη στοιχείο προερχόμενο άπο την παλαιοδιαθηκικη 

διήγηση είναι ο άριθμος δώδεκα τών ράβδων καί άντιστοίχως τών 

ύποψηφίων -ένος γιά κάθε φυλή-, στοιχείο συχνά έμφανιζόμενο στίς 

άπεικονίσεις τού θέματος της Μνηστείας, παρόλο πού στην σχετικη

458 Millet, Frolow, La peinture, πίν. 1, 4. Underwood, Kariye Djami, τ. 2, πίν. 138. Todic, King 
Milutin, είκ. 52, σ. 111.
459 Millet, Athos, πίν. 78, 1. Dosogne-Lafontaine, Enfance de la Vierge, τ. Ι, είκ. 28. Το κείμενο 
τού Πρωτευαγγελίου άκολουθεί μέ πιστότητα καί η άπεικόνιση τού θέματος της 
Μνηστείας στά χειρόγραφα τών ομιλιών τού μοναχού Ίακώβου, όπου μάλιστα η 
περιστερά είκονίζεται δύο φορές: μία στο άκρο της ράβδου καί μία στο κεφάλι τού Ίωσήφ, 
ώστε νά άποδίδονται οί δύο φάσεις τού γεγονότος, όπως περιγράφονται στο κείμενο. Ή 
περιστερά, δηλαδή, έμφανίστηκε στο άκρο της ράβδου καί στην συνέχεια πέταξε στο 
κεφάλι τού Ίωσήφ. Βλ. π.χ. την σχετικη μικρογραφία τού χειρογράφου τού Βατικανού 
(φύλλο 97v). Stornajolo, Omilie, πίν. 40.
460 Millet, Mistra, πίν. 130, 2. Vzdornov, Volotovo, πίν. 57. Στην Περίβλεπτο η περιστερά 
είκονίζεται έπάνω άπο το κεφάλι τού Ίωσήφ, ένώ στο Volotovo είναι καθισμένη στον 
βλαστο της Ράβδου. Γιά τον κύκλο τών σχετιζομένων μέ το γεγονος της Μνηστείας 
σκηνών στην Περίβλεπτο βλ. Ντ. Μουρίκη, «Τέσσαρες μη μελετηθείσαι σκηναί τού βίου 
της Παναγίας είς την Περίβλεπτον τού Μυστρά», ΑΕ 1968, Αρχαιολογικά Χρονικά, σ. 1-6 
καί πίν. Α-Δ.
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διήγηση του Πρωτευαγγελίου δέν ύπάρχει αναφορα σέ συγκεκριμένο 

αριθμό. Ή είκονογραφική αυτή έπιλογή τονίζει περαιτέρω τον μοναδικο 

ρόλο του Ίωσήφ, ό όποίος βρέθηκε ό μόνος άξιος μέσα καί απο τίς δώδεκα 

φυλές του Ίσραήλ.

Τα προαναφερθέντα είκονογραφικα στοιχεία συνδυάζονται μέ 

διαφόρους τρόπους στίς απεικονίσεις του θέματος τής Μνηστείας. Σέ μια 

παράσταση π.χ. μπορεί να διατηρείται ή περιστερά, σύμφωνα μέ το 

κείμενο του Πρωτευαγγελίου, καί οί ράβδοι τών ύποψηφίων να είναι 

δώδεκα, κατα το πρότυπο τής διήγησης τών Άριθμών. Σέ άλλη περίπτωση 

ό αριθμος τών ράβδων είναι έλεύθερος, άλΛά έπάνω στήν ράβδο 

είκονίζεται βλαστός.461

Μια άλλη ένδιαφέρουσα παράμετρο του θέματος συνιστ^ ή 

συνύπαρξη σέ όρισμένες περιπτώσεις, στα είκονογραφικα προγράμματα 

διαφόρων μνημείων, απεικονίσεων του Άαρών μέ τήν έκβλαστήσασα 

Ράβδο -είτε μεμονωμένου είτε στα πλαίσια του θέματος τής Σκηνής του 

Μαρτυρίου- μέ αντίστοιχες του Ίωσήφ πού λαμβάνει μια έπίσης έκ

βλαστήσασα ράβδο στα πλαίσια του θέματος τής Μνηστείας. Προκύπτει 

ετσι ένας άμεσος συσχετισμός. Άναφέρουμε ένδεικτικα τίς περιπτώσεις 

του Άγ. Κλήμεντος καί τής Μονής Χώρας.462

Μια ένδιαφέρουσα περίπτωση αντίστροφης έπιρροής, απο το θέμα, 

δηλαδή, τής Μνηστείας σέ αυτο του Άαρών, διαπιστώνεται σέ ένα κρητικο 

μνημείο, τον ναο του Άφέντη Χριστου στο Καστέλλι Πεδιάδος (14ος αί.). 

Στήν Α καμάρα, σέ ζώνη δίπλα στήν παράσταση τής Άναλήψεως, 

είκονίζονται τέσσερις προφητικές μορφές. Ό Άαρών ίστορείται στο 

ανώτερο τμήμα του Ν σκέλους τής καμάρας κρατώντας στο δεξί του χέρι

461 Ή πρώτη περίπτωση απαντ^ π.χ. τον Τίμιο Σταυρο του Πελέντρι. Dosogne-Lafontaine, 
Enfance de la Vierge, τ. Ι, σ. 176 καί είκ. 28. Παράδειγμα τής δεύτερης ύπάρχει, μεταξύ 
άλλων, στήν Gracanica, όπου οί ράβδοι είναι έπτά. Todic, Gracanica, είκ. 26.
462 Στήν πρώτη περίπτωση ό Άαρών μέ τήν Ράβδο είκονίζεται στα πλαίσια τής Σκηνής 
του Μαρτυρίου, στήν δεύτερη ώς μεμονωμένη μορφή. Millet, Frolow, La peinture, πίν. 1, 4. 
Gligorijevic-Maksimovic, Skinija, είκ. 4. Underwood, Kariye Djami, τ. 2, πίν. 82, 138.
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λιβανωτίδα καί την εκβλαστήσασα Ράβδο. Στην κορυφη της τελευταίας, 

άνάμεσα στούς βλαστούς, έχουν είκονιστεΐ καί δύο λευκά πτηνά, στοιχεΐο 

πού παραπέμπει στην περιστερά της ράβδου του Ίωσηφ στο γεγονος της 

Μνηστείας (Είκ. 67).463

Κύριο χαρακτηριστικο της είκονογραφικης άπόδοσης της Ράβδου 

είναι ή καθολικη επικράτηση του συνοπτικου τύπου αύτης. Στην εξέλιξη 

αύτη πιθανον έπαιξε ρόλο καί ο εμβληματικος χαρακτήρας της Ράβδου, ή 

οποία άπέβη -πέραν του συμβολικου της περιεχομένου- καί προσωπικο 

σύμβολο του Άαρών καί σταθερο σχεδον συνοδευτικο στοιχεΐο τών 

άπεικονίσεών του. Έπιπλέον ρόλο στην μη διάδοση του άφηγηματικου 

τύπου πρέπει νά έπαιξε καί ή άνάπτυξη του θέματος της Μνηστείας της 

Θεοτόκου, όπου το θαυμα της διά ράβδου επίσης επιλογης του Ίωσηφ 

ύποκατέστησε ούσιαστικά το παλαιοδιαθηκικό του «προηγούμενο», αύτο 

της επιλογης του Άαρών.

463 Προσωπικη παρατήρηση.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Δ '

Π ο κ ο ς  Ε ν δ ρ ο ς ο ς

1 . Ή  γ ρ α π τ ή  π α ρ ά δ ο σ η

1.1 Ή  Π α λ α ια  Δ ια θ ή κ η

Το θέμα του ενδρόσου Πόκου τών ερίων έχει ίδιαίτερο χαρακτήρα, 

όφειλόμενο στο γεγονος της προελεύσεως, διαμορφώσεως καί έρμηνείας 

του μέ βάση δύο πηγές.

Το θέμα προέρχεται άφενος άπο το βιβλίο τών Κριτών καί

σχετίζεται μέ ένα περιστατικο του βίου του Γεδεών. Όταν ο τελευταΐος 

καλεΐται άπο τον Θεό, μέσψ ένος άγγέλου, νά ήγηθεΐ του άπελευθε- 

ρωτικου άγώνος εναντίον τών Μαδιανιτών ζητεΐ θαυμαστά σημεΐα προς 

επιβεβαίωσιν της θείας βοηθείας στο δύσκολο έργο. Έτσι τοποθετεΐ μιά 

τούφα μαλλιου σέ ένα άλώνι καί ζητ^ νά νοτισθεΐ κατά την διάρκεια της 

νύχτας μόνο ο Πόκος καί το άλώνι νά μείνει στεγνό. Πράγματι, το πρωί ο 

Πόκος ήταν νοτισμένος καί μάλιστα τόσο, ώστε, όταν ο Γεδεών τον έστιψε, 

το νερο πού έτρεξε γέμισε μιά ολόκληρη λεκάνη. Σέ δεύτερη φάση ο 

Κριτης ζητ^ την άντιστροφη του σημείου’ νά πέσει, δηλαδή, παντου 

δροσιά καί μόνος ο Πόκος νά μείνει ξηρός: «ίδού εγώ τίθημι τον πόκον του 

ερίου εν τή άλωνι’ εάν δρόσος γένηται επί τον πόκον μόνον καί επί πάσαν 

την γην ξηρασία, γνώσομαι ότι σώσεις εν χειρί μου τον Ίσραήλ ... καί 

εξεπίασε τον πόκον, καί έσταξε δρόσος άπο του πόκου, πλήρης λεκάνη 

υδατος ... πειράσω δη καί γε έτι άπαξ εν τφ πόκψ, καί γενέσθω ή ξηρασία 

επί τον πόκον μόνον, καί επί πάσαν την γην γενηθήτω δρόσος ... καί 

εγένετο ξηρασία επί τον πόκον μόνον, καί επί πάσαν την γην εγενήθη 

δρόσος» (Κρ. 6, 36-40).

Ή δεύτερη άναφορά άπαντ^ στον 6ο στίχο του 71ου Ψαλμου καί έχει 

ώς έξης: «Καταβήσεται ώς ύετος επί πόκον καί ώσεί σταγών ή στάζουσα 

επί την γην».
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Το σύμβολο, έπομένως, του Πόκου συνδέεται έξίσου μέ τα πρό

σωπα τών Γεδεών καί Δαβίδ αντιστοίχως.

Καί οί δύο βιβλικές αυτές αναφορές έπέδρασαν, κατα διαφορετικο 

τρόπο καί ίσχύ στον κάθε τομέα, στήν παρουσία του θέματος στήν γραμ

ματεία, τήν λατρεία καί τήν είκονογραφία.

1.2 Ή  ε κ κ λ η σ ια σ τ ικ ή  γ ρ α μ μ α τ ε ία

1.2.1 Ή  π α τερική συγγραφ ή

Ό Πόκος τών έρίων έρμηνεύθηκε νωρίς απο τούς Πατέρες ώς τύπος 

τής Θείας Ένανθρωπήσεως καί τής Θεοτόκου. Ή κάθοδος τής δρόσου ή 

του ύετου στον Πόκο συμβολίζει ακριβώς τήν κάθοδο του Χριστου στήν 

μήτρα τής Θεοτόκου, είναι, δηλαδή, τύπος τής ύπερλόγου συλλήψεως.464 

Το θέμα αυτο απέβη ένας απο τούς σημαντικούς καί ευρέως διαδεδο

μένους θεομητορικούς τύπους.465 Οί σχετικές δέ πατερικές αναφορές 

αφορουν καί στίς δύο βιβλικές «έκδοχές» του συμβόλου, οί όποίες αντιμε

τωπίζονται μέ ένιαίο, συχνα δέ καί συνδυαστικό, τρόπο λόγψ του κοινου 

έρμηνευτικου τους ύποστρώματος.466

464 Ή συνάφεια αυτή συνέδεσε στενα το θέμα του Πόκου μέ το γεγονος του 
Ευαγγελισμου, τήν στιγμή, δηλαδή, τής συλλήψεως. Ή σχέση αυτή εχει αποδοθεί μέ 
ποικίλους τρόπους τόσο στήν λατρεία τής Έκκλησίας όσο καί, κυρίως, στήν είκονογραφία, 
όπως θα δειχθεί κατωτέρω.
465 Ή έρμηνεία αυτή είναι μακραν ή έπικρατέστερη, αλλα δέν είναι ή μοναδική, στοιχείο 
πού εχει έπισημανθεί καί για άλλα παρεμφερή θέματα. Παραθέτουμε ένδεικτικώς τήν 
εύστοχη έρμηνεία του Θεοδωρήτου Κύρου για το ίδιο θέμα: «... Δηλοί δέ ό λόγος, ώς 
πάλαι μέν ό Ίσραήλ τής θείας απήλαυσε χάριτος, ώς ό πόκος τής δρόσου' ύστερον δέ 
πάσα τών ανθρώπων ή φύσις τών πνευματικών τετύχηκε δωρεών. Έρημος δέ τούτων ό 
Ίσραήλ γέγονε, καθάπερ ό πόκος έστερήθη τής δρόσου». Είς τά άπορα της Θείας Γραφής 
κατ' εκλογήν. Είς τους Κριτάς, έρώτ. ΙΕ!, Τίνος σύμβολον ό πόκος ό τήν δρόσον δεξάμενος;, 
PG 80, 501CD.
466 Ό Ωριγένης (185-253/4) π.χ. απο τον 3ο ήδη αίώνα συνδυάζει στίς έρμηνευτικές του 
όμιλίες τον Πόκο τών Κριτών μέ τον ψαλμικό, στα πλαίσια μιάς έκτεταμένης 
έρμηνευτικής προσεγγίσεως, ό ένδιαφέρων άξονας τής όποίας είναι ή ταύτιση τής 
δρόσου καί του ύετου μέ τον ένανθρωπήσαντα Λόγο. Βλ. Messie, Neyrand, Borret, Origene, 
σ. 196-197. Ή συνδυασμένη έρμηνεία καί ή κοινή γενικότερα προσέγγιση του Πόκου του 
Γεδεών καί του Δαβίδ, ό όποίος θεωρείται ένα καί το αυτο σύμβολο έκφρασμένο απλώς 
απο διαφορετικα πρόσωπα σέ διαφορετική χρονική στιγμή, δέν είναι άνευ σημασίας. Ή 
σύμπτωση αυτή τών δύο διηγήσεων θεωρείται σημαντικο στοιχείο πού καταδεικνύει τήν
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Απο τίς πολλές σχετικές άναφορές παραθέτουμε αύτη τού άγ. 

Πρόκλου Κωνσταντινουπόλεως (390 π.-446): «Αύτη (ένν. η Θεοτόκος) ο 

τιθέμενος έν τή κοσμική άλωνι άσπιλος πόκος, έν ή ο σωτήριος έκ τού 

ούρανού κατελθών ύετος πάσαν έξήρανε την γην έκ της άμέτρου φοράς 

τών κακών, καί πάλιν τον πόκον έξήρανεν έκ της ύπονοστούσης ίκμάδος 

τών παθών καί την γην έπλήρωσε της άφθόνου δωρεάς τών άγαθών».467

Επίσης, ο άγ. Θεόδωρος ο Στουδίτης (759-826) στο Έγκώμιον είς την 

κοίμησιν της άγιας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου άναφέρεται στο θέμα τού 

Πόκου ώς έξης: «Χαίροις, ο θεόδεκτος πόκος, έξ ης άπερρύη η ούράνιος 

δρόσος, πλήρης λεκάνη ύδατος, κατά Γεδεών τον θαυμασιώτατον».468

1.2.2 Ή  ύμ νογραφ ία

Ή χρήση τού ένδροσου Πόκου ώς θεομητορικού συμβόλου είναι 

έξίσου διαδεδομένη στην ύμνογραφία. Ενδεικτικώς άναφέρουμε το β' 

τροπάριο της ΣΤ' Ώδης τού κανόνος τού Ακαθίστου Ύ  μνου:

«Εκ σού η δρόσος άπέσταξε φλογμον πο- 

λυθεΐας η λύσασα' όθεν βοώμέν σοι' χαίρε, 

ο πόκος ο ένδροσος, ον Γεδεών, Παρθένε, 

προεθεάσατο».469

θεοπνευστία της Παλαιάς Διαθήκης καί άναδεικνύει την προφητικη «ομοφωνία» σέ ό,τι 
άφορ^ στο άναμενόμενο σωτηριώδες γεγονος της Θείας Ενανθρωπήσεως. Γιά τούς 
ίδιους λόγους προβάλλεται καί ένας άλλος άνάλογος συνδυασμος θεμάτων, 
προεικονιστικού έπίσης χαρακτηρος. Πρόκειται γιά το πίον Όρος τού Δαβίδ (Ψαλμ. 67, 
16-17), το κατάσκιον Όρος τού Αββακούμ (Αββ. 3, 3) καί το άλατόμητον Όρος τού Δανιηλ 
(Δαν. 2, 34). Βλ. περί αύτού στο κεφάλαιο Η', όπου έξετάζεται το θέμα τού άλατομήτου 
Όρους.
467 Έγκώμιον είς την Θεοτόκον, XVII, 12. Leroy, Homitttique de Proclus, σ. 323-324. Στην 
άναφορά τού άγ. Πρόκλου έχουμε ένα παράδειγμα συνδυασμού στοιχείων άπο τίς δύο 
περί τού Πόκου πηγές. Ή συνολικη περιγραφή του άντλεί κυρίως άπο την διήγηση τών 
Κριτών μέ την διαφορά, ότι η έκεί άναφερόμενη «δρόσος» έχει άντικατασταθεί έδώ άπο 
τον «ύετο» τού ψαλμικού στίχου.
468 PG 99, 725Β.
469 Θεοδωροπούλου, Ακάθιστος, σ. 84, 86. Γιά έπιπλέον παραδείγματα βλ. Εύστρατιάδου, 
Ή Θεοτόκος, σ. 63.
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2. Ή  λ ε ιτ ο υ ρ γ ικ ή  χ ρ ή σ η

Το θέμα του ενδρόσου Πόκου συνδέεται καί μέ την Βάπτιση του 

Κυρίου, λόγψ του βασικου ρόλου πού διαδραματίζει το στοιχεΐο του 

υδατος καί στά δύο σχετιζόμενα μέ αύτον θαύματα. Βάσει άκριβώς της 

σχέσεως αύτης, το συγκεκριμένο άπόσπασμα άπο το βιβλίο τών Κριτών 

έχει επιλεγεΐ ώς ένα άπο τά άναγνώσματα του Έσπερινου της έορτης τών 

Θεοφανίων (6 Ίανουαρίου).470 Ένώ, όμως, το χωρίο άπο το βιβλίο τών 

Κριτών χρησιμοποιεΐται στην λατρεία εν συσχετισμφ προς το υδωρ καί το 

Βάπτισμα, το άντίστοιχο ψαλμικο χωρίο εμφανίζεται μέ καίριες άναφορές 

στίς άκολουθίες του Όρθρου καί της Θείας Λειτουργίας της έορτης του 

Εύαγγελισμου της Θεοτόκου.471 Έπομένως, στην περίπτωση του συμβόλου 

του Πόκου ή υπαρξη περισσοτέρων σχετικών βιβλικών άναφορών έδωσε 

την εύκαιρία μιάς εύέλικτης χρήσεώς τους στην λατρεία, ώστε νά 

άναδεικνύονται κατά περίπτωσιν περισσότερες πτυχές του θεολογικου 

περιεχομένου του θέματος.

3. Ή  ε ικ α σ τ ικ ή  μ α ρ τ υ ρ ία

3.1 Ή  ε ίκ ο ν ο γ ρ α φ ικ ή  π α ρ ά δ ο σ η

Ξεκινώντας την εξέταση της παρουσίας του θέματος του Πόκου 

στην είκονογραφία επισημαίνουμε εκ προοιμίου την «κυριαρχία» στίς 

σχετικές άπεικονίσεις τών στοιχείων της διηγήσεως περί του Πόκου άπο 

το βιβλίο τών Κριτών μέ επιμέρους κατά περίπτωσιν επιδράσεις του

470 Μηναϊον Ίανουαρίου, σ. 99. Προφητολόγιον, σ. 566. Ή σχέση του θέματος του Πόκου μέ 
το δι' υδατος τελούμενο μυστήριο του Βαπτίσματος καί την άκολουθία του Άγιασμου 
οδήγησε, σέ κάποιες περιπτώσεις, στην τοποθέτηση τών άπεικονίσεών του σέ σχετικούς 
χώρους. Είναι ενδεικτικό, ότι ο Διονύσιος ο εκ Φουρνά συμπεριλαμβάνει το περιστατικο 
του Γεδεών καί του Πόκου στον κατάλογο τών είκονογραφικών θεμάτων πού προτείνει 
γιά την ιστόρηση της Φιάλης. Ερμηνεία, σ. 221-222. Περισσότερα επ' αύτου καί σχετικά 
παραδείγματα βλ. παρά Εύθυμίου, Λιτη Χιλανδαρίου.
471 Μηναϊον Μαρτίου, σ. 160, 165.
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κειμένου τών Ψαλμών.472 Αυτές αφορουν κυρίως στήν απεικόνιση τής 

δρόσου πού πέφτει στον Πόκο, ή όποία λαμβάνει συχνα τήν μορφή ύετου, 

δηλαδή βροχής, σύμφωνα μέ τήν προσφορότερη απο είκονογραφικής 

απόψεως ψαλμική αναφορά.473 Μια άλλη όψη τής έπίδρασης αυτής 

συνιστ^ ή έπιλογή τών κειμένων τών είλητών πού φέρει ό Γεδεών στίς 

διάφορες απεικονίσεις του, στα όποία αδιακρίτως έναλλάσσονται 

αναφορές προερχόμενες τόσο απο το βιβλίο τών Κριτών όσο καί απο αυτο 

τών Ψαλμών.474

Έπιπλέον, ό Πόκος απέβη το χαρακτηριστικο σύμβολο του Γεδεών, 

το όποίο τον συνοδεύει σταθερα στίς απεικονίσεις του στα πλαίσια του 

θέματος «Άνωθεν οί Προφήται». Όπότε όλο το θέμα -στήν είκονογραφική 

του απόδοση- σχετίζεται κατα κανόνα μέ το πρόσωπό του, καθότι ό Δαβίδ 

συνδέεται καί μέ σειρα άλλων θεμάτων, όπως ή Κιβωτος τής Διαθήκης475 ή 

ή ψαλμική ρήση «Άκουσον, θύγατερ, καί ίδε καί κλίνον το ούς σου»,476 τα

472 Μια ίδιόμορφη τέτοια σχέση διαμορφώνεται στα χειρόγραφα τών Όμιλιών του 
μοναχου Ίακώβου, βασισμένη στον διάλογο κειμένου καί είκόνας. Συγκεκριμένα, ή 
όλοσέλιδη μικρογραφία μέ τήν λεπτομερή απεικόνιση του διπλου θαύματος του Πόκου 
έπιστέφεται απο τήν έξής έπιγραφή: «ό Γεδεών' καί ό πόκος' διο καί ό Δα(βί)δ λέγει' 
καταβήσεται ώς ύετος έπί πόκον». Το περιεχόμενο τής έπιγραφής συσχετίζει 
έντυπωσιακα τήν Ψαλμική αναφορα μέ τήν παράσταση τής διήγησης τών Κριτών. Είναι 
δέ ένδιαφέρον, ότι σέ αυτήν έκφράζεται ή άποψη πώς το περιστατικο απο το βιβλίο τών 
Κριτών ήταν γνωστο στον δημιουργο του ψαλμικου στίχου.
473 Άναφέρουμε π.χ. τήν απεικόνιση του θέματος στούς κώδικες τών όμιλιών του 
μοναχου Ίακώβου καί στο Decani. Βλ. Stornajolo, Omilie, πίν. 46. Petkovic, Decani, ΙΙ, πίν. 
CCLXVIII, 1.
474 Άπο τίς αρκετές περιπτώσεις απεικόνισης του Γεδεών συνοδευομένου απο είλητο μέ 
τον ψαλμικο στίχο αναφέρουμε ένδεικτικώς τήν μορφή του στούς Άγ. Άποστόλους 
Λεονταρίου (μεταξύ 1370 καί 1390 ή 1428 καί 1448), τήν Ljubostinja (1389) καί τήν Κόκκινη 
Παναγια Κονίτσης (τέλη 14ου-αρχές 15ου αί.). Βλ. Albani, Holy Apostles, σ. 165. 
Παπαμαστοράκη, Ό διάκοσμος, σ. 34. Κωνσταντινίδη, Κόκκινη Παναγιά, σ. 91.
475 Ή Κιβωτος συνοδεύει κατα κανόνα τον Δαβίδ στίς απεικονίσεις του στα πλαίσια του 
«Άνωθεν οί Προφήται». Βλ. π.χ. τίς απεικονίσεις του θέματος στο Nagoricino, στο 
τρίπτυχο Ubissi καί στήν είκόνα τής Πινακοθήκης τής Ίρλανδίας. Todic, Nagoricino, είκ. 26. 
Alibegashvili, Les icones, είκ. 80. Μουρίκη, Προεικονίσεις, πίν. 91. Rhoby, Byzantinische 
Epigramme, πίν. XV, σ. 462.
476 Ψαλμ. 44, 11. Ό συγκεκριμένος ψαλμικος στίχος έμφανίζεται συχνότατα στο είλητο 
του Δαβίδ είτε σέ απεικονίσεις του στον χώρο του τρούλλου είτε στα πλαίσια του 
«Άνωθεν οί Προφήται» είτε σέ σχέση μέ τήν παράσταση του Ευαγγελισμου τόσο στήν 
βυζαντινή όσο καί στήν μεταβυζαντινή περίοδο. Άπο τα πολυάριθμα σχετικα
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οποία τον συνοδεύουν είτε ώς σύμβολα είτε ώς κείμενα είλητών. Μέ το 

δεδομένο αύτο η άναφορά στον Πόκο, παρότι άναγράφεται σέ άρκετές 

περιπτώσεις στο είλητο τού Δαβίδ, δέν προεκρίθη ώς το χαρακτηριστικο 

συνοδευτικο σύμβολό του. Μέσα στην προοπτικη αύτη στοιχεία καί άπο 

τίς δύο περί τού Πόκου άναφορές εικονογραφούνται μέ άξονα το 

πρόσωπο τού Γεδεών.

Εξαίρεση στην πρακτικη αύτη συνιστ^ η ομάδα τών Ψαλτηρίων μέ 

εικονογράφηση στο περιθώριο, όπου κυρίως άξονας γίνεται η ψαλμικη 

άναφορά -έφόσον είναι το εικονογραφούμενο κείμενο- σέ συνδυασμό, 

όμως, μέ την διήγηση τών Κριτών, η οποία άποτυπώνεται μέ την 

άπεικόνιση τού Γεδεών νά προφητεύει άναφορικά μέ τον παρακείμενο 

Πόκο. Το είκονογραφικο αύτο σχημα είναι ένδεικτικό, ότι προτιμάται στίς 

περισσότερες σχετικές άπεικονίσεις.477

παραδείγματα άναφέρουμε έντελώς ένδεικτικά την Παναγία Αρακιώτισσα (1192), όπου 
το θέμα είκονίζεται στο τύμπανο τού τρούλλου, τον Σωτήρα Βεροίας (1314/5), όπου 
ύπομνηματίζει την παράσταση τού Εύαγγελισμού, καί την παράσταση «Άνωθεν οί 
Προφηται» τού Τιμίου Σταυρού τού Άγιασμάτι (1494). Stylianou, Painted Churches, είκ. 86, σ. 
161. A. Tsitouridou-Turbie, «Remarques sur le programme iconographique de l' eglise du 
Christ Sauveur a Veroia» στο G. Koch (έπ.), Byzantinische Malerei. Bildprogramme-Ikonographie- 
Stil, Symposion in Marburg vom 25.-29. 6. 1997, Wiesbaden 2000, σ. 338 καί είκ. 2, σ. 339. Α. 
Σέμογλου, Α. Παπαδοπούλου, «Συμπληρώσεις στην άνάγνωση τού είκονογραφικού 
προγράμματος τού ναού τού Χριστού Βεροίας» στο Φιλοτιμία. Τιμητικός τόμος γιά την 
ομότιμη καθηγήτρια Άλκμήνη Σταυρίδου-Ζαφράκα, Θεσσαλονίκη 2011, σ. 574-575, μέ 
έπιφυλάξεις γιά το γενικότερο προτεινόμενο έρμηνευτικο σχημα. Αργυρού, Μυριανθέως, 
Άγιασμάτι, σ. 50.
477 Αναφέρουμε τά Ψαλτήρια Παντοκράτορος (9ος αί.), Θεοδώρου (1066), Barberini (11ος αί.) 
καί Κιέβου (1397). Βλ. Dufrenne, L'illustration, πίν. 12, fol. 93v. Nersessian, Psautiers, πίν. 51, 
είκ. 149. Kitzinger, The descent, πίν. XXXIX, είκ. 11. Popova, Miniatures russes, είκ. 51, σ. 92. 
Ή μορφη τού Γεδεών άπουσιάζει άπο την εικονογράφηση τού ψαλμικού στίχου στο 
λεγόμενο Ψαλτήριο Bristol (11ος αί.). Dufrenne, ένθ' άν., πίν. 54, fol. 115r. Ύπ' αύτο το φώς 
δέν μπορεί νά γίνει άποδεκτη η άποψη τού Schiemenz, ο οποίος μέ άφορμη την μη 
άπεικόνιση τού Γεδεών στην τελευταία περίπτωση ύποτιμ^ τον ρόλο του στο θέμα καί 
θεωρεί, ότι η συγκεκριμένη παράσταση δέν σχετίζεται μέ το διπλο θαύμα τού Πόκου. 
Schiemenz, The Significance, σ. 199. Ή σχέση τών δύο θεμάτων είναι σταθερη καί όπου 
άκόμη δέν δηλώνεται σαφώς ύπονοείται, καθώς θεωρείται δεδομένη. Επιπλέον, στο ίδιο 
άρθρο άναφέρεται, μέ άφορμη καί πάλι την άπεικόνιση τού Bristol, ότι αύτο πού μετρ^ 
είναι η κάθοδος τού ύετού στον Πόκο καί όχι η παρουσία ή ο ρόλος τού Γεδεών. 
Schiemenz, αύτόθι. Ό ρόλος τών προσώπων στά διάφορα θέματα τών προεικονίσεων 
είναι σημαντικός. Δέν ένδιαφέρουν, δηλαδή, μόνο τά σύμβολα καθ' έαυτά, άλλά καί τά 
καθ' οίονδήποτε τρόπο σχετιζόμενα μέ αύτά πρόσωπα, τά οποία συνιστούν τούς φορείς
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Μέ αύτά τά δεδομένα πρέπει νά προσεγγιστεΐ το ίδιόμορφο καί 

εξαιρετικά σύνθετο θέμα του Πόκου μέ την ύποσημείωση, ότι παρά την 

πολυπλοκότητα πού προκύπτει μέ την συνδυασμένη προοσέγγιση του 

θέματος θεολογικά καί είκονογραφικά άπο τούς Πατέρες καί ώς εκ 

τούτου τούς μονίμως άνατρέχοντες στην εκκλησιαστικη παράδοση 

ζωγράφους, ο χαρακτήρας του ώς τύπος της Θεοτόκου καί της Θείας 

Ένανθρωπήσεως παραμένει σταθερος καί εμφανης στίς διαφορετικές 

περιπτώσεις πού προανεφέρθησαν.

Το θέμα του ενδρόσου Πόκου άποδίδεται στην είκονογραφία μέ δύο 

τρόπους: α) ώς αύτοτελης άφηγηματικη παράσταση β) συνοπτικά, μέ την 

μορφη του Γεδεών συνοδευόμενη άπο το σύμβολο του Πόκου η σχετικου 

περιεχομένου είλητο η καί συνδυασμο τών δύο, κατά κανόνα ώς τμημα 

της παράστασης «Άνωθεν οί Προφηται» καί παρεμφερών συνθέσεων.

Ή άφηγηματικη άπόδοση του θέματος του Πόκου παρουσιάζει 

ίδιομορφίες όφειλόμενες στον χαρακτήρα του σχετικου διπλου θαύματος. 

Ή εκτεταμένη σχετικη διήγηση του βιβλίου τών Κριτών περιγράφει ένα 

σύνθετο γεγονός, το οποΐο εξελίσσεται σέ φάσεις. Ή πληθώρα τών 

άναφερομένων στοιχείων δέν μπορουσε νά συμπεριληφθεΐ συνολικά σέ 

μιά άπεικόνιση, όσο λεπτομερης καί άν ήταν, οπότε επιλέγονται κατά 

περίπτωσιν διάφορες λύσεις καί συνδυασμοί, ώστε μέ συνοπτικότερο

τών σχετικών μαρτυριών περί της Θείας Ένανθρωπήσεως. Γι' αύτο καί στην 
είκονογραφία τά σύμβολα δέν άπεικονίζονται μεμονωμένα, πλην ελαχίστων 
περιπτώσεων, άλλά πάντοτε σέ σχέση μέ συγκεκριμένα πρόσωπα είτε πρόκειται γιά 
άφηγηματικές είτε γιά συνοπτικές άπεικονίσεις. Στην περίπτωση δέ της παρουσίας του 
Γεδεών στίς συγκεκριμένες άπεικονίσεις τών Ψαλτηρίων αύτη δέν έχει καθόλου 
δευτερεύοντα χαρακτήρα καθώς ο Κριτης είκονίζεται ώς προφήτης, συνοδεύεται δέ άπο 
την επιγραφη «ο Γεδεών (ενν. προφητεύων) είς τον πόκον» σέ δύο τουλάχιστον 
περιπτώσεις -Θεοδώρου καί Barberini- ή οποία τονίζει άκριβώς την σημασία του 
προσώπου του στο όλο θέμα. Πέραν δέ αύτου, το ίδιο το γεγονος της σταθερης 
παρουσίας του στην παράσταση, το οποΐο εύγλωττα άποδεικνύει ή διατήρησή του στο 
ύστεροβυζαντινο Ψαλτήριο του Κιέβου, μαρτυρεΐ ύπέρ της σημασίας πού είχε ή 
παρουσία του στην συγκεκριμένη άπεικόνιση. Πολλφ δέ μάλλον πού στην προκειμένη 
περίπτωση ή συνδυασμένη παρουσία του μέ τον Δαβίδ ύπηρετουσε καί μιά σειρά 
σοβαρών θεολογικών τοποθετήσεων, όπως έχει ήδη άναφερθεΐ.
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τρόπο νά άποδίδεται -πλήρως πάντοτε- το θεολογικο καί συμβολικο 

περιεχόμενο του θέματος.

Μιά άπο τίς συμβάσεις πού γενικά άκολουθουνται στην 

άφηγηματικη άπεικόνιση του θέματος είναι ή επιλογη ίστορήσεως του 

πρώτου άπο τά δύο θαύματα, το οποΐο παρουσιάζει δύο εσωτερικές 

φάσεις: στην πρώτη ο Γεδεών τοποθετεΐ τον Πόκο στο άλώνι όλη την 

νύκτα καί στην δεύτερη πηγαίνει το πρωί, στίβει τον θαυματουργικά 

νοτισμένο Πόκο καί ή δροσιά άπο αύτον γεμίζει μιά ολόκληρη λεκάνη.

Ή προτίμηση στο πρώτο θαυμα πρέπει νά όφείλεται τόσο στην ίδια 

του την δομη πού μπορουσε νά άποτυπωθεΐ εύκολότερα στην είκονο

γραφία όσο, κυρίως, στο ότι εξέφραζε πληρέστερα το συμβολικο περιε

χόμενο του θέματος.478 Είναι ή ίδια ή σχέση της δρόσου μέ τον Πόκο, καί 

δη ή κάθοδός της σέ αύτόν, πού έρμηνεύεται ώς τύπος της Θείας 

Ένανθρωπήσεως καί μάλιστα του γεγονότος του Εύαγγελισμου, δηλαδη 

της ύπερλόγου συλλήψεως.479

478 Το δεύτερο θαυμα του Πόκου έχει συμπεριληφθεΐ στην λεπτομερη άπεικόνιση του 
θέματος στούς δύο εικονογραφημένους κώδικες τών Όμιλιών του μοναχου Ίακώβου. Ή 
σχετικη ολοσέλιδη μικρογραφία βρίσκεται στά φύλλα 110v καί 149v τών Vat. gr. 1162 καί 
Par. gr. 1208 άντιστοίχως καί παρουσιάζει το διπλο θαυμα σέ τρεΐς φάσεις. Ή τελευταία 
δείχνει τον Γεδεών προ του Πόκου, ενώ στο άνω μέρος βροχη είκονίζεται νά διαχέεται 
γύρω του, άκριβώς γιά νά δειχθεΐ ή διασπορά της στο άλώνι μόνο καί ή εξαίρεση του 
Πόκου. Stornajolo, Omilie, πίν. 46.
479 Ή είδικη σχέση του θέματος του Πόκου μέ το γεγονος του Εύαγγελισμου 
άποτυπώνεται μέ διαφόρους τρόπους στην εικονογραφία. Έτσι, π.χ. στην άπεικόνιση του 
θέματος στά Ψαλτήρια προστίθεται συχνά ή Περιστερά του Άγίου Πνεύματος νά 
κατεβαίνει μαζί μέ την δρόσο προς την Θεοτόκο (βλ. τά Ψαλτήρια Παντοκράτορος, 
Bristol, Barberini). Dufrenne, L'illustration, πίν. 12, fol. 93v καί πίν. 54, fol. 115r. Kitzinger, 
The descent, πίν. XXXIX, είκ. 11. Έπίσης, συχνά στην εικονογράφηση του 6ου στίχου του 
71ου Ψαλμου προστίθεται καί ή ίδια ή παράσταση του Εύαγγελισμου, οπότε ο 
συσχετισμος καθίσταται άμεσος. Άπο τά ύπάρχοντα παραδείγματα άναφέρουμε 
ενδεικτικά τά Ψαλτήρια Θεοδώρου, Barberini καί Κιέβου. Βλ. Nersessian, Psautiers, πίν. 51, 
είκ. 149. Kitzinger, ένθ' άν., πίν. XXXIX, είκ. 11 καί σ. 112. Ή περίπτωση της παρουσίας του 
Εύαγγελισμου στο ύστεροβυζαντινο Ψαλτήριο του Κιέβου μαρτυρεΐ ύπέρ της εύρύτητος 
καί της ισχύος του συσχετισμου αύτου καί στον τομέα της εικονογραφίας. Popova, 
Miniatures russes, είκ. 51, σ. 92. Ένας άλλος τρόπος συνδυασμου του Πόκου μέ τον 
Εύαγγελισμο άπαντά στά χειρόγραφα τών Όμιλιών του Ίακώβου’ ή ολοσέλιδη σχετικη 
μικρογραφία έχει προταχθεΐ της Όμιλίας Εις τον ευαγγελισμόν της νπεραγίας Θεοτόκου, 
εκλεγείς από τών θείων Γραφών. Βλ. Kitzinger, ένθ' άν., σ. 112.
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Μέσα στο γενικο αυτο πλαίσιο οί αφηγηματικές απεικονίσεις του 

θέματος διαμορφώνονται μέ διαφόρους τρόπους. Άξονας τών σχετικών 

έπιλογών είναι ό τρόπος παραστάσεως τών δύο φάσεων του πρώτου 

θαύματος του Πόκου. Έτσι, σέ όρισμένες περιπτώσεις ό Γεδεών 

είκονίζεται δύο φορές στήν ίδια παράσταση: τή μία στέκεται όρθιος στο 

αλώνι, στηριζόμενος μάλιστα στο λιχνιστήρι, μπροστα στον Πόκο πού 

βρίσκεται ακουμπισμένος δίπλα στα πόδια του. Έπάνω σέ αυτον 

κατέρχεται δρόσος. Δίπλα είκονίζεται καί πάλι ό Κριτής να στίβει αυτή 

τήν φορα τον Πόκο, το περιεχόμενο του όποίου γεμίζει ύποκείμενη 

λεκάνη. Μέ αυτο τον τρόπο εχει αποδοθεί το θέμα στήν Gracanica (1321) 

καί το Χιλανδάρι (1321/2).480

Στήν άλλη κύρια κατηγορία απεικονίσεων του θέματος ό Γεδεών 

έμφανίζεται να στίβει τον Πόκο σκυμμένος πάνω απο λεκάνη γεμάτη 

νερό, δηλαδή ή δεύτερη φάση του πρώτου θαύματος. Αυτου του τύπου 

είναι οί παραστάσεις στούς Άγ. Άποστόλους Θεσσαλονίκης (1315 π. ή 

μεταξύ 1328 καί 1334), το Decani (1346-50) καί το Lesnovo (1349).481 Καί στήν 

περίπτωση, όμως, αυτή ύπάρχουν διαφοροποιήσεις. Έτσι, στήν 

παράσταση του Decani ό Γεδεών είκονίζεται να πιέζει τον Πόκο πάνω απο 

λεκάνη, τήν στιγμή πού αυτος δέχεται τήν δρόσο πού κατεβαίνει απο 

ήμικύκλιο του ουρανου. Μέ τον συνεκδοχικο αυτον τρόπο αποδίδονται οί 

δύο φάσεις του πρώτου θαύματος του Πόκου.

Ή σχέση του Πόκου μέ το πρόσωπο τής Θεοτόκου αναδεικνύεται 

συχνα στίς παραστάσεις αυτές μέ είκονογραφικα μέσα. Έτσι, μετάλλιο μέ 

τήν προτομή της κοσμεί σέ πολλές περιπτώσεις τον Πόκο, όπως π.χ. στο 

Χιλανδάρι καί τήν Gracanica, όπου μάλιστα έμφανίζεται καί στίς δύο

480 Βλ. Radovanovic, Runo, είκ. 1, σ. 38, είκ. 2, σ. 39. Οί δύο παραστάσεις είναι σχεδον 
σύγχρονες καί ή μεταξύ τους όμοιότητα έντυπωσιακή, τόσο ώστε παραμένει έμφανής 
παρα τήν έπιζωγράφηση πού δέχθηκε τον 19ο αί. ή απεικόνιση του Χιλανδαρίου. 
Markovic, Original paintings, σ. 221.
481 Stephan, Apostelkirche, είκ. 90, σ. 57. Petkovic, Decani, II, πίν. CCLXVIII,1. Gabelic, Lesnovo, 
πίν. 80.
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άπεικονίσεις τού συμβόλου. Στο Χιλανδάρι, έπιπλέον, στο ημικύκλιο τού 

ούρανού, άπ' όπου πέφτει η βροχή, είκονίζεται ο Χριστος Εμμανουήλ, σέ 

μιά εύγλωττη άπόδοση τού γεγονότος της καταβάσεως τού Λόγου στην 

μήτρα της Θεοτόκου.482

Σέ άλλες παραστάσεις τόσο ο Πόκος όσο καί το ημικύκλιο τού 

ούρανού παραμένουν κενά, όπως συμβαίνει στούς Άγ. Αποστόλους 

Θεσσαλονίκης, το Decani καί το Lesnovo. Το στοιχείο αύτό, όμως, δέν 

ύπονομεύει τον συμβολικό-προεικονιστικο χαρακτήρα τού θέματος, ο 

οποίος ένισχύεται άπο τά είκονογραφικά συμφραζόμενα. Στούς Άγ. 

Αποστόλους π.χ. καί το Lesnovo η παράσταση τού Πόκου είναι 

έντεταγμένη σέ εύρυτέρους κύκλους άπεικονίσεων σχετιζομένων μέ 

παλαιοδιαθηκικές θεομητορικές προτυπώσεις.483

482 Radovanovic, Runo, είκ. 1, σ. 38.
483 Βλ. Stephan, Apostelkirche, σ. 326-327 καί Gabelic, Lesnovo, σ. 156, 172-181, όπου γίνεται 
άναφορά στον κύκλο τών προεικονίσεων. Αύτο ίσχύει καί γιά το Decani, όπου η 
παρουσία τού θέματος στον χώρο τού Ιερού Βήματος καί η άπουσία μεταλλίου μέ την 
Θεοτόκο έχει θεωρηθεί, ότι ύποδηλώνει έμφαση στον εύχαριστιακο χαρακτήρα του, μέ 
βάση καί μιά πρακτικη μαρτυρούμενη σέ ορισμένα παλαιά έλληνικά καί σλαβικά 
πρακτικά. Βλ. Radovanovic, Runo, σ. 40-42 καί τίς έπ' αύτού έπιφυλάξεις της Stephan, ένθ' 
άν., σ. 143-144. Οί έπισημάνσεις αύτές είναι μέν ώς ένα βαθμο όρθές, παραβλέπεται, 
όμως, έτσι η καθοριστικη παράμετρος τού είκονογραφικού περιβάλλοντος, το οποίο είναι 
στην προκειμένη περίπτωση άποκαλυπτικό. Κι αύτο γιατί στον συγκεκριμένο χώρο η 
παράσταση τού Πόκου συνυπάρχει καί μέ άλλα θέματα θεομητορικών προτυπώσεων, 
όπως η Κλίμαξ τού Ίακώβ καί η Σκηνη τού Μαρτυρίου, τά οποία συνδυάζονται μέ σκηνές 
τού Βίου της Θεοτόκου. Βλ. Popovic, Program zivopisa, σ. 90-94. Είδικότερα, ο Πόκος τού 
Γεδεών βρίσκεται άκριβώς δίπλα σέ δύο άπεικονίσεις τού Εύαγγελισμού. Πρόκειται γιά 
την άπεικόνιση τού Εύαγγελισμού «παρά τφ φρέαρ» καί της στιγμης της συλλήψεως τού 
Χριστού, όταν «δύναμις τού ύψίστου» (πρβλ. Λουκ. 1, 35) έπεσκίασε την Θεοτόκο. Popovic, 
ένθ' άν., είκ. 18-19. Έτσι, ύπογραμμίζεται η σχέση τού θέματος μέ το γεγονος της Θείας 
Ενανθρωπήσεως καί δη τον Εύαγγελισμό. Ή παράσταση της συλλήψεως τού Χριστού 
είναι σπάνια καί συνδέεται στενά μέ τίς άπεικονίσεις τού Δ' Οίκου τού Ακαθίστου 
Ύμνου «Δύναμις τού Ύψίστου ...». Επιπλέον, παρουσιάζει έντυπωσιακη είκονογραφικη 
παραλληλία, η οποία έχει συνειδητά έπιδιωχθεί, μέ την παρακείμενη παράσταση τού 
Πόκου. Στην πρώτη περίπτωση άπο το ημικύκλιο τού ούρανού στο άνω μέρος ξεκινούν 
τρείς άκτίνες, έκ τών οποίων η μεσαία, ο Λόγος τού Θεού, κατεβαίνει έως την Θεοτόκο. 
Κατ' άναλογίαν, στην περίπτωση τού Πόκου, συμβόλου της Θεοτόκου, άπο ημικύκλιο 
τού ούρανού κατεβαίνει η δρόσος-ύετός, σύμβολο τού Λόγου, στον Πόκο. Ή έντυπωσιακη 
θεολογική, συμβολικη καί είκονογραφικη ταύτιση δημιουργεί έναν μοναδικο συνδυασμο 
καί ταυτοχρόνως μαρτυρεί καταλυτικά ύπέρ τού περιεχομένου τού θέματος τού Πόκου 
καί στην συγκεκριμένη άπεικόνιση ώς τύπου της Θείας Ενανθρωπήσεως καί της 
Θεοτόκου.
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Στήν μεταβυζαντινή περίοδο ή αφηγηματική απεικόνιση του 

θέματος δέν απαντ^ ευρέως. Ένα έξαιρετικα αφηγηματικο παράδειγμα 

καθαρα συμβολικου χαρακτήρος ύπάρχει στον έξωνάρθηκα του ναου τής 

Άναστάσεως τής Μονής Sucevita στήν Μολδαβία (1595 ή 1601), ένώ στήν 

Μονή Piva στο Μαυροβούνιο (1604-1606) το θέμα του Πόκου συμφύρεται 

μέ αυτο τής θυσίας του Γεδεών ένώπιον του αγγέλου.484

Μια έντελώς διαφορετική είκονογραφική παράδοση του θέματος 

ύπάρχει, όπως εχει αναφερθεί, στα Ψαλτήρια μέ εικονογράφηση στο 

περιθώριο. Σέ αυτα οί απεικονίσεις προσαρμόζονται κυρίως στα δεδομένα 

του ψαλμικου στίχου, συνοδεύονται, όμως, στίς περισσότερες περιπτώσεις 

καί απο τήν μορφή του Γεδεών, ώστε να δηλώνεται ξεκάθαρα ό ύπάρχων 

συσχετισμός. Οί απεικονίσεις τών Ψαλτηρίων εχουν όρισμένα αφηγημα- 

τικα στοιχεία, όπως ό Πόκος καί ό ύετός, τα όποία όμως αποδίδονται μέ 

καθαρα συμβολικο τρόπο, πράγμα πού συνιστ^ ένα έπιπλέον ίδιάζον 

στοιχείο τών συγκεκριμένων παραστάσεων.485 Έτσι, ό Πόκος εχει τήν 

μορφή μεταλλίου, μέσα στο όποίο είκονίζεται ή Θεοτόκος σέ προτομή 

συνοδευόμενη κατα κανόνα απο τον Χριστο Έμμανουήλ. Άπο το ήμικύ

κλιο του ουρανου πού ξεκιν^ δέσμη ακτίνων, σύμβολο του ύετου, 

προβάλλει συχνα ή χείρ του Θεου Πατρος. Έξίσου συχνα μέσα στίς 

ακτίνες είκονίζεται να κατεβαίνει προς τήν Θεοτόκο το Άγιο Πνευμα «έν 

είδει περιστεράς».486 Τα έπιμέρους αυτα στοιχεία, σέ συνδυασμο μέ το

484 Henry, Moldavie, πίν. LXIII. Κουκιάρη, Εμφανίσεις Αγγέλων, σ. 58-59 καί είκ. 17, σ. 229, 
όπου το θέμα ταυτίζεται μέ τήν θυσία του Γεδεών, άν καί το κεντρικο αντικείμενο τής 
παραστάσεως είναι σαφέστατα ό Πόκος, όπως αναφέρεται καί στήν συνοδευτική αυτής 
έπιγραφή.
485 Ό συμβολικος χαρακτήρας τών απεικονίσεων ύπογραμμίζεται καί απο τίς 
συνοδευτικές έπιγραφές. Στο Ψαλτήριο Παντοκράτορος π.χ. ή σκηνή συνοδεύεται απο 
τήν έπιγραφή «έν τή γαστρί τής παρθένου», ένώ στο Ψαλτήριο Bristol έκατέρωθεν τής 
δέσμης τών ακτίνων αναγράφεται ή φράση «ύετος ό λόγος του Θεου ό Χριστος» καί στα 
αριστερα του μεταλλίου «πόκος ή Θεοτόκος». Βλ. Dufrenne, L'illustration, πίν. 12, fol. 93v 
καί σ. 28, πίν. 54, fol. 115r καί σ. 61. Kitzinger, The descent, σ. 107-108.
486 Ή παρουσία τής χειρος του Θεου, τής Περιστεράς καί του Έμμανουήλ αναφέρεται 
στήν συμμετοχή όλων τών προσώπων τής Άγίας Τριάδος στο μυστήριο τής Θείας
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γεγονος της συνύπαρξής τους σέ ορισμένες περιπτώσεις μέ το θέμα του 

Εύαγγελισμου, προσδιορίζουν το θεολογικο καί συμβολικο περιεχόμενο 

τών παραστάσεων, το οποΐο συνδέεται άπευθείας μέ το γεγονος της 

ύπερλόγου συλλήψεως. Οί συγκεκριμένες άπεικονίσεις του θέματος, άν 

καί παρουσιάζουν ορισμένα άφηγηματικά στοιχεΐα, δέν μπορουν νά 

ενταχθουν στην άντίστοιχη κατηγορία παραστάσεων. Ό άποκλειστικος 

συμβολικος χαρακτήρας τους τίς καθιστ^ ένα ιδιαίτερο αύτόνομο σύνολο.

Είναι ενδιαφέρον, ότι άπόηχοι της παράδοσης αύτου του τρόπου 

άπεικόνισης εντοπίζονται πολύ άργότερα στην άπεικόνιση του θέματος 

του Πόκου στον Άγ. Θεόδωρο Μερτέ Σελίνου (1344). Ένώπιον του Γεδεών 

είκονίζεται σειρά τριών συνδεδεμένων μεταξύ τους μεταλλίων. Στο άνώ- 

τερο είκονίζεται ο Χριστος σέ ώριμη ήλικία -επιγραφόμενος παρ' όλα 

αύτά ώς ο Έμμανουήλ-, στο μεσαΐο ή Περιστερά, καθισμένη στο φωτο

στέφανο της Θεοτόκου, καί κάτω βρίσκεται ο Πόκος, στον οποΐο ίστορεΐται 

ή Θεοτόκος σέ προτομή. Ή τριμερης κατακόρυφη διάταξη του θέματος μέ 

τον Χριστο στο άνω τμημα, την Περιστερά στο κεντρικο καί την Θεοτόκο 

μέσα στον Πόκο, επί βραχώδους εδάφους, παραπέμπει άπευθείας στίς 

παραστάσεις του θέματος στά ψαλτήρια μέ εικονογράφηση στο 

περιθώριο. Τά στοιχεΐα αύτά της παράστασης της προσδίδουν έναν ίδιά- 

ζοντα χαρακτήρα πού την τοποθετεΐ κάπου άνάμεσα στίς άφηγηματικές 

καί τίς συνοπτικές άπεικονίσεις του θέματος.487

Ένανθρωπήσεως. Έμμεση άναφορά στο ίδιο γεγονος άποτελεΐ καί ή τριμερης διαίρεση 
πού εμφανίζει σέ ορισμένες παραστάσεις ή δέσμη τών άκτίνων, όπως συμβαίνει π.χ. στο 
Ψαλτήριο Barberini. Kitzinger, The descent, πίν. XXXIX, είκ. 11. Τά στοιχεΐα αύτά συνδέουν 
τίς παραστάσεις αύτές μέ παρόμοιες συμβολικου τύπου άπεικονίσεις του Εύαγγελισμου 
πού άπαντουν είτε στά ίδια τά Ψαλτήρια είτε στην μνημειακη ζωγραφική. Σημειώνουμε 
την εικονογράφηση του 3ου στίχου του 44ου Ψαλμου «ώραΐος κάλλει παρά τούς υίούς τών 
άνθρώπων» στά Ψαλτήρια Chludov καί Θεοδώρου καί το επιφανές παράδειγμα του 
ψηφιδωτου της άψΐδος του ναου της Κοιμήσεως της Νικαίας (μετά το 843). Sepkina, 
Miniatjury, fol. 44r. Nersessian, Psautiers, πίν. 29, είκ. 90 (fol. 55v). Schmit, Koimesis-Kirche, πίν. 
XX.
487 Σημειώνεται, ότι καί οί ύπόλοιπες προτυπώσεις πού είκονίζονται στο ίδιο μνημεΐο σέ 
μιά σύνθεση μέ κέντρο το Μανδήλιο έχουν έναν ιδιαίτερο, επίσης ενδιάμεσο, χαρακτήρα.
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Ή συνοπτικη άπόδοση τού θέματος περιλαμβάνει τον Γεδεών 

συνοδευόμενο άπο το σύμβολο τού Πόκου ή σχετικού περιεχομένου 

είλητο ή συνδυασμο τών δύο. Ή συγκεκριμένη είκονογραφικη άπόδοση 

άποτελεί κατά κανόνα τμημα τού θέματος «Άνωθεν οί Προφηται» καί 

άναλόγου τύπου συνθέσεων. Ενδεικτικώς άναφέρονται οί άπεικονίσεις 

στο Staro Nagoricino (1317-1318), την Zarzma (μέσα 14ου αί.), την Περί

βλεπτο τού Μυστρά (μεταξύ 1365 καί 1374), τον Άγ. Γεώργιο Βιάννου 

(1401), το τρίπτυχο Ubissi (14ος αί.) καί στίς είκόνες της Φλωρεντίας (α' 

μισο 15ου αί.) καί της Ίρλανδίας (14ος/15ος αί.).488

Σέ άρκετές άπεικονίσεις αύτού τού τύπου το σύμβολο τού Πόκου 

φέρει την προτομη της Θεοτόκου έντος μεταλλίου, όπως π.χ. στο 

Nagoricino, την Περίβλεπτο Μυστρά, την είκόνα της Ίρλανδίας κ.ά.489

Ένα ίδιόμορφο στοιχείο τών συνοπτικών άπεικονίσεων τού Πόκου 

τού Γεδεών είναι η προσθήκη σέ αύτές συχνά στοιχείων άπο την διήγηση 

τών Κριτών πού τούς προσδίδουν μιά άφηγηματικότητα. Πρόκειται κυ

ρίως γιά την λεκάνη, στην οποία πέφτει η δρόσος άπο τον Πόκο. Έτσι, 

προκύπτει ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας τών άπεικονίσεων πού περιλαμβά

νουν την συγκεκριμένη είκονογραφικη λεπτομέρεια. Οί παραστάσεις 

στην Περίβλεπτο καί την Zarzma π.χ. έμφανίζουν στοιχεία πού τούς 

προσδίδουν ένδιάμεσο σχεδον χαρακτήρα, δηλαδη μεταξύ συνοπτικης καί 

άφηγηματικης άποδόσεως. Στην πρώτη περίπτωση ο Γεδεών κρατ^ την

Επισημαίνεται περαιτέρω η στενη είκονογραφικη ομοιότης της άπεικονίσεως τού Πόκου 
μέ την παρακείμενη μοναδικη άπεικόνιση της «φωτεινης νεφέλης» (Ήσ. 19, 1). 
Spatharakis, Dated, σ. 85-86 καί είκ. 74.
488 Todic, Nagoricino, είκ. 26. Μουρίκη, Προεικονίσεις, πίν. 79, 91. Spatharakis, Dated, είκ. 132. 
Lazarev, Storia, πίν. 575. Alibegashvili, Les icones, είκ. 80. Rhoby, Byzantinische Epigramme, 
πίν. XVI, σ. 462. Ό Γεδεών μέ τον Πόκο περιλαμβάνεται σταθερά καί σέ μεταβυζαντινές 
άπεικονίσεις τού θέματος «Άνωθεν οί Προφηται», όπως π.χ. σέ αύτές τού Τιμίου Σταυρού 
τού Άγιασμάτι (1494) καί της Παναγίας Ποδύθου (άρχ. 16ου αί.) στην Κύπρο καί της 
Μονης Αναπαυσά (1527) στά Μετέωρα. Αργυρού, Μυριανθέως, Άγιασμάτι, σ. 50. 
Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου, Μυριανθέως, Ποδύθου, σ. 26. Σοφιανού, Τσιγαρίδα, 
Άναπαυσας, σ. 261-262.
489 Το στοιχείο αύτο άπαντά καί σέ μεταβυζαντινές άπεικονίσεις τού θέματος, όπως σέ 
αύτές στο Άγιασμάτι, την Ποδύθου κ.ά.
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λεκάνη, έπάνω απο τήν όποία αίωρείται ό Πόκος. Λεπτή ταινία κατε

βαίνει απο τμήμα του ουρανου στο άνω μέρος καί φθάνει στον Πόκο, ένώ 

απο αυτον ξεκιν^ δεύτερη ταινία, ή όποία καταλήγει στήν λεκάνη. Στήν 

Zarzma ό Γεδεών κρατ^ τον Πόκο, απο τον όποίον κατεβαίνει λεπτή 

ταινία πού καταλήγει σέ λεκάνη πού βρίσκεται τοποθετημένη στο ύψος 

τών ποδιών του Κριτου.490

Το κείμενο του είλητου του Γεδεών στήν συνοπτική απεικόνιση του 

θέματος προσδιορίζεται απο τον Διονύσιο έκ Φουρνά ώς έξής:

«Πόκον σε, αγνή, πρίν κέκληκα, παρθένε' 

εδειξέ μοι θαυμα σον τόκον ό πόκος».491

Ή θεολογική πολυσημία του θέματος του Πόκου έπηρέασε καί τήν 

τοποθέτησή του στον χώρο καθώς του εδιδε τήν απαραίτητη ευελιξία πού 

έπέτρεπε τήν προσαρμογή του σέ ποικίλα είκονογραφικα περιβάλλοντα. 

Έτσι, ή σχέση του μέ τήν Θεία Ένανθρώπηση καί, εστω εμμεσα, μέ τήν 

Θεία Ευχαριστία, ή όποία ετσι καί αλλιώς προϋποθέτει τήν πρώτη, όδήγη- 

σε στήν παρουσία του στον χώρο του Ίερου Βήματος (Gracanica, Decani). 

Ή στενή σχέση του πάλι μέ τήν Θεοτόκο καί τίς δι' ύδατος τελούμενες 

ακολουθίες του Βαπτίσματος καί του Άγιασμου καθιστουσε δόκιμη τήν 

παρουσία του σέ δευτερεύοντες χώρους (νάρθηκες, περίστωα), όπου 

κυρίως είκονίζοντο σχετικα θέματα, όπως το «Άνωθεν οί Προφήται», ή 

Ρίζα του Ίεσσαί καί ό κύκλος του Βαπτίσματος.492

490 Μουρίκη, Προεικονίσεις, πίν. 79. Ή προσθήκη τής λεκάνης στήν συνοπτική απεικόνιση 
του Πόκου του Γεδεών απαντά καί σέ μεταβυζαντινές παραστάσεις του θέματος, όπως 
π.χ. σέ αυτές στο Άγιασμάτι, τήν Ποδύθου καί τον Άναπαυσά πού προανεφέρθησαν.
491 Ερμηνεία, σ. 282. Για το περιεχόμενο του είλητου του Γεδεών στήν απεικόνιση του 
Πόκου βλ. καί Rhoby, Epigramme, σ. 106-107.
492 Στο Ν περίστωο τών Άγ. Άποστόλων Θεσσαλονίκης π.χ. είκονίζονται θεομητορικές 
προτυπώσεις καί ή Ρίζα του Ίεσσαί. Στον νάρθηκα του Lesnovo πάλι οί παλαιοδιαθηκικές 
προτυπώσεις συνδυάζονται μέ θέματα μέ άξονα το στοιχείο του ύδατος, όπως ή 
Θεοτόκος-Ζωοδόχος Πηγή καί οί Πατέρες-Πηγή τής Σοφίας. Βλ. Stephan, Apostelkirche, σ. 
326-327. Gabelic, Lesnovo, σ. 156 καί πίν. XXXVIII-XXXIX, XLV.



207

Σέ κάθε περίπτωση παραμένει σταθερη ή ιδιότητα του θέματος του 

Πόκου ώς θεομητορικης προτύπωσης, ενώ οί επιμέρους νοηματικές παρά

μετροι άναδεικνύονται κατά περίπτωσιν άπο τά έκάστοτε είκονογραφικά 

συμφραζόμενα.

3.2 Ή  π α ρ ο υ σ ία  κ α ι εξέλ ιξη  το ύ  θ έ μ α το ς  έ ω ς  τ ή ν  
Π α λ α ιο λ ό γ ε ια  π ε ρ ίο δ ο

Απεικονίσεις του ενδρόσου Πόκου στην είκονογραφία, σύμφωνα μέ 

τά σωζόμενα παραδείγματα, άπαντουν στον 9ο ήδη αιώνα.

Στο εικονογραφημένο χειρόγραφο τών Όμιλιών του άγ. Γρηγορίου 

του Θεολόγου (Par. gr. 510, 879) στο φύλλο 347v είκονίζεται ο Γεδεών νέος 

καί άγένειος μπροστά στον Πόκο νά ύψώνει τά χέρια προς τον ούρανό, 

ζητώντας το επιβεβαιωτικο θαυμα (Είκ. 68). Στο άνω τμημα άπο ήμικύ- 

κλιο του ούρανου φαίνεται νά πέφτει, μέ την μορφη σταγόνων, ή δρόσος 

ώς εκπλήρωση του αίτήματός του. Το περιστατικο του Πόκου άποτελεΐ 

τμημα ολοσέλιδης μικρογραφίας, στην οποία συνδυάζεται μέ πέντε 

επεισόδια άπο τον βίο του Σαμψών καί το μαρτύριο του Ήσαΐου. Μέσα 

στά πλαίσια αύτά έχει επιχειρηθεΐ ο προσδιορισμος του περιεχομένου του 

μέ την διατύπωση διαφόρων άπόψεων,493 δεδομένου μάλιστα, ότι ή σχέση 

της μικρογραφίας μέ το κείμενο, το οποΐο εμφανίζεται νά συνοδεύει στην 

σημερινη διάταξη τών φύλλων του χειρογράφου, δέν ύποστηρίζεται 

επαρκώς άπο τά πράγματα.

Σέ κάθε περίπτωση, πάντως, παρότι πρόκειται γιά μιά «ίστορικου» 

χαρακτηρος άπεικόνιση, το συμβολικό της περιεχόμενο παραμένει ύπαρ- 

κτο καί ενεργό, καθώς μάλιστα είναι συνδυασμένη τόσο μέ τον Σαμψών, 

πού άποτελεΐ τύπο του προσώπου καί της δράσεως του Κυρίου, όσο καί μέ 

τον Ήσαΐα, ο οποΐος θεωρεΐται ο κυρίως προφήτης του γεγονότος της

493 Βλ. Brubaker, Vision and Meaning, σ. 93-95 καί είκ. 35.
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Θείας Ενανθρωπήσεως, κατεξοχην συνδεδεμένος μέ το πρόσωπο της 

Θεοτόκου.494

Στην μνημειακη ζωγραφικη μιά πρώιμη άπεικόνιση τού ένδρόσου 

Πόκου προηλθε άπο την παρανόηση καί τον συμφυρμο δύο θεμάτων πού 

οδήγησε σέ ένα ίδιάζον καί μοναδικο είκονογραφικο άποτέλεσμα. Στην 

λεγομένη Ayvali Kilise της Καππαδοκίας (913-920) στο πέρασμα πού 

ένώνει το Β καί το Ν παρεκκλήσιο είκονίζονται δύο θέματα άπο τον βίο 

τού προφήτου Ήλιού: η προσευχή του γιά νά πέσει βροχη καί η άνάληψή 

του σέ πύρινο άρμα μέ την προσφορά της μηλωτης του στον Ελισσαίο. Ή 

παράσταση της προσευχης τού Ήλιού γιά βροχη μετά άπο τριετη ξηρασία 

-πού είχε προκληθεί κατόπιν καί πάλι δικού του αίτήματος- (Γ' Βασ. 17, 1 

καί 18, 41-45) έχει συνδυαστεί μοναδικά μέ το αίτημα τού Γεδεών νά πέσει 

δρόσος μόνο στον Πόκο, την πρώτη δηλαδη φάση τού σχετικού θαύ- 

ματος.495 Έτσι, ο προφήτης έμφανίζεται νά προσεύχεται γονατιστος μπρο

στά σέ φλογόμορφο άντικείμενο, η ταυτότητα τού οποίου προσδιορίζεται 

ρητώς άπο την συνοδευτικη έπιγραφη «Ο ΠΟΚΟΣ». Απο το άνω τμημα 

της παράστασης πέφτει στον Πόκο βροχη πού άποδίδεται μέ την μορφη 

πλατιάς γραμμωτης ταινίας (Είκ. 69).

Το είδικο περιεχόμενο της παράστασης ύπογραμμίζεται καί άπο τίς 

έπιγραφές πού την πλαισιώνουν: α) «ΚΕ ΠΡΟΣΕΥΞΑΜΕΝΟΣ Ο ΗΛΙΑΣ 

ΤΟΥ ΒΡΕΞΙΝ ΕΠΙ ΤΟΝ ΠΟΚΟΝ ΜΟΝΟΝ ΚΕ ΒΡΕΞΕΝ» β) «ΚΕ ΕΒΡΕΞΕΝ 

ΕΠΙ ΤΟΝ ΠΟΚΟΝ ΜΟΝΟΝ».496 Ή παράσταση τού Πόκου πού δέχεται την

494 Σημαντικη άνάλυση τών συμβολισμών πού έντοπίζουν οί Πατέρες στο πρόσωπο καί 
την δράση τού Σαμψών βλ. παρά άρχιμ. Ί. Γιαννακοπούλου, Ή Παλαιά Διαθήκη κατά 
τους Ο', τ. 7 Κριτα'ι - Ρούθ, Θεσσαλονίκη 19692, σ. 121. Γιά τον Ήσαΐα βλ. μεταξύ άλλων 
Μπρατσιώτου, Εισαγωγή, σ. 374-375.
495 Βλ. Thierry, Ayvali Kilise, σ. 119-122 καί είκ. 15, σ. 120 καί είκ. 16, σ. 122.
496 Thierry, Ayvali Kilise, σ. 121.
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βροχη καί οί επιγραφές άνταποκρίνονται πλήρως στά δεδομένα της 

διηγήσεως τών Κριτών περί του θαύματος του Πόκου του Γεδεών.497

Ό μοναδικος συνδυασμος του επεισοδίου τών Κριτών μέ τον βίο του 

προφήτου Ήλιού έχει ώς βάση το κοινο στοιχεΐο του υδατος μέ την μορφη 

δρόσου η βροχης,498 ή οποία πέφτει υστερα άπο συγκεκριμένο αίτημα τών 

δύο προσώπων (Ήλιού καί Γεδεών). Στην πρώτη περίπτωση ο Ήλίας 

δηλώνει, ότι στο όνομα του Κυρίου βροχη θά πέσει μόνο όταν το ζητήσει 

εκεΐνος, πράγμα το οποΐο συμβαίνει μετά την θυσία στο όρος Κάρμηλος 

καί την σφαγη τών προφητών του Βάαλ (Γ' Βασ. 18), καί στην δεύτερη ο 

Γεδεών ζητ^ άρχικά νά πέσει δρόσος μόνο στον Πόκο καί κατόπιν παντου 

πλην του Πόκου (Κρ. 6, 36-40).

Τά κοινά αύτά σημεΐα οδήγησαν πιθανώς στον μοναδικο συν- 

δυασμο τών θεμάτων στην παράσταση του καππαδοκικου μνημείου, ή 

οποία έτσι καί άλλιώς συνιστ^ την πρωιμότερη άφηγηματικου χαρακτη- 

ρος άπεικόνιση του θέματος στην μνημειακη ζωγραφική. Το περιεχόμενό 

της δέν μπορεΐ νά προσδιοριστεΐ μέ άκρίβεια, λόγψ του συνδυασμου της 

μέ τον βίο του προφήτου, όμως καί ή συμβολική της έρμηνεία -ώς τύπου 

δηλαδη της Θείας Ένανθρωπήσεως- δέν μπορεΐ νά άποκλεισθεΐ, καθώς 

μάλιστα στο πρόγραμμα του ίδίου μνημείου ύπάρχει καί άλλο θέμα 

φορτισμένο μέ παρόμοια σημασία. Σέ παράσταση του Χριστου εν δόξη 

στην άψΐδα του Ν παρεκκλησίου εμφανίζεται ο Ήσαΐας νά δέχεται άπο 

ένα σεραφείμ την λαβίδα μέ τον άνθρακα. Ή συνοδευτικη επιγραφη

497 Πρβλ. μέ το περιεχόμενο τών επιγραφών το πρώτο αίτημα του Γεδεών γιά δρόσο μόνο 
επί του Πόκου: «εάν δρόσος γένηται επί τον πόκον μόνον» (Κρ. 6, 37).
498 Σημειώνεται, ότι στο κείμενο του Γ' Βασιλειών ο προφήτης Ήλίας μιλ^ γιά δρόσο καί 
ύετό, όταν άνακοινώνει την επικείμενη ξηρασία προς τιμωρίαν καί επιστροφην του 
Ίσραήλ: «ζη Κύριος ο Θεος ... εί έσται τά έτη ταυτα δρόσος καί ύετός» (Γ' Βασ. 17, 1). Ή 
αναφορά στην δρόσο παραπέμπει άπευθείας στην διήγηση τών Κριτών, κατά την οποία 
ο Γεδεών ζητ^ άκριβώς νά πέσει δρόσος στον Πόκο: «εάν δρόσος γένηται επί τον πόκον 
μόνον» (Κρ. 6, 37). Οί παραλληλισμοί είναι εμφανεΐς.
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προσδιορίζει τον άνθρακα μέ το έπίθετο «θείος», 499 το όποίο ευθέως 

παραπέμπει στήν ίδιότητά του ώς τύπου του Χριστου, γεγονος πού 

συνεπάγεται τήν αντίστοιχη σχέση τής φερούσης αυτον λαβίδος μέ τήν 

Θεοτόκο.500

Άλλη όμάδα αφηγηματικών απεικονίσεων του θέματος του Πόκου 

απαντ^ στίς εικονογραφημένες Όκτατεύχους. Σέ αυτές ίστορείται κατα 

κύριο λόγο ή στιγμή πού ό Γεδεών στίβει τον Πόκο έπάνω απο λεκάνη, ή 

δεύτερη, δηλαδή, φάση του πρώτου θαύματος.501

Ή πρώτη έμφάνιση του θέματος του ένδρόσου Πόκου στήν είκονο

γραφία μέ ξεκάθαρο θεομητορικο περιεχόμενο γίνεται στα Ψαλτήρια τα 

λεγόμενα μέ εικονογράφηση στο περιθώριο, καί μάλιστα ήδη στα 

πρωιμότερα μεταξύ αυτών.

Συγκεκριμένα, τον 9ο αί. στο Ψαλτήριο τής Μονής Παντοκράτορος ό 

Πόκος έπιλέγεται για τήν εικονογράφηση του 6ου στίχου του 71ου Ψαλμου: 

«καταβήσεται ώς ύετος έπί πόκον καί ώσεί σταγών ή στάζουσα έπί τήν 

γήν» (Είκ. 70).502

Όπως εχει ήδη αναφερθεί, ή παράσταση αυτή για τήν εικονογρά

φηση του συγκεκριμένου ψαλμικου στίχου συνεχίζεται μέ μικρές διαφορο

ποιήσεις έως καί τήν ύστεροβυζαντινή περίοδο. Άπο τα σχετικα παρα

δείγματα αναφέρουμε ένδεικτικα τα Ψαλτήρια Bristol (11ος αί.), Barberini 

(11ος αί.), Θεοδώρου (1066) καί Κιέβου (1397) (Είκ. 71).503

Ό Πόκος του Γεδεών σέ προφανή συσχετισμο μέ τήν Θεοτόκο καί 

τήν Θεία Ένανθρώπηση έμφανίζεται καί στα δύο εικονογραφημένα 

χειρόγραφα τών Όμιλιών του μοναχου Ίακώβου (12ος αί.). Το διπλο θαυμα

499 «ΙΣΑΗΑΣ ΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΕΝ ΤΙ ΛΑΒΙΔΙ ΤΟ ΘΙΟΝ ΑΘΡΑΚΑΝ». Thierry, Ayvali Kilise, σ. 
116 καί είκ. 12, σ. 117.
500 Για το θέμα τής ανθρακοφόρου Λαβίδος βλ. κατωτέρω το οίκείο ΣΤ' κεφάλαιο.
501 Για παραδείγματα βλ. Weitzmann, Bernabo, Tarasconi, Octateuchs, τ. 2, πίν. 1440-1442.
502 Dufrenne, L'illustration, πίν. 12, fol. 93v.
503 Dufrenne, L'illustration, πίν. 54, fol. 115r. Kitzinger, The descent, πίν. XXXIX, είκ. 11. 
Nersessian, Psautiers, πίν. 51, είκ. 149. Popova, Miniatures russes, είκ. 51, σ. 92.
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είκονίζεται λεπτομερώς σέ ολοσέλιδη μικρογραφία, η οποία προτάσσεται 

τού Λόγου Είς τον ευαγγελισμόν της ύπεραγίας Θεοτόκου, εκλεγείς από 

τών θείων Γραφών. Σέ αύτη το περιστατικο άποδίδεται σέ τρείς φάσεις: ο 

Γεδεών προ τού Πόκου ζητεί την κατάβαση της δρόσου, πράγμα πού 

γίνεται, στην συνέχεια πιέζει τον Πόκο έπάνω άπο λεκάνη καί τέλος, η 

δρόσος διαχέεται παντού πλην τού Πόκου κατά το δεύτερο αίτημα τού 

Κριτού (Είκ. 72).504 Ό προεικονιστικος χαρακτήρας τού θέματος άναδει- 

κνύεται άπο τον συσχετισμό του μέ το γεγονος τού Εύαγγελισμού άφενος 

καί άπο την συνύπαρξή του στο ίδιο χειρόγραφο μέ άλλα θέματα θεομη

τορικών προτυπώσεων (Βάτος, Ράβδος, Κλίνη) άφετέρου.505

Το θέμα τού Πόκου ώς θεομητορικη προτύπωση έμφανίζεται καί 

στην γνωστη είκόνα της Κυκκώτισσας τού Σινά (μέσα 12ου αί.) (Είκ. 4).506 

Στο δεξί άκρο της, στο πέμπτο διάχωρο, ο Γεδεών είκονίζεται κρατώντας 

στο δεξί του χέρι τον μεγάλου μεγέθους καί φλογόμορφο Πόκο, ένώ στο 

άριστερο φέρει άνοικτο είλητό, όπου άναγράφεται κείμενο σχετικο μέ την 

διήγηση τών Κριτών.507

Στην ομόλογη αύτης τού Σινά είκόνα τού Ερμιτάζ (ύστερος 12ος αί.) 

δέν μπορεί λόγψ της φθοράς νά τεκμηριωθεί άπολύτως η παρουσία τού 

Γεδεών, η οποία όμως θεωρείται σχεδον βέβαιη άπο τούς μελετητές (Είκ. 

5).508

Ό τρόπος αύτος άπεικόνισης θά άκολουθηθεί μέ μικρές μόνο 

διαφοροποιήσεις στην συνοπτικη άπόδοση τού θέματος στά πλαίσια της 

παραστάσεως «Άνωθεν οί Προφηται» καί έμφανίζεται έδώ ήδη άποκρυ- 

σταλλωμένος.

504 Stornajolo, Omilie, πίν. 46.
505 Γιά ορισμένες άπο τίς παραστάσεις προεικονίσεων πού περιλαμβάνονται στά δύο 
χειρόγραφα βλ. Linardou, Depicting the Salvation, σ. 133-149.
506 Weyl Carr, Enthroned Virgin, σ. 372-373. Παπαμαστοράκη, Είκόνα Παναγίας, σ. 314-316.
507 Το πρώτο μέρος τού κειμένου είναι δυσανάγνωστο. Το ύπόλοιπο μπορεί νά διαβαστεί 
ώς έξης: «... είς τον πόκον τών έρίων είς άλωνα».
508 Piatnitsky, Icon, σ. 110-111.
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Μέσα στα πλαίσια αυτα έπισημαίνεται καί ή παρουσία του Γεδεών 

-περιορισμένης σχετικα συχνότητος- ώς μέλους του προφητικου χορου 

στον χώρο του τρούλλου.509 Ή σχέση του μέ τήν Θεία Ένανθρώπηση 

προκύπτει απο το περιεχόμενο του είλητου του πού αναφέρεται στον 

Πόκο είτε κατα τήν διήγηση τών Κριτών είτε κατα τον ψαλμικο στίχο. 

Στήν πρώτη περίπτωση ανήκει ή απεικόνισή του στήν Παναγία 

Άρακιώτισσα (1192) (Είκ. 73) καί στήν δεύτερη αυτή στον ναο του 

αρχαγγέλου Μιχαήλ στα Κάτω Λεύκαρα (τέλος 12ου αί.).510 Ό συσχετισμος 

γίνεται έντονότερος όταν κεντρικος άξονας του προγράμματος του 

τρούλλου είναι το γεγονος τής Θείας Ένανθρωπήσεως.511

Στήν μνημειακή ζωγραφική ή πρώτη σαφής απεικόνιση του 

θέματος του Πόκου σέ σχέση μέ τήν Θεοτόκο απαντ^ στον γεωργιανο ναο

509 Ή παρουσία του Γεδεών στον τρουλλο προσδίδει στο πρόσωπό του τήν προφητική 
ίδιότητα. Το έπεισόδιο μέ τον Πόκο θεωρείται προφητική όρασις του μελλοντικου 
έρχομου του Μεσσίου καί τής προσφοράς τής Χάριτος στα εθνη. Το προφητικο χάρισμα 
του Γεδεών μέ έπίκεντρο το περιστατικο του Πόκου έπισημαίνει καί ό Ωριγένης στίς 
έρμηνευτικές όμιλίες του Είς τούς Κριτάς, όπου προσεγγίζει μέ πληρότητα το όλο θέμα. 
Βλ. Messie, Neyrand, Borret, Origene, σ. 185, 192-203. Είκονογραφική εκφραση του 
προφητικου-όραματικου χαρακτήρος του θαύματος του Πόκου συνιστφ κατα τήν γνώμη 
μας, μια είκονογραφική λεπτομέρεια τής απεικονίσεώς του στα πλαίσια τής Ρίζης Ίεσσαί 
στο Decani. Σέ αυτή απο το ήμικύκλιο του ουρανου στο άνω μέρος της ξεκιν^ τριάκτινη 
δόξα, το τρίτο σκέλος τής όποίας, δηλαδή το Άγιο Πνευμα, κατευθύνεται προς τον 
δεόμενο Γεδεών, δηλώνοντας τον φωτισμό του απο τον Θεό. Radovanovic, Runo, είκ. 4, σ. 
41.
510 Παπαμαστοράκη, Ή σημασία τών προφητών, σ. 75-76 καί πίν. 34. Schiemenz, The 
Significance, σ. 202-203 καί είκ. 10. Ή παρουσία του Γεδεών στον ευρύτερο χώρο του 
τρούλλου μέ αυτου του περιεχομένου συνοδευτικα είλητά, σημειώνεται αρκετα συχνα 
καί σέ μνημεία τής ύστεροβυζαντινής περιόδου, όπως π.χ. ό Άγ. Γεώργιος 
Όμορφοκκλησιάς στήν ευρύτερη περιοχή τής Καστοριάς (τέλη 13ου-αρχ. 14ου αί.), ό Άγ. 
Ίωάννης Kaneo Άχρίδος (μετα το 1296), ή Όλυμπιώτισσα Έλασσώνος (1332-1348), ό Άγ. 
Νικόλαος τής Στέγης στήν Κύπρο (β' μισο 14ου αί.) κ.ά. Σ. Κίσσα, Όμορφοκκλησιά. Οί 
τοιχογραφίες τού ναου τού Άγίου Γεωργίου κοντά στην Καστοριά, Βελιγράδι 2008, σχ. 2α, σ. 
16 καί σ. 17. Παπαμαστοράκη, Ό διάκοσμος, σ. 6, 24. Constantinides, Olympiotissa, τ. ΙΙ, πίν. 
28.
511 Αυτο συμβαίνει π.χ. στήν περίπτωση τής Άρακιώτισσας, όπου τα είλητα τών όκτώ απο 
τούς δώδεκα συνολικα προφήτες αναφέρονται στήν Ένανθρώπηση του Λόγου. 
Παπαμαστοράκη, Ή σημασία τών προφητών, σ. 76-77.
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της Betania (μετά το 1207), στά πλαίσια κύκλου παραστάσεων παλαιοδια- 

θηκικών θεομητορικών προτυπώσεων.512

Ή άπεικόνιση του ενδρόσου Πόκου έως την Παλαιολόγειο περίοδο 

παρουσιάζει μιά ενδιαφέρουσα εξέλιξη καί άπαντ^ σέ διάφορα είδη 

τέχνης (μνημειακη ζωγραφική, φορητές εικόνες, χειρόγραφα). Ή συνο- 

πτικη άπόδοση του θέματος εμφανίζεται ήδη άποκρυσταλλωμένη, ή άφη- 

γηματική, όμως, άπόδοσή του είναι άκόμη ύπο διαμόρφωσιν. Οί μνη

μειακές συνθέσεις μέ εύθεΐα την άναφορά στο πρόσωπο της Θεοτόκου 

άνήκουν στην Παλαιολόγειο περίοδο.

3.3 Ή  Π α λ α ιο λ ό γ ε ια  π ε ρ ίο δ ο ς

Ή άπεικόνιση του θέματος του ενδρόσου Πόκου γνωρίζει σημαν- 

τικη διάδοση κατά την Παλαιολόγειο περίοδο, οπότε συνέτρεχαν οί 

κατάλληλες ίστορικές, θεολογικές καί είκονογραφικές προϋποθέσεις. Οί 

σημαντικότερες άφηγηματικές άπεικονίσεις του θέματος, φορτισμένες μέ 

συμβολικο περιεχόμενο, άνήκουν στην περίοδο αύτή, όπως καί ή ιδιαίτερη 

διάδοση του συνοπτικου τύπου στά πλαίσια άπεικονίσεων του θέματος 

«Άνωθεν οί Προφηται» καί παρεμφερών συνθέσεων.

Απο τά μνημεΐα πού εμπίπτουν στά πλαίσια της έρευνάς μας 

προέρχονται δύο άφηγηματικές καί μία συνοπτικη άπεικόνιση, ενώ ένας 

μεγάλος άριθμος παραστάσεων πού άπαντ^ σέ «περιφερειακά» μνημεΐα, 

στοιχεΐο ενδεικτικο της διαδόσεως του θέματος, συνεξετάζεται ώς συγκρι- 

τικο ύλικό.

512 Eastmond, Royal Imagery, σ. 156, 164-165.
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3.3.1 Α υτοτελείς α φ ηγ ημ α τικ ές π α ρα στά σεις-Τα  μνημεία

3.3.1.1 Άγ. Απόστολοι Θεσσαλονίκης (1315 π. η μεταξύ 1328 και 
1334) (αρ. κατ. 4α)

Στο Ν τύμπανο τού Α σταυροθολίου τού Ν περιστώου τού ναού

είκονίζεται το περιστατικο τού Πόκου τού Γεδεών (Είκ. 74).513 Στην άφηγη- 

ματικού χαρακτηρος παράσταση έχει έπιλεγεί η άπεικόνιση της β' φάσης 

τού πρώτου θαύματος τού Πόκου.514 Ό Γεδεών, σκυμμένος στο κέντρο της 

παράστασης, κρατ^ μέ τά δυό του χέρια τον νοτισμένο Πόκο, τον οποίο 

στίβει έπάνω άπο λεκάνη μέ ψηλο πόδι.515 Ή τελευταία είναι ήδη γεμάτη 

νερό. Το βάθος της παράστασης καταλαμβάνει μεγάλο έλλειψοειδές

513 Γιά την παράσταση βλ. Stephan, Apostelkirche, σ. 142-144 καί είκ. 90, σ. 57.
514 Μέ τον ίδιο τρόπο έχει είκονιστεί το θέμα καί στο Lesnovo. Ιστορείται καί έκεί η β' 
φάση τού πρώτου θαύματος, ένώ στο Decani έπιλέγεται μέν καί πάλι η στιγμη τού 
στιψίματος τού Πόκου στην λεκάνη, άλλά είκονίζεται καί η βροχη νά πέφτει άπο τον 
ούρανο σέ αύτόν, σέ μιά συνεκδοχικη άπόδοση τών δύο φάσεων τού πρώτου θαύματος.
515 Μέ παρόμοιο τρόπο, μέ ψηλο δηλαδη πόδι, είκονίζεται η λεκάνη καί σέ άλλες 
παραστάσεις τού θέματος, όπως π.χ. στην Gracanica (1321), την Μονη Χιλανδαρίου 
(1321/2) καί το Decani (1346-50). Radovanovic, Runo, είκ. 1-3, σ. 38-40. Επίσης, έχει συχνά 
αύτη την μορφη άκόμα καί όταν το θέμα περιλαμβάνεται στά πλαίσια τού «Άνωθεν οί 
Προφηται» ή της Ρίζης Ίεσσαί. Αναφέρουμε γιά την πρώτη περίπτωση ένδεικτικά την 
άπεικόνιση στην Zarzma καί την μεταβυζαντινη στον Τίμιο Σταυρο τού Άγιασμάτι καί 
γιά την δεύτερη την άπεικόνιση στο Decani. Αργυρού, Μυριανθέως Άγιασμάτι, σ. 50. 
Radovanovic, ένθ' άν., είκ. 4, σ. 41. Αύτη η μορφη της λεκάνης παραπέμπει στην σχέση 
τού θέματος μέ το Βάπτισμα. Είναι ένδεικτικό, ότι η προαναφερθείσα άπεικόνιση τού 
Πόκου στά πλαίσια της Ρίζης Ίεσσαί στο Decani, όπου η λεκάνη έχει την μορφη 
κολυμβήθρας, έμφανίζεται ώς θέμα πάρισο αύτού τού Βαπτίσματος τού Χριστού, μέ το 
οποίο είναι τοποθετημένο σέ άνάλογη θέση, έκατέρωθεν της σειράς τών προπατόρων 
τού Κυρίου. Ή τριμερης δόξα πού κατεβαίνει άπο το ημικύκλιο τού ούρανού, άπο την 
οποία το μεσαίο σκέλος πού συμβολίζει το δεύτερο πρόσωπο της Άγίας Τριάδος, τον 
Λόγο, κατευθύνεται προς τον Πόκο, παραπέμπει άμεσα στην άπτη φανέρωση της 
Τριάδος κατά το γεγονος της Βαπτίσεως, όπως χαρακτηριστικά άναφέρεται καί στο 
τροπάριο της έορτης: «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, η της Τριάδος έφανερώθη 
προσκύνησις...». Μηναϊον Ίανουαρίου, σ. 110. Επίσης, σέ μικρογραφίες χειρογράφων πού 
είκονίζουν βαπτισμούς η κολυμβήθρα έχει συχνά αύτη την μορφή, λεκάνης, δηλαδή, μέ 
ψηλο πόδι. Αναφέρουμε π.χ. την μικρογραφία στο φύλλο 112r τού εικονογραφημένου 
κώδικος τού Χρονικού τού Σκυλίτζη (β' μισο 12ου αί.), πού είκονίζει την βάπτιση τού υίού 
τού Λέοντος Στ', καί αύτη στο φύλλο 163 v τού βουλγαρικού άντιγράφου τού Χρονικού 
τού Κωνσταντίνου Μανασση (1344/5), πού είκονίζει την βάπτιση τού ηγεμόνος τών 
Βουλγάρων Βόριδος. V. Tsamakda, The Illustrated Chronicle o f Ioannes Skylitzes in Madrid, 
Leiden 2002, είκ. 256. I. Dujcev, Die Miniaturen der Manasses-chronik, Sofia-Leipzig 1965, είκ. 
57.

Σχετικά μέ την μορφη της λεκάνης, η Stephan έπισημαίνει καί την ομοιότητά της μέ 
δισκοπότηρο προσδίδοντας στην παράσταση καί εύχαριστιακο περιεχόμενο. Apostelkirche, 
σ. 144.
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σχημα πού άποδίδει το άλώνι, στο οποΐο λαμβάνει χώρα το περιστατικό.516 

Στο άνω μέρος είκονίζεται ήμικύκλιο του ούρανου πού δηλώνει την θεία 

παρουσία.

Το συμβολικο περιεχόμενο της παραστάσεως δέν δηλώνεται μέ 

είκαστικο τρόπο (π.χ. κάποιο μετάλλιο μέ την μορφη της Θεοτόκου), 

εκφράζεται, όμως, σαφώς άπο την συνύπαρξη του Πόκου στον εύρύτερο 

χώρο του Α σταυροθολίου μέ κύκλο παραστάσεων παλαιοδιαθηκικών 

θεομητορικών προτυπώσεων (Σκηνη Μαρτυρίου, Οίκος Σοφίας, κεκλει- 

σμένη Πύλη, Κλΐμαξ Ίακώβ, φλεγομένη Βάτος, Ρίζα Ίεσσαί).517

Έπιπλέον, στο κέντρο του σταυροθολίου ύπάρχει μετάλλιο μέ την 

Θεοτόκο, το οποΐο είναι δηλωτικο του συμβολικου περιεχομένου τών 

πέριξ άπεικονίσεων.

Ή ίδια σχέση συνδέει την παράσταση του Πόκου καί μέ τίς ύπό- 

λοιπες άναλόγου θεματολογίας άπεικονίσεις στον χώρο του Ν περιστώου.

Έπιπλέον, ή εύχαριστιακη διάσταση του θέματος το συνδέει 

ιδιαιτέρως μέ το εύρισκόμενο στο άπέναντι Β τύμπανο του Α σταυροθο

λίου θέμα της Σκηνης του Μαρτυρίου, το οποΐο, εκτος άπο τύπος της 

Θεοτόκου, έχει έρμηνευθεΐ καί ώς τύπος του μυστηρίου της Θείας 

Εύχαριστίας.518

Σημαντικο στοιχεΐο συνιστ^ το γεγονος της επανάληψης του θέμα

τος του Πόκου στην παρακείμενη παράσταση της Ρίζης Ίεσσαί (Είκ. 75). 

Στά πλαίσια αύτης είκονίζεται γιά δεύτερη φορά, μέ άφηγηματικο καί

516 Stephan, Apostelkirche, σ. 142. Μέ τον ίδιο άκριβώς τρόπο καί στο ίδιο σημεΐο άποδίδεται 
το άλώνι καί στην παράσταση στο Lesnovo. Gabelic, Lesnovo, πίν. 80. Ή Stephan θεωρεΐ, 
ότι ή μορφη αύτη του άλωνιου παραπέμπει στον λειτουργικο δίσκο. Ένθ' άν., σ. 144.
517 Stephan, Apostelkirche, σ. 327.
518 Stephan, Apostelkirche, είκ. 89, σ. 57. Είκονογραφικη έκφραση του περιγραφέντος 
συσχετισμου συνιστώ ή επάλληλη άπεικόνιση της Σκηνης μέ την παράσταση της 
Κοινωνίας τών Αποστόλων στην Curtea de Arges (1380-85). M.N. Beljaev, « Le "Tabernacle 
du Temoignage" dans la peinture balkanique du XlVe siecle» στο L'art byzantin chez les Slaves. 
Les Balkans, Premier recueil didii a la mimoire de Thiodore Uspenskij, τ. Ι, 2, Paris 1930, σ. 320 καί 
πίν. XLVI.
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πάλι τρόπο, ή σχετική μέ τον Πόκο διήγηση του βιβλίου τών Κριτών. Στήν 

αποσπασματικα σωζόμενη απεικόνιση πού βρίσκεται στήν κατωτέρα 

ζώνη τής παραστάσεως έμφανίζεται ό Γεδεών στραμμένος ίκετευτικα 

προς το ήμικύκλιο του ουρανου, όπου είκονίζεται ό Χριστός. Άπο έκεί 

πέφτει δρόσος-βροχή, ή όποία προφανώς θα κατέληγε στον Πόκο πού δέν 

διακρίνεται, καθώς το κάτω τμήμα τής παραστάσεως είναι κατεστραμ

μένο. 519 Είναι ένδιαφέρον, ότι στήν δεύτερη αυτή απεικόνιση, για να 

αποφευχθεί μια πανομοιότυπη έπανάληψη, εχει έπιλεγεί να απεικονιστεί 

ένα διαφορετικο σημείο τής διηγήσεως, το αίτημα δηλαδή του Γεδεών καί 

ή ίκανοποίησή του, αντί του στιψίματος του Πόκου.

Το ίδιο φαινόμενο, ή διπλή, δηλαδή, απεικόνιση του θέματος του 

Πόκου, μία φορα αυτοτελώς καί μία στα πλαίσια τής Ρίζης Ίεσσαί, σέ 

διαφορετικούς όμως χώρους, απαντ^ καί στο είκονογραφικο πρόγραμμα 

του Decani (Είκ. 76, 77).520

Ή παράπλευρη, πάντως, απεικόνιση τών δύο παραστάσεων στούς 

Άγ. Άποστόλους καθιστ^ ακόμα στενότερη τήν μεταξύ τους σχέση.

519 Βλ. Stephan, Apostelkirche, σ. 158-160 καί είκ. 91, σ. 58 καί σχ. 91, σ. 59, ή όποία σημειώνει, 
ότι ή παρουσία του Χριστου στο ήμικύκλιο του ουρανου στήν παράσταση δηλώνει τήν 
διπλή φύση του. Βλ. έπίσης N. Dionisopoulos, «Loza Jesejeva u Svetim Apostolima u 
Solunu», Zograf 21 (1990), σ. 64.
520 Ή πρώτη βρίσκεται στον χώρο τής Προθέσεως καί ή δεύτερη στον Δ τοίχο του κυρίως 
ναου. Radovanovic, Runo, είκ. 3-4, σ. 40-41. Καί στήν περίπτωση αυτή έπιλέγεται ή 
απεικόνιση διαφορετικών σημείων τής σχετικής διηγήσεως, τα όποία μάλιστα είναι 
ανάλογα μέ αυτα τών παραστάσεων τών Άγ. Άποστόλων' στήν αυτοτελή απεικόνιση 
έπιλέγεται το στίψιμο του Πόκου, ένώ στήν έντεταγμένη στήν Ρίζα Ίεσσαί ή δέηση του 
Γεδεών στον Θεο για τήν κατάβαση τής δρόσου καί ή έκπλήρωσή της. Είναι ένδιαφέρον 
να έπισημανθεί καί μια περαιτέρω αντιστοιχία τών μή αυτοτελών παραστάσεων τών δύο 
μνημείων, σέ ό,τι αφορ^ στον τρόπο αποδόσεως τής παρουσίας του Θεου. Στούς Άγ. 
Άποστόλους στο ήμικύκλιο του ουρανου είκονίζεται ό ίδιος ό Χριστός, ένώ στο Decani 
απο το σημείο αυτο ξεκιν^ τριάκτινη δόξα, μέ τήν μεσαία ακτίνα να κατευθύνεται προς 
τον Πόκο. Δηλώνεται, ετσι, το γεγονος τής Ένανθρωπήσεως του δευτέρου προσώπου τής 
Άγίας Τριάδος. Μέ διαφορετικα είκονογραφικα μέσα αποδίδεται στίς δύο παραστάσεις το 
κοινο θεολογικο μήνυμα. Έπιφανές παρόμοιο παράδειγμα μορφής καί λειτουργίας τής 
τριάκτινης δόξας συνιστώ ή χαμένη σήμερα ψηφιδωτή παράσταση του τεταρτοσφαιρίου 
τής αψίδος τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου στήν Νίκαια (μετα το 843). Schmit, Koimesis- 
Kirche, πίν. XX.
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3.3.1.2 Μονή Χιλανδαρίου (1321/2) (άρ. κατ. 4β)

Ή άφηγηματικη άπεικόνιση του θέματος του Πόκου του Γεδεών

στην Μονη Χιλανδαρίου καταλαμβάνει το ΒΔ σφαιρικο τρίγωνο του Β 

τρούλλου της Λιτης (Είκ. 24).521 Στην παράσταση είκονίζονται συνδυασμέ

νες οί δύο φάσεις του πρώτου θαύματος του Πόκου. Ό Γεδεών είκονίζεται 

δύο φορές522: στο άριστερο τμημα της παράστασης στέκεται όρθιος μέσα 

στο άλώνι, στηριζόμενος μέ τά δύο χέρια στο λιχνιστήρι, ενώ μπροστά του 

βρίσκεται ο Πόκος, στον οποΐο κατέρχεται δρόσος-βροχη άπο ήμικύκλιο 

του ούρανου στο άνω μέρος. Στά δεξιά ο Κριτης στίβει τον Πόκο 

σκυμμένος επάνω άπο λεκάνη μέ ψηλο πόδι, μέσα στην οποία χύνεται το 

περιεχόμενο.523

521 Radovanovic, Runo, είκ. 1, σ. 38. Markovic, Original paintings, σ. 230. Τουτου, Φουστέρη, 
Εύρετήριον, σ. 188 (άρ. 90). Εύθυμίου, Λιτη Χιλανδαρίου, είκ. 3.
522 Πολλαπλη άπεικόνιση του ενεργουντος προσώπου σέ παράσταση παλαιοδιαθηκικης 
θεομητορικης προτυπώσεως άπαντ^ στο θέμα της φλεγομένης Βάτου, όπου επίσης 
άποδίδονται συγχρονικά διαφορετικές φάσεις του οράματος. Στην συνηθέστερη σχετικη 
εκδοχη ο Μωυσης είκονίζεται μιά φορά γονατιστος νά λύνει το σανδάλι του κατά την 
θεία επιταγη καί την δεύτερη όρθιος σέ στάση εκπλήξεως προ της Βάτου. Απο τά σχετικά 
παραδείγματα άναφέρουμε ενδεικτικά τίς άπεικονίσεις στον Άγ. Νικόλαο Όρφανο (β' 
δεκαετία 14ου αί.) καί τούς Άγ. Αποστόλους (1315 π. η μεταξύ 1328 καί 1334) στην 
Θεσσαλονίκη καί την Gracanica (1321). Τσιτουρίδου, Άγιος Νικόλαος, πίν. 61-62. Stephan, 
Apostelkirche, σχ. 87, σ. 55. Petkovic, La peinture, είκ. 31, σ. 29. Ή διπλη άπεικόνιση του 
Γεδεών στην παράσταση του Πόκου πιθανον νά είναι άποτέλεσμα επίδρασης της 
εικονογραφίας του θέματος στά πλαίσια της Ρίζης Ίεσσαί. Στο πρώιμο π.χ. παράδειγμα 
στην πρόσοψη του καθεδρικου του Orvieto (1305-1308), πού θεωρεΐται, μάλιστα, ότι 
ύπηρξε καί πρότυπο γιά την είκονογραφία του θέματος, ο Γεδεών είκονίζεται δύο φορές' 
την πρώτη πιέζει τον Πόκο πάνω άπο λεκάνη καί την δεύτερη ζητεΐ άπο τον Θεο νά 
μείνει ο Πόκος ξηρος καί νά νοτισθεΐ ή γη, κατά μία άποψη, η δέεται στον Θεό, άπο τον 
οποΐο δέχεται, μέσψ του άγγέλου, την άποστολη άπελευθέρωσης τών Ίσραηλιτών άπο 
τούς Μαδιανΐτες, κατ' άλλη. Βλ. M.D. Taylor, «The Prophetic Scenes in the Tree of Jesse at 
Orvieto», ArtB 54 (1972), τχ. 4, σ. 403-417. Γουλούλη, Ρίζα Ίεσσαί, σ. 121-124 καί πίν. 7, 2.
523 Ή παράσταση της Μονης Χιλανδαρίου παρουσιάζει στενές άναλογίες μέ την 
άπεικόνιση του θέματος στην Gracanica. Το γενικο είκονογραφικο σχημα είναι το ίδιο, 
εμφανίζεται όμως άπλώς άνεστραμμένο. Στο άριστερό, δηλαδή, τμημα της παράστασης 
είκονίζεται ο Γεδεών σκυμμένος νά στίβει τον Πόκο επάνω άπο λεκάνη καί στο δεξί 
στέκεται όρθιος προ του Πόκου μέσα στο άλώνι, στηριζόμενος μέ το άριστερό του χέρι 
στο λιχνιστήρι καί ύψώνοντας το δεξί ίκετευτικά προς τον ούρανό, όπου έχει στραμμένο 
καί το βλέμμα του. Στον Πόκο πέφτει καί εδώ δρόσος, άλλά ή προέλευση δέν φαίνεται, 
καθώς το άνω μέρος της παραστάσεως είναι κατεστραμμένο. Ή στάση ίκεσίας του 
Γεδεών είναι το μόνο στοιχεΐο πού διαφοροποιεΐ την παράσταση της Gracanica άπο την 
άντίστοιχη του Χιλανδαρίου. Ή ομοιότητα τών δύο άπεικονίσεων πού, σημειωτέον, είναι 
σύγχρονες παραπέμπει είτε σέ κοινο ζωγραφικο συνεργεΐο η σέ εξάρτηση άπο κοινο
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Το συμβολικο περιεχόμενο της παράστασης τονίζεται ιδιαιτέρως 

καθώς καί στίς δύο άπεικονίσεις του ο Πόκος φέρει μετάλλιο μέ την 

Θεοτόκο σέ προτομή.524 Επιπλέον, στο ημικύκλιο τού ούρανού, άπ' όπου 

πέφτει η δρόσος, είκονίζεται ο Χριστος Εμμανουήλ.525 Δηλώνεται, έτσι, μέ 

άμεσο τρόπο το συμβολικο περιεχόμενο τού Πόκου καί της δρόσου-ύετού 

καθώς καί το γεγονος το οποίο προτυπώνουν, δηλαδη η κάθοδος τού 

Λόγου στην μήτρα της Θεοτόκου.526

Ή σχέση τού θέματος μέ την Θεία Ενανθρώπηση καί την Θεοτόκο 

δηλώνεται καί άπο το είκονογραφικο περιβάλλον της παραστάσεως. Στά 

ύπόλοιπα σφαιρικά τρίγωνα τού Β τρούλλου είκονίζονται έπίσης τυπο

λογικές σκηνές άπο την Παλαιά Διαθήκη καί συγκεκριμένα η Κλίμαξ τού 

Ίακώβ, η πάλη του μέ τον άγγελο (Είκ. 19, 20) καί η θυσία τών γονέων τού 

Σαμψών. Επιπλέον, στο τύμπανο τού ίδίου τρούλλου είκονίζονται προπά

τορες άπο την κατά σάρκα γενεαλογία τού Χριστού.527

Ανάλογο περιεχόμενο έμφανίζει το πρόγραμμα καί τού Ν τρούλ

λου της Λιτης καί μεμονωμένες παραστάσεις σέ όλους τούς χώρους τού

είκονογραφικο πρότυπο. Γεγονος είναι, ότι άπο τίς γνωστές σέ έμάς περιπτώσεις μόνο 
στά δύο αύτά παραδείγματα συνδυάζονται κατ' αύτον τον τρόπο οί δύο φάσεις τού 
πρώτου θαύματος μέ την προσθήκη, μάλιστα, της διπλης παρουσίας τού Γεδεών.
524 Το ίδιο συμβαίνει καί στην άντίστοιχη άπεικόνιση στην Gracanica.
525 Ό Χριστος στο ημικύκλιο τού ούρανού έμφανίζεται καί σέ άπεικονίσεις τού Πόκου στά 
πλαίσια της Ρίζης Ίεσσαί, όπως π.χ. στην Sopocani (δεκαετία 1260), τούς Άγ. Αποστόλους 
Θεσσαλονίκης (1315 π. ή μεταξύ 1328 καί 1334), τον Άγ. Γεώργιο Βιάννου (1401) κ.ά. Djuric, 
Sopocani, σ. 132. Stephan, Apostelkirche, σ. 159-160. Γουλούλη, Ρίζα Ίεσσαί, σ. 386 καί πίν. 17.
526 Πρβλ. την μικρογραφία τού φύλλου 115r τού Ψαλτηρίου Bristol, όπου το ίδιο συμ- 
βολικο περιεχόμενο άποδίδεται άντί μεταλλίων μέ έπιγραφές. Dufrenne, L'illustration, πίν. 
54, fol. 115r. Ένας παρόμοιος προσδιορισμος τού περιεχομένου τών συμβόλων ύπάρχει 
πιθανον στην παράσταση τού θέματος τού άλατομήτου Όρους στο Decani, όπου η διπλη 
άπεικόνιση τού Λίθου φέρει μετάλλιο μέ τον Χριστο Εμμανουήλ, ένώ έπάνω στην μία 
άπο τίς έπίσης δύο άπεικονίσεις τού Όρους είκονίζεται καί τρίτο μετάλλιο, ίσως μέ την 
προτομη της Θεοτόκου. Μέ αύτο τον τρόπο διευκρινίζεται η ίδιότης τού Λίθου ώς τύπου 
τού Χριστού καί τού Όρους ώς τύπου της Θεοτόκου. Βλ. Petkovic, Decani, II, πίν. CCLXVII, 
μέ την σημείωση, ότι η κατάσταση της φωτογραφίας δέν έπιτρέπει σαφείς παρατηρήσεις.
527 Markovic, Original paintings, σ. 229-230. Radovanovic, Hristovi preci, σ. 639-652.
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καθολικου.528 Μέσα στο πλέγμα τών σχέσεων αυτών τήν σημαντικότερη 

θέση κατέχει ή δεύτερη απεικόνιση του Γεδεών, αυτή τήν φορα στον 

κεντρικο τρουλλο του καθολικου (Είκ. 78). Έκεί έμφανίζεται ώς μέλος του 

προφητικου χορου κρατώντας είλητο μέ αναφορα καί πάλι στον Πόκο, 

σύμφωνα όμως μέ τον ψαλμικο στίχο.529 Στήν περίπτωση, έπομένως, αυτή 

ό Γεδεών είκονίζεται δύο φορές σέ συσχετισμο καί μέ τα δύο παλαιοδια- 

θηκικα χωρία πού αναφέρονται στον Πόκο, στοιχείο ασυνήθιστο στα 

πλαίσια του ίδίου είκονογραφικου προγράμματος. Ή άνετη σύνδεση του 

Γεδεών καί μέ τα δύο σχετικα χωρία έπιβεβαιώνει τήν στενή σχέση του 

προσώπου του μέ το αντικείμενο-σύμβολο του Πόκου.

Σέ δεύτερο έπίπεδο έρμηνείας ό Πόκος συνδέεται καί μέ τήν 

παράσταση τής Βαπτίσεως του Χριστου στον Α τοίχο τής Λιτής.530

3.3.2 Συνοπτικές π α ρα στά σεις-Τά  μνημεία

3.3.2.1 Περίβλεπτος Μυστρά (μεταξύ 1365 και 1374) (άρ. κατ. 4γ)

Στήν Περίβλεπτο του Μυστρά ό Γεδεών κρατώντας τον Πόκο

είκονίζεται στο τύμπανο του τρούλλου (Είκ. 50).531 Στήν περίπτωση αυτή 

εχουμε μια συνοπτική απεικόνιση του θέματος στα πλαίσια του 

προφητικου χορου.532 Συγκεκριμένα, ό Κριτής ίστορείται όλόσωμος φέρον

528 Για τα θέματα τών προεικονίσεων στήν Λιτή του Χιλανδαρίου καί τήν σχέση μεταξύ 
τους, αλλα καί μέ το στενο καί το ευρύτερο είκονογραφικο τους περιβάλλον βλ. 
Ευθυμίου, Λιτή Χιλανδαρίου.
529 Παπαμαστοράκη, Ό διάκοσμος, σ. 29. Markovic, Original paintings, σ. 221.
530 Markovic, Original paintings, σ. 235.
531 Μουρίκη, Προεικονίσεις, σ. 219, 228-229 καί πίν. 79.
532 Ό Γεδεών είκονίζεται στον χώρο του κεντρικου τρούλλου καί άλλων μνημείων τής 
περιόδου, χωρίς να φέρει σέ άλλη περίπτωση το σύμβολο του Πόκου, συνοδευόμενος, 
όμως, απο αναλόγου περιεχομένου είλητό. Άναφέρουμε ένδεικτικώς τον Άγ. Ίωάννη 
Kaneo στήν Άχρίδα (μετα το 1296), τήν Resava (1407-1418) καί το Kalenic (1413). 
Παπαμαστοράκη, Ό διάκοσμος, σ. 6, 35-36 καί πίν. 144α. Στίς απεικονίσεις αυτές το 
περιεχόμενο του συνοδευτικου είλητου βασίζεται στήν διήγηση τών Κριτών. Υπάρχουν, 
όμως, καί περιπτώσεις, όπως π.χ. το καθολικο τής Μονής Χιλανδαρίου (1321/2), όπου ό 
Γεδεών συνοδεύεται απο τον ψαλμικο στίχο. Παπαμαστοράκη, ενθ' αν., σ. 29. Ό Γεδεών 
έμφανίζεται, έπίσης, καί σέ προφητικούς χορούς δευτερευόντων τρούλλων, όπως
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τας στο δεξί του χέρι δοχείο γεμάτο νερο καί στο άριστερο άνοικτο είλητο 

μέ δυσανάγνωστη έπιγραφή. Ό Πόκος, πού φέρει μετάλλιο μέ την προτο- 

μη της Θεοτόκου, αίωρείται λίγο έπάνω άπο το δοχείο. Σέ αύτον καταλή

γει λεπτη ταινία πού ξεκιν^ άπο το άνω μέρος της παράστασης, ένώ άπο 

τον Πόκο η δρόσος πέφτει έν συνεχείς στο ύποκείμενο δοχείο.533 Ό Γεδεών 

φέρει στο κεφάλι την κίδαρι, το κάλυμμα τών Εβραίων άρχιερέων.534

Το συμβολικο περιεχόμενο τού θέματος έκφράζεται μέ την ίστό- 

ρηση, δυσδιάκριτου σήμερα, μεταλλίου μέ προτομη της Θεοτόκου έπάνω

στον Πόκο.535

Ή παρουσία όλων αύτών τών είκονογραφικών στοιχείων πού συνο

δεύουν την παράσταση της προσδίδει έναν ένδιάμεσο χαρακτήρα πού την

συμβαίνει π.χ. στούς Άγ. Αποστόλους στο Λεοντάρι (μεταξύ 1370 καί 1390 ή 1428 καί 
1448). Albani, Holy Apostles, σ. 165.
533 Μουρίκη, Προεικονίσεις, σ. 219. Όπως έχει ήδη άναφερθεί, η παράσταση τού Γεδεών 
μέ τον Πόκο στην Περίβλεπτο παρουσιάζει άναλογίες μέ την άπεικόνιση του στο 
έσωρράχιο τού θριαμβικού τόξου στον ναο της Μεταμορφώσεως στην Zarzma (μέσα 14ου 
αί.). Ό Γεδεών είκονίζεται έκεί ολόσωμος, μαζί μέ άλλους τρείς προφητες, οί οποίοι 
φέρουν έπίσης σύμβολα-τύπους της Θεοτόκου (άναγνωρίζονται ο Ίεζεκιηλ μέ την Πύλη 
καί ο Δανιηλ μέ το Όρος), σέ μιά σύνθεση πού παραπέμπει στο θέμα «Άνωθεν οί 
Προφηται». Κρατ^ στά χέρια του τον Πόκο, άπο τον οποίον πέφτει η δρόσος μέ την 
μορφη ταινίας σέ λεκάνη μέ ψηλο πόδι πού είκονίζεται στο κάτω μέρος της παράστασης.
534 Μουρίκη, Προεικονίσεις, σ. 219. Ή άπεικόνιση τού Γεδεών μέ το κάλυμμα αύτο δέν 
άντιστοιχεί σέ πραγματικη ίδιότητά του. Πηγάζει πιθανον άπο το γεγονος της τελέσεως 
άπο αύτον θυσίας ένώπιον τού άγγέλου πού τού έμφανίστηκε στο άλώνι, γιά νά τού 
άναγγείλει την κατά θεία έντολη άνάθεση της ηγεσίας τού άπελευθερωτικού άγώνος 
τού Ίσραηλ άπο τον ζυγο τών Μαδιανιτών (Κρ. 6, 17-24). Το θέμα άπαντ^ καί στην 
είκονογραφία. Αναφέρουμε την παράσταση στο Β προστώο της Άγ. Σοφίας 
Τραπεζούντος (1260 π.), όπου είκονίζεται μάλλον η θυσία τού Γεδεών ή το άμέσως 
προηγούμενο γεγονος της έμφανίσεως σέ αύτον τού άγγέλου καθώς λίχνιζε στο άλώνι, η 
οποία, μάλιστα, είναι έντεταγμένη σέ κύκλο τυπολογικών θεμάτων. Βλ. Talbot Rice, 
Haghia Sophia, είκ. 114, σ. 152. Επίσης, Eastmond, Art and Identity, σ. 68, όπου η παράσταση 
ταυτίζεται μέ το θαύμα τού Πόκου.

Ή «άναβάθμιση» αύτη τού Γεδεών, άντίστοιχη μέ την άπόδοση σέ αύτον της 
προφητικης ίδιότητος, -η μορφή του στην Περίβλεπτο συνοδεύεται άπο την έπιγραφη ο 
προφήτης Γ εδεών- σχετίζεται μέ την βαρύνουσα σημασία της δράσης καί συγκεκριμένων 
ένεργειών του, οί οποίες στην πατερικη έρμηνευτικη προσέλαβαν συμβολικο χαρακτήρα 
μέ άξονα τά γεγονότα της Θείας Οικονομίας. Μουρίκη, Προεικονίσεις, πίν. 79.
535 Μετάλλιο μέ την προτομη της Θεοτόκου ίστορείται έπί τού Πόκου καί σέ άλλες 
συνοπτικές άπεικονίσεις, όπως π.χ. στο Staro Nagoricino (1317-18) καί την είκόνα της 
Ίρλανδίας (14ος/15ος αί.). Βλ. Todic, Nagoricino, είκ. 26. Μουρίκη, Προεικονίσεις, πίν. 91. 
Rhoby, Byzantinische Epigramme, πίν. XVI, σ. 462.
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τοποθετεΐ μεταξύ τών άφηγηματικου καί συνοπτικου τύπου άπεικονί- 

σεων, στοιχεΐο πού παρατηρεΐται καί σέ άλλα παραδείγματα.536

Πέραν της παρουσίας του μεταλλίου μέ την Θεοτόκο στον Πόκο, 

καί το είκονογραφικο περιβάλλον της παραστάσεως έχει την βασικη άνα

φορά του στην Θεία Ένανθρώπηση καί την Θεοτόκο. Έκτος άπο τον 

Γεδεών, άλλες τρεΐς μορφές, οί Μωυσης, Ααρών καί Δανιήλ, είκονίζονται 

κρατώντας σύμβολα-τύπους καί σχετικου περιεχομένου είλητά, ενώ καί 

πολλά άπο τά είλητά τών ύπολοίπων προφητών του χορου έχουν 

άναφορές στά θέματα αύτά (Είκ. 48, 49, 51).537

Όσον άφορ^ στο λοιπο είκονογραφικο πρόγραμμα, σημειώνουμε 

την παρουσία ένος εκ τών πλέον εκτεταμένων κύκλων του βίου της 

Θεοτόκου σέ διάφορα σημεΐα του κυρίως ναου καί του Ίερου Βήματος, 

καθώς επίσης τών εν τη καμίνψ Τριών Παίδων στον Ν τοΐχο του κεν- 

τρικου Ίερου Βήματος, θέματος μέ κυρίως εύχαριστιακο χαρακτήρα στην 

προκειμένη περίπτωση, πάντοτε, όμως, μέ ύπαρκτη καί την ιδιότητά του 

ώς τύπου της ύπερλόγου Συλλήψεως (Είκ. 52).538

Το θέμα του ενδρόσου Πόκου είναι μιά άπο τίς βασικές θεομητο

ρικές προτυπώσεις. Ή σύνδεσή του μέ δύο διαφορετικές παλαιοδιαθηκικές 

διηγήσεις καί ισάριθμα πρόσωπα -τούς Δαβίδ καί Γεδεών- του προσέδωσε 

μιά ιδιαίτερη πολυπλοκότητα, ή οποία εκφράστηκε τόσο έρμηνευτικά, 

στίς πολυάριθμες πατερικές άναφορές, όσο καί στην είκονογραφική του 

άπόδοση. Στίς διάφορες άπεικονίσεις του το θέμα του Πόκου συνδέθηκε 

κυρίως μέ το πρόσωπο του Γεδεών, στοιχεΐο πού διαμόρφωσε εν πολλοΐς 

τά βασικά είκονογραφικά του χαρακτηριστικά. Ή πορεία του θέματος

536 Πρβλ. την προαναφερθεΐσα παράσταση στην Zarzma καί επίσης μεταβυζαντινές 
άπεικονίσεις, όπου εκτος του Πόκου είκονίζεται καί ή λεκάνη συλλογης του υδατος, 
όπως συμβαίνει π.χ. στον Τίμιο Σταυρο του Άγιασμάτι (1494). Αργυρου, Μυριανθέως, 
Άγιασμάτι, σ. 50.
537 Μουρίκη, Προεικονίσεις, σ. 230-239.
538 Dosogne-Lafontaine, Enfance de la Vierge, τ. Ι, σ. 50. Millet, Mistra, πίν. 111, 3.
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στήν τέχνη, παρότι δέν εχει τήν διάδοση πού γνώρισαν άλλα συναφή 

θέματα, παρουσιάζει ένδιαφέρουσες διακυμάνσεις, όφειλόμενες ακριβώς 

σέ αυτές τίς ίδιαιτερότητές του.



223

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Ε '

ΚΛΙΝΗ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ

1. Ή  γ ρ α π τ ή  π α ρ ά δ ο σ η

1.1 Ή  Π α λ α ιά  Δ ια θ ή κ η

Το είκονογραφικο θέμα τής Κλίνης του Σολομώντος προέρχεται

απο το χωρίο 3, 7-8 του παλαιοδιαθηκικου βιβλίου του Άσματος Ασμάτων:

«ίδού ή κλίνη του Σαλωμών, 

έξήκοντα δυνατοί κύκλψ αυτής απο 

δυνατών Ίσραήλ, πάντες κατέχοντες 

ρομφαίαν, δεδιδαγμένοι πόλεμον, 

ανήρ ρομφαία αυτου έπί μηρον 

αυτου απο θάμβους έν νυξί».

1.2 Ή  ε κ κ λ η σ ια σ τ ικ ή  γ ρ α μ μ α τ ε ία

1.2.1 Ή  π ατερική συγγραφ ή

Το βιβλίο του Άσματος Ασμάτων γενικότερα συνιστ^ πηγή 

συσχετισμών μέ τήν Θεοτόκο, καθώς ή σέ αυτο περιγραφομένη νύμφη 

ταυτίστηκε απο τούς Πατέρες, έκτος τών άλλων, καί μέ το πρόσωπό της.539 

Το θέμα τής Κλίνης, πού έν προκειμένψ μάς ένδιαφέρει, χρησιμοποιήθηκε 

στήν πατερική γραμματεία καί τήν ύμνολογία ώς μία απο τίς 

θεομητορικές προτυπώσεις.540

539 Για τήν έρμηνεία του Ά σματος Α σμάτων χριστολογικώς καί έκκλησιολογικώς, δηλαδή 
μέ αναφορα στήν Θεία Έναθρώπηση καί τήν σχέση Χριστου-Έκκλησίας, βλ. Ά. 
Σπουρλάκου-Ευτυχιάδου, «Χριστολογικα καί έκκλησιολογικά τινα έκ τών του Ά σματος 
Α σμάτων», στο Ά.Π. Χαστούπη (έπ.), Πόνημα Ενγνωμον. Τιμητικός τόμος έπί τή 40ετηρίδι 
συγγραφικής δράσεως καί τή 35ετηρίδι καθηγεσίας τού Βασιλείου Μ. Βέλλα, έν Άθήναις 
1969, σ. 647-667.
540 Πέραν τής Κλίνης, ένδιαφέρουσες είναι καί οί έρμηνείες πού εχουν δοθεί στο θέμα τών 
έξήκοντα δυνατών, οί όποίοι τήν περιβάλλουν. Κατα μία άποψη συμβολίζουν τούς 
Πατέρες τής Έκκλησίας, οί όποίοι τήν προστατεύουν απο τούς αίρετικούς καί τούς 
όποιους άλλους έπιβουλευτές της. Ί. Γιαννακοπούλου, Ή Παλαιά Διαθήκη κατά τους Ο', τ. 
25 Σολομών, Παροιμίαι-Έκκλησιαστής-Άσμα Άσμάτων-Σοφία Σολομώντος, Άθήναι 1964, σ.
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Ό άγ. Ανδρέας Κρήτης (660-740) π.χ. στον Δ' Λόγο του Εις την αγίαν 

γέννησιν της ύπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και άειπαρθένου 

Μαρίας παραθέτει ένα κατάλογο τύπων της Θεοτόκου σέ συνδυασμο μέ 

το οίκεΐο χωρίο. Σέ αύτον περιλαμβάνεται καί ή Κλίνη μέ το άντίστοιχο 

χωρίο του Άσματος Ασμάτων.541

Ό άγ. Ταράσιος Κωνσταντινουπόλεως (730-806) επίσης, στον Λόγο 

του Εις τά Εισόδια της Ύπεραγίας Θεοτόκου άναφέρει: «σύ του Σολομών- 

τος ή κλίνη ή χρυσότευκτος, ηνπερ δυνατοί έξήκοντα κυκλουσι, τών 

θεοτεύκτων Γραφών τάς εν Θεφ μουσικάς φωνάς σαλπίζοντες».542

Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα χρήσεως του θέματος της Κλίνης του 

Σολομώντος στην γραμματεία άπαντ^ καί σέ ένα μεταβυζαντινο 

παράδειγμα. Στά τέλη του 16ου αί., ο ορθόδοξος κληρικος καί εφημέριος 

στον Χάνδακα Ίωάννης Μορεζηνος (±1550-1613) συνέθεσε ένα πεζο έργο 

άφιερωμένο στην Θεοτόκο ώς εύχαριστία γιά την διάσωσή του άπο την 

πανώλη του 1592-95. Αύτο φέρει τον τίτλο «Κλίνη Σολομώντος» καί 

περιλαμβάνει κεφάλαια θεολογικά στο Α' μέρος καί διηγήσεις θαυμάτων 

της Θεοτόκου στο Β '.543 Οί διηγήσεις αύτές, έξηντα τον άριθμό, έχουν ώς 

τίτλους βιβλικές προσωνυμίες της Θεοτόκου, μεταξύ αύτών καί ορισμένες 

πού άντιστοιχουν σέ παλαιοδιαθηκικές προτυπώσεις. Ό άριθμος τών

268. Διαφορετικη προσέγγιση έχει ο Θεοδώρητος Κύρου: «Τον έξήκοντα άριθμον ενταυθα 
κεΐσθαι ήγουμαι ούκ επί ταύτης της ποσότητος, άλλά τούς εν τη Παλαι^ διαπρέψαντας 
άγίους τούτψ δηλουσθαι τφ ονόματι». Ερμηνεία εις το Άσμα τών Ασμάτων, PG 81, 124Α.
5« PG 97, 869C.
542 PG 98, 1492C.
543 Γιά το έργο βλ. Έ. Κακουλίδη-Πάνου, «Διδασκαλία καί Λογοτεχνία. Ή περίπτωση της 
"Κλίνης Σολομώντος" (1599) του Ίωάννη Μορεζήνου», στο Ι ' Διεθνές Κρητολογικο 
Συνέδριο, Χανιά, 1-8 ’Οκτωβρίου 2006, Περιλήψεις, Χανιά 2006, σ. 158-159. Βλ. επίσης την 
κριτικη έκδοση του κειμένου: Ίω. Μορεζήνου, Κλίνη Σολομώντος. Ιστορίες θαυμάτων της 
Παναγίας [1599], (εκδ. Έ. Κακουλίδη-Πάνου, Έ. Καραντζόλα, Μ. Χαλβατζιδάκη), 
Ήράκλειο 2007.
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διηγήσεων είναι ο συγκεκριμένος, γιατί ο συγγραφέας τίς συσχετίζει μέ 

τούς έξήκοντα δυνατούς πού περιβάλλουν την σολομώντειο Κλίνη.544

Ή έπιλογη τού συγκεκριμένου θέματος δείχνει, ότι αύτο ήταν 

εύρέως γνωστο καί θεωρείτο ένας άπο τούς σημαντικούς θεομητορικούς 

τύπους.

1.2.2 Ή  ύμ νογραφ ία

Στην ύμνογραφία άπο τίς πολυάριθμες σχετικές άναφορές 

έπιλέγουμε αύτη τού δ' τροπαρίου της Δ' Ώδης τού κανόνος της Θεοτόκου 

πού ψάλλεται στον ορθρο της ΚΖ' Ίανουαρίου:

«Κλίνη σεπτή, ην Σολομών προδιέγραψε, 

κυκλουμένην, δυνατοίς έξήκοντα’ χαίρε Παρθένε 

η κεχρυσωμένη, τού νοητού αγιάσματος’ λαβίς 

η θεία χαίρε’ χαίρε βάτε πυρφόρε’ χαίρε πύλη 

καί κλίμαξ καί γέφυρα».545

2. Ή  λ ε ιτ ο υ ρ γ ικ ή  χ ρ ή σ η

Το χωρίο τού Άσματος Ασμάτων πού άναφέρεται στην Κλίνη δέν 

χρησιμοποιείται ώς άνάγνωσμα στην λατρεία.

3. Ή  ε ικ α σ τ ικ ή  μ α ρ τ υ ρ ία

544 Ενδεικτικος τού περιεχομένου τού έργου καί της όργανώσεώς του μέ βάση τον 
συγκεκριμένο συσχετισμο είναι καί ο τίτλος-προοίμιό του, όπως τον διατυπώνει ο ίδιος ο 
συγγραφέας: «Ίωάννου Μορεζήνου, αμαρτωλού ίερέως, έγκώμια της άειπαρθένου 
Μαρίας έκ πάσης της άγίας Γραφης συλλεχθέντα, έχοντα ύπόθεσιν ή θεμέλιον το ρητον 
τού σοφού Σολομώντος το κείμενον παρά τφ Άσματι τών Ασμάτων το "Ίδού η κλίνη τού 
Σολομώντος, έξήκοντα δυνατοί κύκλψ αύτης άπο δυνατών υίών Ίσραήλ’ πάντες 
κατέχοντες ρομφαίαν, δεδιδαγμένοι πόλεμον"». Βλ. Μορεζήνου, Κλίνη Σολομώντος, σ. [1].
545 Μηναϊον Ίανουαρίου, σ. 319. Γιά άλλες άναφορές στην ύμνογραφία βλ. Εύστρατιάδου, 
Ή Θεοτόκος, σ. 36-37.
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3.1 Ή  ε ίκ ο ν ο γ ρ α φ ικ ή  π α ρ ά δ ο σ η

Στήν είκονογραφία, το θέμα τής Κλίνης του Σολομώντος δέν 

γνώρισε ευρεία διάδοση, τουλάχιστον μέ τήν μορφή αυτοτελους αφηγη

ματικής σκηνής. Χρησιμοποιήθηκε, όμως, αρκετα ώς σύμβολο η κείμενο 

του είλητου του Σολομώντος στήν παράσταση «Άνωθεν οί Προφήται» 

τόσο κατα τήν βυζαντινή όσο καί κατα τήν μεταβυζαντινή περίοδο. Καί 

στήν προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, το θέμα τής Κλίνης είκονίζεται μέ 

τούς δύο συνήθεις τρόπους: είτε ώς αυτοτελής αφηγηματική παράσταση 

είτε συνοπτικά, ώς σύμβολο πού συνοδεύει τήν μορφή του Σολομώντος σέ 

απεικονίσεις του Άνωθεν οί Προφήται η παρεμφερή είκονογραφικα 

συμφραζόμενα.

Στίς έλάχιστες αφηγηματικές απεικονίσεις, οί όποίες εχουν συμ- 

βολικο περιεχόμενο, περιλαμβάνονται τα βασικα στοιχεία τής αφήγησης, 

δηλαδή ή Κλίνη καί οί «δυνατοί» πού τήν περιβάλλουν. Οί ύφιστάμενες 

διαφοροποιήσεις συνίστανται στήν ταυτότητα τών «δυνατών» καί στα 

πρόσωπα τα είκονιζόμενα έπί τής Κλίνης. Στήν πρώτη περίπτωση τα 

πρόσωπα πού περιβάλλουν τήν Κλίνη αποδίδονται είτε ώς άγγελοι, μέ 

συμβολικο δηλαδή τρόπο, είτε ώς νέοι στρατιώτες, σύμφωνα μέ τα 

δεδομένα τής παλαιοδιαθηκικής διήγησης.546 Στήν δεύτερη περίπτωση 

έπάνω στήν Κλίνη είκονίζεται είτε ό Χριστος σέ ώριμη ήλικία είτε ή 

Θεοτόκος μέ τον Έμμανουήλ, στοιχεία πού αποδίδουν το συμβολικο 

περιεχόμενο του θέματος.547

Ή παρουσία του θέματος τής Κλίνης του Σολομώντος στήν τέχνη, 

πάντα σέ σχέση προς το πρόσωπο τής Θεοτόκου, ύπήρξε ευρύτερη στήν

546 Ώς άγγελοι αποδίδονται οί «δυνατοί» στήν παράσταση τής Κλίνης στα χειρόγραφα 
τών Όμιλιών του μοναχου Ίακώβου (12ος αί.), ένώ τήν μορφή νέων στρατιωτών εχουν 
στήν παράσταση του Άγ. Κλήμεντος Άχρίδος (1294/5). Stornajolo, Omilie, πίν. 32. 
Xyngopoulos, Au sujet, είκ. 1.
547 Ό Χριστος είκονίζεται στα χειρόγραφα τών Όμιλιών του Ίακώβου καί ή Θεοτόκος μέ 
τον Έμμανουήλ στον Άγ. Κλήμεντα. Stornajolo, Omilie, πίν. 32. Xyngopoulos, Au sujet, είκ. 
1.
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συνοπτική του μορφή. Στίς περιπτώσεις αύτές το θέμα είτε συνιστ^ το 

περιεχόμενο του είλητου του προφήτου σέ παραστάσεις του θέματος 

«Άνωθεν οί Προφηται» η σέ παραστάσεις του Εύαγγελισμου στην μνη- 

μειακη ζωγραφικη καί σέ βημόθυρα είτε εμφανίζεται ώς σύμβολο 

συνοδευτικο του Σολομώντος στίς παραπάνω περιπτώσεις. Σέ άρκετές 

περιπτώσεις τά δύο στοιχεΐα -το είλητό, δηλαδή, καί το σύμβολο- 

συνδυάζονται.

Όσον άφορ^ στην παράσταση «Άνωθεν οί Προφηται» επισημαί- 

νεται, ότι ο Διονύσιος εκ Φουρνά στην Έρμηνεία του ορίζει το θέμα της 

Κλίνης ώς περιεχόμενο του είλητου του Σολομώντος. Το κείμενο πού 

παραδίδει έχει ώς έξης:

«Έγώ σε κλίνην του βασιλέως, κόρη, 

κέκληκά σε πρίν κηρύττων σου το θαυμα».548

Απο τίς συνοπτικές άπεικονίσεις του θέματος άναφέρουμε το 

Παναγιάριο του Αλεξίου Κομνηνου (τέλος 12ου αί.), το βημόθυρο άπο τον 

ναο της Παναγίας Bolnicka Αχρίδος (β' μισο 14ου αί.) καί την είκόνα της 

Φλωρεντίας (α' μισο 15ου αί.).549

Παρόλα αύτά κατά κανόνα στην πράξη προτιμώνται άλλα κείμενα 

καί σύμβολα, καί δη αύτο του Οίκου της Σοφίας (Παρ. 9, 1), ώς συνο

δευτικά του προφήτου στο «Άνωθεν οί Προφηται», όπως συμβαίνει π.χ.

548 Διονυσίου, Ερμηνεία, σ. 282.
549 Piatnitsky, Panagiarion, σ. 42 καί είκ. 1, σ. 41. Xyngopoulos, Au sujet, σ. 303. 
Παπαδημητρίου, Ή εξέλιξη, άρ. Γ52, σ. 136 καί είκ. Γ52, σ. 507. Lazarev, Storia, είκ. 575. Στίς 
δύο πρώτες περιπτώσεις ο Σολομών φέρει είλητο μέ άναφορά στην Κλίνη, ενώ στην 
είκόνα φέρει επιπλέον το σύμβολο. Απο τά άντίστοιχα μεταβυζαντινά παραδείγματα 
άναφέρουμε ενδεικτικά την είκόνα άπο την Μονη Πίβα (1573/4), όπου ή ένθρονος 
Βρεφοκρατουσα περιβάλλεται άπο δικαίους καί προφητες μέ είλητά καί σύμβολα, καί 
την παράσταση Άνωθεν οί Προφηται στην Μονη Γόλας (1632), στίς οποΐες ο προφητάναξ 
φέρει την Κλίνη καί είλητό, καθώς καί μιά χρυσοκέντητη ποδέα της Μονης Βατοπαιδίου 
(μέσα 17ου αί.), όπου φέρει μόνο είλητό. Djuric, Icones, άρ. 72, σ. 127-128 καί πίν. XCIII-XCIV. 
Κατσουλάκου, Ασημομύτη, Γόλα, σ. 85-87. Θησαυροί τού Άγίου Όρους, Θεσσαλονίκη 1997, 
άρ. 11.31, σ. 417 (Μ. Θεοχάρη).



228

στίς άπεικονίσεις του στην Παναγία Ljeviska (1309), το Staro Nagoricino 

(1317-18) καί το Pec (προ τού 1337).550

Ούσιαστικά, σέ κανένα άπο τά βασικά παραδείγματα τού θέματος 

στην μνημειακη ζωγραφικη της βυζαντινης περιόδου δέν έχει έπιλεγεί η 

Κλίνη ώς συνοδευτικο σύμβολο τού Σολομώντος.

3.2 Ή  π α ρ ο υ σ ία  κ α ι εξέλ ιξη  το ύ  θ έ μ α το ς  έ ω ς  τ ή ν  
Π α λ α ιο λ ό γ ε ια  π ε ρ ίο δ ο

Το παλαιότερο σωζόμενο παράδειγμα αύτοτελούς άπεικόνισης της 

Κλίνης τού Σολομώντος έν σχέσει προς την Θεοτόκο551 καί την Εναν

θρώπηση τού Κυρίου συνιστούν οί δύο μικρογραφίες άπο τά άντίστοιχα 

χειρόγραφα τών Όμιλιών τού μοναχού Ίακώβου της Μονης Κοκκινο- 

βάφου, τά Vat. gr. 1162 καί Par. gr. 1208 (12ος αί). Οί ολοσέλιδες μικρο

γραφίες βρίσκονται στά φύλλα 82v καί 109v άντιστοίχως καί προτάσ

σονται της ΌμιΛίας Είς την Μνηστείαν της Θεοτόκου.552 Σέ αύτές ο Χριστος 

είκονίζεται έπί της Κλίνης, φρουρούμενος άπο τούς έξήκοντα δυνατούς, οί 

οποίοι άνήκουν στίς ούράνιες δυνάμεις (Είκ. 79). Ή Κλίνη, έπομένως, 

συμβολίζει την Θεοτόκο, η οποία έβάστασε τον Χριστό.553 Ή συγκεκριμένη 

μικρογραφία συνοδεύεται άπο ίδιαίτερο έπεξηγηματικο κείμενο.554

550 B. Zivkovic, Bogorodica Ljeviska, Crtezi fresaka (Spomenici Srpskog Slikarstva srednjeg veka 
9), Beograd 1991, σ. 70. Todic, Nagoricino, είκ. 26. Milanovic, Proroci, είκ. 2. Στίς περιπτώσεις 
αύτές ο Σολομών συνοδεύεται άπο τον οίκο της Σοφίας.
551 Ή μικρογραφία τού δυτικού χειρογράφου πού περιλαμβάνει το κείμενο της Herrade de 
Landsberg, Hortus Deliciarum, χρονολογουμένου έπίσης στον 12ο αί., είκονίζει το θέμα 
της Κλίνης τού Σολομώντος μέ ίστορικο καθαρά τρόπο’ ο Σολομών έμφανίζεται 
κοιμώμενος έπί της Κλίνης, φρουρούμενος άπο πάνοπλους στρατιώτες. Επομένως, η 
άπεικόνιση αύτη δέν συσχετίζει το θέμα προς την Ενανθρώπηση καί την Θεοτόκο, 
μολονότι το κείμενο, στο οποίο άντιστοιχεί, έρμηνεύει την Κλίνη ώς τύπο της παρθενικης 
μήτρας της Θεοτόκου, όπου ο Λόγος προσέλαβε την άνθρωπίνη φύση. Βλ. περί αύτού 
Nersessian, Lit, σ. 78 καί είκ. 2.
552 Βλ. Nersessian, Lit, είκ. 3 καί Xyngopoulos, Au sujet, είκ. 3. Stornajolo, Omilie, πίν. 32. 
Επίσης, το ad hoc άρθρο της Linardou, Couch of Solomon, σ. 73-85. Της ίδίας, Depicting the 
Salvation, σ. 142-145.
553 Μέ άντίστοιχο τρόπο άποδίδεται η σχέση της Θεοτόκου μέ το συμβολικο άντικείμενο 
καί στην άπεικόνιση της Βάτου στο ίδιο χειρόγραφο: καί στην περίπτωση αύτη ο Χριστός,
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Ό μοναχος Ίάκωβος παραβάλλει τήν Θεοτόκο μέ τήν Κλίνη καί 

στήν Όμιλία του, ή όποία αναφέρεται στήν έορτή τών Είσοδίων: «... 

περίλαβε τήν Σολομώντειον κλίνην, ή κύκλψ δορυφορουσιν οί έξήκοντα 

δυνατοί'». 555 Το απόσπασμα αυτο του κειμένου προτάσσεται μιάς 

μικρογραφίας μέ τήν παράσταση τών Είσοδίων. Σέ αυτή, τήν Θεοτόκο, 

τήν νοητή Κλίνη του Σολομώντος, συνοδεύουν πέραν τών συνήθων 

προσώπων καί οί «έξήκοντα δυνατοί».556

Έπιπλέον, στήν Όμιλία του Ίακώβου Είς την Μνηστείαν τής 

Θεοτόκου ύπάρχει καί μια άλλη μικρογραφία, πέραν τής έξεταζόμενης, ή 

όποία έπίσης ύπογραμμίζει τήν σχέση Θεοτόκου-Κλίνης. Σέ αυτή ή 

Θεοτόκος είκονίζεται καθιστή έντος του ναου κρατώντας στα γόνατά της 

ανοιχτο βιβλίο, όπου διακρίνονται οί λέξεις «του έχθρου», φρουρούμενη 

καί πάλι απο τούς «έξήκοντα δυνατούς», ένώ στο κάτω μέρος τής 

παράστασης άγγελοι καταποντίζουν τούς δαίμονες στήν κόλαση.557

Στα δύο, έπομένως, χειρόγραφα τών Όμιλιών του Ίακώβου ή 

τυπολογική σχέση τής Κλίνης του Σολομώντος μέ τήν Θεοτόκο δίδεται μέ 

βάση ένα πολύπλοκο πλέγμα σχέσεων κειμένου καί είκόνας. Ή 

έξελιγμένη, πάντως, είκονογραφία τών δύο μικρογραφιών καί ή αποκρυ

σταλλωμένη μορφή της πιθανότατα ύποδηλώνει τήν ύπαρξη κάποιου 

χαμένου σήμερα προτύπου.558

Ένα άλλο παράδειγμα απεικόνισης του θέματος τής Κλίνης, βρι

σκόταν στό, χαμένο σήμερα, Παναγιάριο του Άλεξίου Κομνηνου Άγγέλου

έδώ ώς Έμμανουήλ, είκονίζεται έντος τής Βάτου, ή όποία κατα λογική συνέπεια 
ταυτίζεται μέ τήν Θεοτόκο. Stornajolo, Omilie, πίν. 21.
554 Βλ. Linardou, Couch of Solomon, σ. 74-75. Τής ίδίας, Depicting the Salvation, σ. 143-144.
555 Ίακώβου μοναχου, Λόγος Γ' Εκλεγείς από τών θείων Γραφών είς το "Έγένετο τριετης ή 
παίς," κ.τ.λ., PG 127, 612Α.
556 Stornajolo, Omilie, πίν. 26. Linardou, Couch of Solomon, σ. 77, 81 καί είκ. 2, σ. 79.
557 Stornajolo, Omilie, πίν. 37. Linardou, Couch of Solomon, σ. 81 καί είκ. 3, σ. 80.
558 Xyngopoulos, Au sujet, σ. 303.



230

(υστερος 12ος αί.) (Είκ. 80).559 Οί προφητάνακτες Δαβίδ καί Σολομών 

κατεΐχαν την κεντρικη θέση, άκριβώς στον άξονα του κεφαλιου της 

Θεοτόκου πού είκονιζόταν στο κέντρο. «Ό ΟΟΦΟΟ ΟΟΛΟΜΩΝ», όπως 

επεγράφετο, έφερε είλητο μέ την έξης επιγραφή: «ΙΔΟΥ Η ΚΛΙΝΗ ΤΟΥ 

CΑΛΟΜΟΝ ΕΞΗΚΟΝΤΑ». Αποδιδόταν, δηλαδή, πιστά το χωρίο του 

Άσματος Ασμάτων.560

Τά δύο άναφερθέντα παραδείγματα συνιστουν τίς μόνες 

άπεικονίσεις του θέματος έως την Παλαιολόγειο περίοδο. Ό άριθμός τους 

θά παραμείνει εξαιρετικά περιορισμένος καί στην κατά τά άλλα 

εξαιρετικά πρόσφορη γιά τέτοια θέματα Παλαιολόγειο περίοδο.

3.3 Ή  Π α λ α ιο λ ό γ ε ια  π ε ρ ίο δ ο ς

Κατά την Παλαιολόγειο περίοδο ή μόνη γνωστη παράσταση του 

θέματος της Κλίνης του Σολομώντος ώς τύπου της Θεοτόκου στην 

μνημειακη ζωγραφικη είναι ή άφηγηματικη άπεικόνισή του στον Άγ. 

Κλήμεντα Αχρίδος. Έξίσου περιορισμένη είναι καί ή παρουσία του 

συνοπτικου είκονογραφικου τύπου (βημόθυρο Παναγίας Bolnicka, είκόνα 

Φλωρεντίας).

3.3.1 Τ ά  μνημεία

559 Γιά το Παναγιάριο βλ. Kalavrezou-Maxeiner, Steatite, τ. 1, Ν° 132, σ. 206-208, τ. 2, πίν. 65. 
Έπίσης Piatnitsky, Panagiarion, σ. 40-55 καί I. Drpic, «Notes on Byzantine panagiaria», 
Zograf 35 (2011), σ. 57-58. Ή Kalavrezou-Maxeiner προτείνει χρονολόγηση στο β μισο του 
14ου αί., ένθ' άν., σ. 206, προς την οποία κλίνει καί ο Drpic, ένθ' άν., σ. 57, ενώ ο Piatnitsky 
υποστηρίζει την επικρατουσα χρονολόγηση στο τέλος του 12ου αί., ένθ' άν., σ. 43-47, 
εντάσσοντας μάλιστα το άντικείμενο σέ μιά συγκεκριμένη ομάδα έργων παρομοίου 
περιεχομένου, την δημιουργία τών οποίων άποδίδει στην άνάγκη άπαντήσεως σέ 
αίρετικές προκλήσεις της περιόδου.
560 Επομένως δέν ίσχύει πλήρως το κάπως γενικευτικο συμπέρασμα του Piatnitsky, ότι τά 
κείμενα τών είλητών τών προφητών πού άπεικονίζονται στο Παναγιάριο προέρχονται 
ενδεχομένως άπο υμνους σχετιζομένους μέ θεομητορικές έορτές. Το ίδιο ίσχύει καί γιά 
τά είλητά άλλων προφητών, όπως του Δαβίδ, του Μαλαχία καί του Ήσαΐα, τά κείμενα 
τών οποίων άντιγράφουν κατά λέξη συγκεκριμένα παλαιοδιαθηκικά χωρία. Panagiarion, 
σ. 47.
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3.3.1.1 Παναγία Περίβλεπτος (Άγ. Κλήμης) Αχρίδος (1294/5) (αρ. 

κατ. 5α)

Στο Ν άκρο τού Δ τοίχου τού νάρθηκα τού Άγ. Κλήμεντος 

είκονίζεται η Κλίνη τού Σολομώντος ώς τύπος της Θεοτόκου μέ την μορφη 

αύτοτελούς άφηγηματικης σκηνης (Είκ. 34). Στο κέντρο της παράστασης 

δεσπόζει η Κλίνη περιβαλλόμενη άπο έξηντα νέους καί άγένειους 

άνδρες.561 Πρόκειται, δηλαδή, σέ γενικές γραμμές, γιά το είκονογραφικο 

σχημα πού άκολουθήθηκε καί στίς μικρογραφίες τών Όμιλιών τού 

Ίακώβου. Στην προκειμένη, όμως, περίπτωση έχει προστεθεί ένα 

έπιπλέον καίριο είκονογραφικο στοιχείο’ έπάνω στην Κλίνη είκονίζεται 

μέσα σέ τετράγωνο πλαίσιο, έν είδει φορητης είκόνας, η Θεοτόκος 

Βρεφοκρατούσα σέ προτομή. Ή παράσταση συνοδεύεται άπο την έξης 

άποσπασματικη έπιγραφή:

«____Σολομών περικυκλούσι νέοι έξήκοντα

__________________________ άνεπαύσατο»,

η οποία παραλλάσει το χωρίο τού Άσματος Ασμάτων καί γι' αύτο έχει 

διατυπωθεί η άποψη, ότι σχετίζεται ένδεχομένως μέ κάποιο ύμνογραφικο 

κείμενο άναφερόμενο στο θέμα αύτό. 562 Ό συσχετισμος αύτος 

ύποστηρίζεται τόσο άπο τά δεδομένα της τέχνης της περιόδου, κατά την 

οποία άνθεί η εικονογράφηση τροπαρίων (π.χ. Ακάθιστος Ύμνος, Στιχηρο 

Χριστουγέννων), 563 όσο καί άπο τά δεδομένα τού είκονογραφικού 

προγράμματος τού νάρθηκα τού Άγ. Κλήμεντος, στο οποίο έχουν 

περιληφθεί σχετικά θέματα, όπως αύτο τού Μεγάλης Βουλης Αγγέλου 

στο κεντρικο φουρνικο καί τού Στιχηρού τών Χριστουγέννων στον Α τοίχο, 

έπάνω άπο την είσοδο προς τον κυρίως ναό.564

561 Xyngopoulos, Au sujet, είκ. 1-2.
562 Xyngopoulos, Au sujet, σ. 302.
563 Βλ. περί αύτού Τζ. Αλμπάνη, «Ψάλατε συνετώς. Απεικονίσεις ύμνων σέ 
υστεροβυζαντινά τοιχογραφικά σύνολα» στο Θωράκιον. Αφιέρωμα στη μνήμη τού Παύλου 
Λαζαρίδη, Αθήνα 2004, σ. 231-246 καί πίν. 71-76.
564 Millet, Frolow, La peinture, πίν. 15,1 καί 14,1-4.
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Ή απεικόνιση τής Βρεφοκρατούσης έπάνω στήν Κλίνη καθιστ^ 

αμεσότερο τον συσχετισμο του θέματος μέ το μυστήριο τής Θείας 

Ένανθρωπήσεως καί το πρόσωπο τής Θεοτόκου. Έπιπλέον, ή είκονογρα

φική λεπτομέρεια τής απεικονίσης του Χριστου μισοκρυμμένου απο το 

μαφόριο τής Θεοτόκου ύποδηλώνει τήν στιγμή τής συλλήψεως, τήν 

παρουσία του Χριστου στήν μήτρα τής Θεοτόκου. Το στοιχείο αυτο 

έπαναλαμβάνεται στον ίδιο χώρο καί στήν παράσταση του Χριστου καί 

τής Θεοτόκου έντος τής φλεγομένης Βάτου, θέμα πού εχει είκονιστεί στον 

Δ τοίχο του νάρθηκος, έπάνω απο τήν κτητορική έπιγραφή καί τήν είσοδο 

(Είκ. 33).565 Μόνη διαφορα έδώ είναι ή προβολή του αριστερου χεριου του 

Χριστου σέ χειρονομία λόγου η ευλογίας προς τον Μωυσή. Μέ 

πανομοιότυπο έπίσης τρόπο, μέ τήν δεξια τώρα χείρα του ευλογουσα, εχει 

είκονιστεί ό Χριστος στήν κτητορική παράσταση στο περίστωο του ναου 

τής Παντανάσσης Φιλιππιάδος.566

Τήν ίδιαιτερότητα αυτή στήν απεικόνιση του Χριστου συνδέουν 

έρευνητές καί μέ τίς παραστάσεις του Ευαγγελισμου, στίς όποίες ό 

Χριστος έμφανίζεται αχνα ζωγραφισμένος στήν μήτρα τής Θεοτόκου.567 

Μέ αυτον τον τρόπο έπιδιώκεται να αποδοθεί ή στιγμή τής συλλήψεως. 

Τέτοια παραδείγματα ύπάρχουν π.χ. στο δεξί φύλλο ένος τριπτύχου απο 

τήν Μονή Σινά (11ος αί.), στήν είκόνα του Ευαγγελισμου τής πινακοθήκης

565 Grozdanov, St. Kliment, είκ. 24.
566 Βλ. Βοκοτοπούλου, Κτιτορική τοιχογραφία, είκ. 5, 7.
567 Βλ. Xyngopoulos, Au sujet, ύποσ. 13, σ. 305. Nersessian, Lit, σ. 80-81, ή όποία έπεκτείνει 
τον συσχετισμο καί σέ όρισμένες παραστάσεις τής έπισκέψεως τής Θεοτόκου στήν 
Έλισάβετ, στίς όποίες απεικονίζονται ώς εμβρυα, όχι πάντοτε καί οί δύο, ό Χριστος καί ό 
άγ. Ίωάννης ό Πρόδρομος. Στα αναφερόμενα παραδείγματα άς προστεθεί ή 
μικρογραφία στο φύλλο 85r του Ψαλτηρίου Chludov (9ος αί.) καί ή τοιχογραφία στο Β 
σκέλος τής Δ καμάρας του ναου του Τιμίου Σταυρου στο Πελέντρι τής Κύπρου (φάση 14ου 
αί.). Βλ. Sepkina, Miniatjury, fol. 85r. Stylianou, Painted Churches, είκ. 132, σ. 230. I. 
Christoforaki, «Cyprus between Byzantium and the Levant: Eclecticism and interchange in 
the cycle of the life of the Virgin in the church of the Holy Cross at Pelendri», Έπετηρίς 
Κέντρου Επιστημονικών Έρευνών XXII (1996), είκ. 15, σ. 254 καί σ. 238-239, όπου 
αναφέρονται τα σχετικα μέ τήν παράσταση καί δίδονται καί άλλα παραδείγματα.
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Τρετιακώφ (άρχές 12ου αί.) (Είκ. 81) καί στην γνωστη είκόνα του Εύαγ- 

γελισμου της Μονης Σινά (υστερος 12ος αί.) (Είκ. 82).568

Ή άπεικόνιση της Θεοτόκου μέ τον Χριστο επάνω στην Κλίνη είναι 

σύμφωνη μέ το πνευμα καί την είκονογραφία καί τών ύπολοίπων 

παραστάσεων του κύκλου τών προεικονίσεων πού είκονίζονται στον χώρο, 

καθώς καί σέ πολλές άπο αύτές ή Θεοτόκος είτε μέ τον Χριστο είτε μόνη 

είκονίζεται επάνω στά σχετικά προς το πρόσωπό της σύμβολα (π.χ. στίς 

παραστάσεις του άλατομήτου Όρους, του Οίκου της Σοφίας, της 

κεκλεισμένης Πύλης, της φλεγομένης Βάτου κ.λπ.).569

Σέ σχέση μέ τίς ύπόλοιπες παραστάσεις του νάρθηκος του Άγ. 

Κλήμεντος σημειώνεται ή τοποθέτηση της Κλίνης κοντά σέ αύτη του 

Οίκου της Σοφίας, ή οποία είκονίζεται στον Ν τοΐχο καί προέρχεται επίσης 

άπο σολομώντειο έργο, αύτο τών Παροιμιών.

Ό βαθύς συμβολικος χαρακτήρας του θέματος της Κλίνης του 

Σολομώντος καί ή προέλευσή του άπο ένα καθαρά άλληγορικο κείμενο, ή 

προσέγγιση του οποίου δημιουργουσε άρκετές δυσκολίες, γι' αύτο καί 

κρατήθηκε πάντοτε εκτος της επ' εκκλησίαις άναγνώσεως, ενδεχομένως

568 Γιά το φύλλο του Σιναϊτικου τριπτύχου βλ. K. Weitzmann, «Fragments of an early St. 
Nicholas triptych on Mount Sinai», ΔΧΑΕ, περ. Δ', τ. Δ' (1964-1965), πίν. 3, είκ. 3. Έ. Γιώτα, 
«Ένα σπάραγμα εικόνας του 11ου αίώνα στο Σινά καί ή πρωιμότερη μεσοβυζαντινη 
παράσταση άπεικόνισης του Χριστου σέ σκηνη του Εύαγγελισμου» στο Εικοστά Ένατο 
Συμπόσιο Βυζαντινής καί Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας καί Τέχνης. Αθήνα, 15, 16 καί 17 
Μαΐου 2009. Πρόγραμμα καί Περιλήψεις Εισηγήσεων καί Ανακοινώσεων, Αθήνα 2009, σ. 30
31. Γιά την είκόνα του Εύαγγελισμου της πινακοθήκης Τρετιακώφ βλ. C. Mango, «The 
Chalkoprateia Annunciation and the Pre-Eternal Logos», ΔΧΑΕ, περ. Δ', τ. ΙΖ' (1993-1994), σ. 
165-170 καί κυρίως L. Shchennikova, «The Annunciation of Oustugue. The origin of the name 
and the meaning of the iconography» στο Λαμπηδών, Αφιέρωμα στή μνήμη τής Ντούλας 
Μουρίκη, τ. 2, Αθήνα 2003, σ. 711-726. Γιά την είκόνα του Εύαγγελισμου του Σινά βλ. K. 
Weitzmann, «Eine spatkomnenische Verkundigungsikone des Sinai und die zweite 
byzantinische Welle des 12. Jahrhunderts» στο Studies in the Arts at Sinai, Princeton, New 
Jersey 1982, σ. 271-288. Έπίσης, A. Weyl Carr, «Icon with the Annunciation» στο H.C. Evans 
and W.D. Wixom (επ.), The Glory of Byzantium. Art and Culture of the Middle Byzantine Era A.D. 
843-1261, New York 1997, (άρ. κατ. 246), σ. 374-375.
569 Βλ. Millet, Frolow, La peinture, πίν. 13, 1-2. Babic, Porte fermee, είκ. 1, σ. 146. Grozdanov, 
St. Kliment, είκ. 24.
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νά είναι ορισμένες άπο τίς αίτίες πού δέν εύνόησαν την έξάπλωσή του ώς 

αύτοτελούς είκονογραφικού θέματος. Προτιμήθηκαν άλλα πού συνδέον

ταν μέ συγκεκριμένα γεγονότα καί ήταν εύρύτερα γνωστά.

Ένας έπιπλέον λόγος είναι η σύνδεσή του μέ το πρόσωπο τού 

Σολομώντος, ο οποίος είκονίζεται πολύ συχνά μέ σύμβολο διαφορετικό, 

τον Οίκο της Σοφίας, άλλά καί είλητά άλλων περιεχομένων. Ώς έκ τούτου, 

το θέμα της Κλίνης δέν άποτελούσε την πρώτη έπιλογη τών ζωγράφων 

στίς σχετικές παραστάσεις.

Ή πορεία, πάντως, τού θέματος της Κλίνης στην είκονογραφία καί 

την τέχνη γενικότερα παρουσιάζει σημαντικο ένδιαφέρον καί μάλιστα το 

γεγονός, ότι, παρά την περιορισμένη χρήση του, έμφανίζεται σέ διάφορες 

περιόδους καί στά περισσότερα είδη έκκλησιαστικης τέχνης (μνημειακη 

ζωγραφική, φορητές είκόνες, μικροτεχνία).
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Σ Τ '

Α ΝΘΡΑΚΟΦΟΡΟΣ Λ α β ιδ α

1. Ή  γ ρ α π τ ή  π α ρ ά δ ο σ η

1.1 Ή  Π α λ α ιά  Δ ια θ ή κ η

Ή ανθρακοφόρος Λαβίδα σχετίζεται μέ ένα περιστατικο πού 

περιγράφεται στο 6ο κεφάλαιο του προφητικου βιβλίου του Ήσαΐα. Ό 

προφήτης βλέπει σέ όραμα τον Κύριο έν δόξη στον ναο περιβαλλόμενο 

απο αγγελικές δυνάμεις πού τον ύμνουν. Ένα απο τα σεραφείμ απο- 

στέλλεται προς τον Ήσαΐα κρατώντας σέ λαβίδα ένα αναμμένο κάρβουνο 

απο το θυσιαστήριο του ναου. Μέ αυτο ακουμπ^ τα χείλη του προφήτου, ό 

όποίος ετσι καθαρίζεται απο τίς αμαρτίες του, ώστε να είναι έτοιμος καί 

άξιος να ανταποκριθεί στήν θεία κλήση για το προφητικο αξίωμα, πού 

ακολούθησε αμέσως μετά. «Καί απεστάλη πρός με εν τών Σεραφίμ, καί έν 

τή χειρί είχεν άνθρακα, ον τή λαβίδι ελαβεν απο του θυσιαστηρίου, καί 

ηψατο του στόματός μου καί είπεν' ίδού ηψατο τουτο τών χειλέων σου καί 

αφελεί τας ανομίας σου καί τας αμαρτίας σου περικαθαριεί» (Ήσ. 6, 6-7).

1.2 Ή  ε κ κ λ η σ ια σ τ ικ ή  γ ρ α μ μ α τ ε ία

1.2.1 Ή  π ατερική συγγραφ ή

Ό Ήσαΐας ώς προφήτης συνδέεται στενα μέ το γεγονος τής Θείας 

Ένανθρωπήσεως καί το πρόσωπο τής Θεοτόκου. Έχει γι' αυτο αποκληθεί 

«μεγαλοφωνότατος» τών Προφητών καί «ευαγγελιστής προφήτης».570

Οί προφητείες του για τήν έν γαστρί έξουσα Παρθένο, τον

Μεγάλης Βουλής Άγγελο καί τήν Ρίζα Ίεσσαί αναφέρονται σαφώς στήν

570 Μπρατσιώτου, Εισαγωγή, σ. 375. Χαρακτηριστική είναι καί ή αναφορα του Θεοδωρήτου 
Κύρου: «Άπαντες μέν οί θεσπέσιοι προφήται ου μόνον τα τφ Ίσραήλ συμβησόμενα 
προηγόρευσαν, αλλα καί τών έθνών τήν σωτηρίαν προεθέσπισαν, καί τήν Δεσποτικήν 
προεμήνυσαν έπιφάνειαν. Πάντων δέ μάλιστα ό θειότατος Ήσαΐας ταύτην έπιστεύθη 
τήν πρόρρησιν». Εις τόν Ήσαΐαν προφήτην έρμηνεία κατ' έκλογήν, PG 81, 216A.
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ύπέρλογο γέννηση τού Κυρίου καί έχουν, μάλιστα, καί οί τρείς 

συμπεριληφθεί στά άναγνώσματα τών Μεγάλων Ώρών καί τού 

Εσπερινού τών Χριστουγέννων.571 Ό ίδιος προφήτης συνδέεται καί μέ τά 

θέματα της κούφης νεφέλης καί της συντριβης τών Ασσυρίων- 

θεοφρουρήτου Ιερουσαλήμ, τά οποία έπίσης έχουν συσχετισθεί μέ την 

Θεία Ενανθρώπηση.572

Όρισμένα άπο τά άναφερθέντα θέματα έχουν έντονη παρουσία 

στην πατερικη συγγραφη άπο την άποστολικη ήδη περίοδο, καθώς 

συνιστούν άπο τίς σημαντικότερες μαρτυρίες ύπέρ της Ενανθρωπήσεως 

τού Κυρίου, άρα καί έπιχειρήματα γιά την άντιμετώπιση τών διαφόρων 

αίρετικών. Έτσι π.χ. τον 2ο ήδη αίώνα ο άγ. Ίουστίνος ο φιλόσοφος καί 

μάρτυς (+ 165) χρησιμοποιεί καί άναλύει σέ βάθος ορισμένα άπο τά χωρία 

αύτά τού Ήσαΐου. 573 Αλλά καί άργότερα οί άναφορές μοιράζονται 

άνάμεσα σέ όλες αύτές τίς ύπάρχουσες δυνατότητες. Ό άγ. Θεόδωρος ο 

Στουδίτης (759-826) π.χ. στην έν είδει καταλόγου άπαρίθμηση θεομητο

ρικών προτυπώσεων στο έργο του Έγκώμιον είς την κοίμησιν της αγίας 

Δεσποίνης ημών Θεοτόκου έπιλέγει ώς θέμα συνοδευτικο τού Ήσαΐα αύτο 

της κούφης νεφέλης: «Χαίροις, κούφη νεφέλη, έν ή Κύριος κεκάθικε, κατά 

Ήσαΐαν τον ίεροφωνότατον».574

Ή ύπαρξη όλων αύτών τών σημαντικών θεμάτων τών συνδεδε- 

μένων μέ το πρόσωπο τού συγκεκριμένου προφήτου καθιστ^ το θέμα της 

άνθρακοφόρου Λαβίδος μία μόνο άπο τίς πολλές ύπάρχουσες έπιλογές 

γιά τίς σχετικές άναφορές, στοιχείο πού έξηγεί καί την οχι τόσο

571 Ήσ. 7, 14’ 9, 6 ’ 11, 1. Μηναιον Δεκεμβρίου, σ. 292, 295-296, 303. Προφητολόγιον, σ. 524-528, 
536-538.
572 Ήσ. 19, 1 ’ 37, 36-38.
573 Σημειώνει χαρακτηριστικά άναφερόμενος στην προφητεία περί της ράβδου άπο την 
ρίζα τού Ίεσσαί (Ήσ. 11, 1): «Ράβδον έκ ρίζης Ίεσσαί γενήσεσθαι τον Χριστον Ήσαΐας 
προεφήτευσε». Διάλογος προς Τρύφωνα, 86, 4. Bobichon, Dialogue, I, σ. 422.
574 PG 99, 725D.



237

διαδεδομένη -εν συγκρίσει προς άλλες προτυπώσεις- παρουσία του στην 

πατερικη γραμματεία.575

Ή πατερικη έρμηνεία της Λαβίδος ώς τύπου της Θεοτόκου 

βασίστηκε στο γεγονος της μεταφοράς μέ αύτη του άνθρακα άπο το 

θυσιαστήριο. Σύμφωνα μέ τον παραλληλισμό, ή Θεοτόκος είναι ή 

έμψυχος λαβίδα, ή οποία έφερε τον «θεΐον άνθρακα», δηλαδη τον Χριστό. 

Ό άναμμένος άνθρακας συμβολίζει άκριβώς το πυρ της θεότητος.576 Ό άγ. 

Ανδρέας Κρήτης π.χ. στον Λόγο του Εις τον ευαγγελισμόν τής ύπεραγίας 

Δεσποίνης ημών Θεοτόκου άναφέρει τά έξης: «Χαίροις, ή Σεραφικη του 

μυστικου άνθρακος λαβίς» καί στον Α' Λόγο του Είς την Κοίμησιν της 

Θεοτόκου: «Αυτη (ενν. ή Θεοτόκος) το βασιλικον ύπάρχει του ούρανίου 

γένους άξίωμα ... το νοερον τών θείων ολοκαυτωμάτων θυμίαμα, ή λαβίς 

του καθαρτικου άνθρακος ...».577

Το θέμα της άνθρακοφόρου Λαβίδος έχει καί σημαντικο λειτουρ- 

γικό-εύχαριστιακο περιεχόμενο. Οί Πατέρες το συσχετίζουν μέ την

575 Τά θέματα αύτά έχουν μεταφερθεΐ καί στην εικονογραφία είτε άμεσα, ώς 
άφηγηματικές παραστάσεις, είτε έμμεσα, ώς κείμενα π.χ. τών είλητών πού συνοδεύουν 
τον προφήτη στίς διάφορες άπεικονίσεις του. Σέ ορισμένες, μάλιστα, περιπτώσεις στο 
πρόγραμμα ένος μνημείου είναι εντεταγμένα περισσότερα του ένος τέτοια θέματα. Ένα 
εντυπωσιακο σχετικο παράδειγμα ύπάρχει στον ναο τών Άγ. Αποστόλων Θεσσαλονίκης 
(1315 π. η μεταξύ 1328 καί 1334). Στο πρόγραμμά του έχουν περιληφθεΐ τέσσερα άπο τά 
θεομητορικά θέματα πού σχετίζονται μέ τον Ήσαΐα: ή Ρίζα του Ίεσσαί, το όραμα της 
Λαβίδος καί ή συντριβη τών Ασσυρίων στο Ν περίστωο καί ή κούφη Νεφέλη στον 
κεντρικο τρουλλο ώς κείμενο του είλητου του προφήτου Σοφονία. Βλ. Stephan, 
Apostelkirche, σ. 326-327. Παπαμαστοράκη, Ό διάκοσμος, σ. 8. Ή παρουσία όλων αύτών τών 
θεμάτων καί στην είκονογραφία προσέφερε καί στην περίπτωση αύτη έναν πλουτο 
επιλογών πού περιόρισε, εν μέρει μόνο, όπως θά σχολιαστεΐ καί πιο κάτω, την διάδοση 
του θέματος της Λαβίδος.
576 Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο άγ. Κύριλλος Αλεξανδρείας: «Έθος τη 
θεοπνεύστψ Γραφη πυρί την θείαν παρεικάζειν φύσιν». Έξήγησις ύπομνηματική εις τόν 
προφήτην Ήσαΐαν, Βιβλ. Ι, Λόγος IV. PG 70, 181B.

Οί πατέρες συχνά ονομάζουν τον Χριστο άνθρακα καί μάλιστα όχι άπαραίτητα στά 
πλαίσια του συγκεκριμένου οράματος του Ήσαΐου. Το συγκεκριμένο θέμα 
χρησιμοποιεΐται μάλιστα καί σέ συνδυασμο μέ άλλους θεομητορικούς τύπους. 
Ένδεικτικά άναφέρουμε ένα άπόσπασμα άπο την κακώς άποδιδόμενη στον άγ. Ίωάννη 
τον Δαμασκηνο Β' Όμιλία Εις τό γενέσιον τής ύπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου: 
«Χαΐρε, θυμιατήριον, το σκευος το χρυσόνουν, ή τον θεΐον άνθρακα ένδον φέρουσα, άφ' 
ης διέπνευσεν εύωδία του Πνεύματος ...». PG 96, 689C.
577 PG 97, 896B καί 1069Α.
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λατρεία τής Παλαιάς καί τής Καινής Διαθήκης καί κυρίως μέ το μυστήριο 

τής Θείας Ευχαριστίας. Ή καθαρτική π.χ. ίδιότης του άνθρακος, μέ τον 

όποίο καθαρίζονται οί αμαρτίες του προφήτου, παραπέμπει στο Σώμα καί 

το Αίμα του Χριστου, το όποίο καθαρίζει καί σώζει τούς μεταλαμβάνοντας. 

«Προσδιαγράφεται δέ καί προδιατυπουται δια τούτων ή τών ήμετέρων 

αγαθών μετουσία, ή δια του Δεσποτικου σώματός τε καί αίματος τών 

αμαρτημάτων απαλλαγή», σημειώνει ό Θεοδώρητος Κύρου.578

1.2.2 Ή  ύμ νογραφ ία

Στήν ύμνογραφία ή Λαβίδα του Ήσαΐα εχει έπίσης περιορισμένη 

διάδοση έν συγκρίσει προς άλλες θεομητορικές προτυπώσεις. Άπαντουν 

παρόλα αυτα σαφή σχετικα παραδείγματα. Άναφέρουμε ένδεικτικώς το 

Θεοτοκίον τής Θ' Ώδής του κανόνος του Όρθρου τής ΚΑ' Ίανουαρίου: 

«Φέρουσα οίά περ λαβίς, τον ουράνιον 

Θεόνυμφε άνθρακα, τα φρυγανώδη μου, 

καρδίας πάθη καί νυν κατάφλεξον' 

καί τής γεένης του πυρός, λύτρωσαί με, 

δέομαι, ΐνα δοξάζω σε, τήν έλπίδα τών

578 Είς τόν Ήσαΐαν προφήτην έρμηνεία κατ' έκλογήν, PG 81, 268C. Σέ ευχές τής ακολουθίας 
τής Θείας Μεταλήψεως το ίδιο το Σώμα καί το Αίμα του Χριστου όνομάζεται «άνθραξ»: 
«Άλλα γενέσθω μοι ό άνθραξ του παναγίου σου σώματος καί του τιμίου σου αίματος είς 
αγιασμον ...». Ευχή Γ', Ίωάννου του Χρυσοστόμου. Ιερατικόν, σ. 237. Ή ευχαριστιακή 
διάσταση του θέματος εχει έκδηλωθεί μέ διαφόρους τρόπους καί στήν είκονογραφία. Στο 
λεγόμενο Ευαγγέλιο του Rossano (6ος αί.) π.χ. τήν παράσταση τής Μεταδόσεως του Άρτου 
στούς Άποστόλους ύπομνηματίζει μεταξύ άλλων καί ό προφήτης Ήσαΐας κρατώντας 
είλητό, όπου αναγράφεται, μέ μικρές παραλλαγές, το χωρίο του προφητικου του βιβλίου 
περί τής Λαβίδος «καί απεστάλη ... περικαθαριεί» (Ήσ. 6, 6-7). Βλ. Santoro, Codice, πίν. 6, σ. 
82. Ένα πολύ ίδιαίτερο παράδειγμα απαντά στον ναο τής Παναγίας στο Qintsvisi τής 
Γεωργίας (τέλος 13ου-αρχές 14ου αί.). Στήν παράσταση τής Κοινωνίας τών Άποστόλων 
στον ήμικύλινδρο τής αψίδος, ό Χριστός, έκτος απο τίς δύο συνήθεις έμφανίσεις του στήν 
Μετάληψη καί τήν Μετάδοση, εχει ίστορηθεί καί τρίτη φορα να προσφέρει έναν μικρο 
σταυρο σέ ένα σεραφείμ, το όποίο του απλώνει τα χέρια του, σέ προφανή είκονογραφική 
αναλογία μέ το όραμα του Ήσαΐου, όπου ένα σεραφείμ τείνει το χέρι του μέ τήν λαβίδα 
προς τον προφήτη. Βλ. O. Piralishvili, Qintsvisi Murals, (γεωργ. μέ ρωσ. καί αγγλ. περίλ.), 
Tbilisi 1979, είκ. 77. T. Velmans, A. Alpago Novello, Miroir de I'invisible. Peintures murales et 
architecture de la Giorgie (Vle-XVe s.), Milano 1996, πίν. 19 καί σ. 148-151.
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πιστών Παναμώμητε».579

2. Ή  λ ε ιτ ο υ ρ γ ικ ή  χ ρ ή σ η

Ή έρμηνεία της Λαβίδος ώς τύπου της Θεοτόκου καί τού άνθρακος 

ώς τύπου τού Χριστού προκύπτει καί άπο την λειτουργικη χρήση τού 

συγκεκριμένου προφητικού χωρίου, το οποίο συνιστ^ ένα άπο τά 

άναγνώσματα τού Εσπερινού της έορτης της Ύπαπαντης (2 Φεβρουα- 

ρίου).580

Είναι ένδιαφέρον, ότι άνάγνωσμα της ίδιας έορτης άποτελεί καί η 

προφητεία τού Ήσαΐα περί της κούφης Νεφέλης, γνωστού έπίσης 

παλαιοδιαθηκικού θεομητορικού τύπου: «Ίδού Κύριος κάθηται έπί νεφέ

λης κούφης καί ηξει είς Αίγυπτον, καί σεισθήσεται τά χειροποίητα 

Αίγύπτου ...» (Ήσ. 19, 1).581 Ή έπιλογη τών δύο αύτών χωρίων τού Ήσαΐα

579 Μηναιον Ίανουαρίου, σ. 260. Γιά άλλες ύμνογραφικές άναφορές βλ. καί Εύστρατιάδου, 
Ή Θεοτόκος, σ. 40-41.

Είναι ένδιαφέρουσα μιά προκύπτουσα άπο τίς πηγές ίδιαίτερη σχέση τού θέματος 
της άνθρακοφόρου Λαβίδος μέ την έορτη της Ύπαπαντης. Στο Θεοτοκίο π.χ. της Ζ' Ώδης 
τού κανόνος της Θεοτόκου της ΚΖ' Ίανουαρίου, προεόρτιο της Ύπαπαντης, άναφέρονται 
τά έξης:
«Ώς μυστική τις λαβίς, τον άνθρακα 
φέρουσα, τον νοητον έρχη προς 
ναόν’ ον ο Συμεών λαμπρυνθήσεται 
χερσί, Πάναγνε δεξάμενος, καί τά τού 
πάθους σύμβολα, προφητεύει σαφέστατα».
Μηναιον Ίανουαρίου, σ. 326. Αντίστοιχα, σέ ποίημα γιά την έορτη της Ύπαπαντης τού 
Γρηγορίου Κορίνθου (π. 1070 μέ 1156) άναφέρονται, μεταξύ άλλων, καί τά έξης σχετικά 
μέ την ύποδοχη τού Χριστού άπο τον Συμεών:
«το πύρ λαβών γάρ λαβίδος της παρθένου 
άφλεκτος έστι, λάμπεται φέγγει λέγων».
Βλ. H. Hunger, «Gregorios von Korinth, Epigramme auf die Feste des Dodekaorton», AnBoll 
100 (1982), σ. 640. Επίσης Rhoby, Epigramme, σ. 108. Ό συσχετισμος είναι προφανώς 
βασισμένος στον παραλληλισμο της Λαβίδος πού φέρει τον θείον άνθρακα μέ την 
Θεοτόκο πού φέρει τον Χριστο στον Ναό, έπισφραγίζεται δέ άπο την χρήση τού 
συγκεκριμένου άποσπάσματος άπο το βιβλίο τού Ήσαΐα ώς άναγνώσματος στον 
Έσπερινο της Ύπαπαντης, όπως θά άναφερθεί έκτενώς κατωτέρω.
580 Μηναιον Φεβρουαρίου, σ. 18-19. Προφητολόγιον, σ. 586-591.
581 Μηναιον Φεβρουαρίου, σ. 19. Προφητολόγιον, σ. 590-593. Το θέμα της Νεφέλης, 
βασισμένο όμως στίς παλαιοδιαθηκικές διηγήσεις της Εξόδου (Εξ. 40, 15-19 καί 22-32) καί 
τών Αριθμών (Αρ. 9, 15-23), κυριαρχεί, γιά εύνοήτους λόγους, καί στά άναγνώσματα τού
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ώς άναγνωσμάτων στην συγκεκριμένη έορτη δέν οφείλεται μόνο στο 

γεγονος της στενης σχέσης του συγκεκριμένου προφήτου μέ την Θεία 

Ένανθρώπηση καί στην άναφορά καί τών δύο διηγήσεων σέ τύπους- 

σύμβολα της Θεοτόκου. Σημαντικο ρόλο έχει παίξει καί ο παραλληλισμος 

της ενέργειας της Θεοτόκου πού φέρει τον Χριστο στον Ναο μέ την 

Λαβίδα πού φέρει τον άνθρακα καί μέ την κούφη Νεφέλη πού φέρει τον 

Κύριο στην Αίγυπτο.582 Στην περίπτωση της άνθρακοφόρου Λαβίδος ή 

σχέση είναι άκόμα πιο στενη καθώς το όραμα λαμβάνει χώρα στον Ναό, 

όπως καί το γεγονος της Ύπαπαντης.

3. Ή  σ χ έσ η  τ ο ύ  Ή σ α ΐα  μέ τ η ν  Θ εία  Ε ν α ν θ ρ ώ π η σ η

3.1 Σ τη ν  λ α τ ρ ε ία

Ή στενη σχέση του Ήσαΐα μέ την Θεία Ένανθρώπηση άποτυ- 

πώνεται καί στην λατρεία. Συγκεκριμένα, άπο τά δώδεκα άναγνώσματα 

του Έσπερινου καί τών Μεγάλων Ωρών τών Χριστουγέννων τά πέντε 

προέρχονται άπο το προφητικο βιβλίο του Ήσαΐα. Δύο, μάλιστα, άπο αύτά, 

τά άναφερόμενα στον Μεγάλης Βουλης Άγγελο καί την «εν γαστρί 

έξουσα» παρθένο, διαβάζονται καί στίς δύο αύτές άκολουθίες, ώς οί 

βασικότερες παλαιοδιαθηκικές μαρτυρίες περί της εκ Παρθένου γεννή- 

σεως του Μεσσίου.583

Έσπερινου της έορτης της Άγίας Σκέπης (28 ’Οκτωβρίου) συνδυασμένο, μάλιστα, μέ το 
όραμα της κεκλεισμένης Πύλης του Ίεζεκιηλ (Ίεζ. 44, 1-4). Προφητολόγιον, σ. 486-491. Καί 
στην περίπτωση αύτη είναι σαφης ή χρήση του θέματος ώς θεομητορικης προτυπώσεως. 
Ώς τέτοιο άπαντά καί σέ ύμνογραφικές άναφορές. Βλ. ενδεικτικά Εύστρατιάδου, Ή  
Θεοτόκος, σ. 48-49.
582 Τέτοιου είδους συσχετισμος π.χ. έχει παίξει ρόλο καί στην επιλογη τών 
άναγνωσμάτων της έορτης τών Είσοδίων της Θεοτόκου (21 Νοεμβρίου). Ή Είσοδος της 
Θεοτόκου στον Ναο παραλληλίζεται μέ την μεταφορά καί τοποθέτηση της Κιβωτου 
άρχικά στην Σκηνη του Μαρτυρίου καί κατόπιν στον Ναο του Σολομώντος, όπως 
περιγράφεται στίς διηγήσεις της Έξόδου καί του Γ' Βασιλειών άντίστοιχα. Μηναϊον 
Νοεμβρίου, σ. 209. Προφητολόγιον, σ. 508-513.
583 Βλ. Μηναϊον Δεκεμβρίου, σ. 292, 295-296, 305. Προφητολόγιον, σ. 522-541.
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3.2 Σ τή ν  τέχ ν η

Ή σχέση τού Ήσαΐα μέ την Θεία Ενανθρώπηση άποτυπώνεται καί 

στην τέχνη, καθώς η μορφή του συχνά είκονίζεται σέ λιγότερο ή περισ

σότερο άμεση σχέση μέ την Θεοτόκο, τον Χριστο καί παρεμφερούς 

περιεχομένου θέματα.584

Ήδη στην τέχνη τών κατακομβών έχουμε ένα σημαντικο παράδειγ

μα. Στην κατακόμβη της Πρισκίλλης (3η ή 4η δεκαετία 3ου αί.) είκονίζεται η 

Θεοτόκος μέ τον Χριστο καί μπροστά τους προφήτης, ο οποίος κατά μίαν 

άποψη ταυτίζεται μέ τον Βαλαάμ, κατ' άλλη δέ μέ τον Ήσαΐα.585

Στην βυζαντινη μνημειακη ζωγραφικη ο συσχετισμος τού Ήσαΐα 

μέ την Θεία Ενανθρώπηση έχει έκφραστεί μέ διαφόρους τρόπους.

Στην Άγ. Σοφία Κωνσταντινουπόλεως (886 π.) π.χ. ο προφήτης 

είκονίζεται στο Α άκρο τού Ν τυμπάνου κρατώντας είλητο μέ την προφη

τεία «Ίδού η παρθένος ...» στο δεξί καί δείχνοντας μέ το άριστερο προς 

την Βρεφοκρατούσα της αψίδος, μέ την οποία βρίσκεται σέ στενη σχέση.586

Επίσης, στην έκκλησία της Γεννήσεως στο μοναστήρι της Πανα

γίας Καλορίτισσας στην Νάξο η ένθρονη Βρεφοκρατούσα της αψίδος περι

584 Στο σημείο αύτο κρίνεται σκόπιμο νά έπισημανθεί η σχέση τού Ήσαΐου καί μέ άλλα 
θέματα καί κυρίως το Πάθος τού Χριστού, το οποίο προείδε καί περιέγραψε μέ μεγάλη 
άκρίβεια στο προφητικό του βιβλίο (Ήσ. 53). Δέν είναι άνευ σημασίας, ότι αύτο 
διαβάζεται καθ' όλη την διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστης καί την Μεγάλη 
Έβδομάδα. Καί στην τέχνη συχνά συνοδεύει καί ύπομνηματίζει παραστάσεις τού 
Πάθους. Στο καθολικο της Όλυμπιώτισσας Ελασσώνος π.χ. ο Ήσαΐας είκονίζεται στο 
τύμπανο τού Δ τόξου πού φέρει τον τρούλλο κρατώντας είλητο μέ το έξης περιεχόμενο: 
«είδομεν αύτον καί ούκ είχεν είδος ούδέ κάλλος», το οποίο άναφέρεται στο Πάθος τού 
Κυρίου. Ή μορφή του συνοδεύει την παρακείμενη παράσταση της Σταυρώσεως, στο 
έσωρράχιο τού Δ τόξου. Βλ. Constantinides, Olympiotissa, τ. I, σ. 107-108, τ. II, πίν. 7, 29. 
Γενικότερα γιά την σύνδεση προφητικών μορφών μέ συγκεκριμένες παραστάσεις βλ. 
Μουρίκη, Άλεποχώρι, σ. 20-21.
585 Grabar, Premier art, είκ. 95, σ. 99.
586 Βλ. C. Mango, Materials for the Study of the Mosaics o f St. Sophia at Istanbul, Washington D.C. 
1962, σ. 58-59 καί σχ. III.
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στοιχίζεται απο δύο σεβίζοντες αγγέλους, τον άγ. Ίωάννη τον Πρόδρομο 

καί τον Ήσαΐα (είκονογραφική φάση του β' τετάρτου του 10ου αί.).587

Δύο ένδιαφέροντα παραδείγματα απαντουν στον Άγ. Γεώργιο 

Διασορίτη Τραγαίας Νάξου (11ος αί.) καί στήν Νέα Μονή Χίου (1050 π.).

Στήν πρώτη περίπτωση ό Ήσαΐας μαζί μέ τούς Δαβίδ καί Σολομών- 

τα, κρατώντας είλητα μέ κείμενα πού αναφέρονται στήν αγία Σιών καί 

τήν Θεοτόκο, είκονίζονται στήν καμάρα του Διακονικου, δίπλα στήν 

μορφή τής Θεοτόκου του Ευαγγελισμου στον Α τοίχο. Ό Ήσαΐας συγκε

κριμένα φέρει είλητο μέ τήν προφητεία του: «Ίδού ή παρθένος έν γαστρί 

έξει ...». Συγκροτείται ετσι ένα σύνολο μέ κεντρική αναφορα στήν Θεία 

Ένανθρώπηση καί τήν Θεοτόκο.588

Στήν δεύτερη περίπτωση ό Ήσαΐας είκονίζεται στον Δ τοίχο του 

έσωνάρθηκα μέ είλητο μέ τήν ίδια προφητεία σέ συνδυασμο μέ τούς 

Δανιήλ, Ίεζεκιήλ καί Ιερεμία, τούς Θεοπάτορες Ίωακείμ καί Άννα, τήν 

Θεοτόκο στήν κορυφή του τρουλλίσκου του χώρου καί τον Χριστο στο 

τύμπανο τής είσόδου προς τον κυρίως ναό.589 Καί στήν περίπτωση αυτή 

δημιουργείται ένα ένιαίο σύνολο μέ αναφορα στήν Ένανθρώπηση του 

Κυρίου.

Στο μέτωπο τής αψίδος του Άγ. Στυλιανου Καστοριάς (π. 1200) ό 

Ήσαΐας -μέσα σέ τμήμα του ουρανου- εχει συμπεριληφθεί στήν παρά

σταση του Ευαγγελισμου.590

587 Βλ. M. Panayotidi, «L'eglise rupestre de la Nativite dans l'ile de Naxos. Ses peintures 
primitives», CahArch 23 (1974), σ. 108, όπου ταυτίζει τήν μορφή μέ τον Ήσαΐα, καί Ά.Γ. 
Μαντά, Τό είκονογραφικο πρόγραμμα τού Ιερού Βήματος τών μεσοβυζαντινών ναών τής 
Ελλάδας (843-1204), Άθήνα 2001, σ. 92-93.
588 Μ. Άχειμάστου-Ποταμιάνου, «Άγιος Γεώργιος ό Διασορίτης» στο Μ. Χατζηδάκη (έπ.), 
Βυζαντινη τέχνη στην Ελλάδα, Ψηφιδωτά-Τοιχογραφίες. Νάξος, Άθήνα 1989, σ. 72-73 καί 
προσωπική παρατήρηση.
589 Μουρίκη, Νέα Μονή, τ. Α', σ. 170-171, τ. Β', πίν. 72.
590 Βλ. E.N. Tsigaridas, «La peinture a Kastoria et en Macedoine grecque occidentale vers 
l'annee 1200. Fresques et icones» στο Studenica et l'art byzantin autour de I'annie 1200, 
September 1986, Beograd 1988, σ. 310. Ό Ήσαΐας είκονίζεται όρισμένες φορές καί σέ 
βημόθυρα να συνοδεύει το ίδιο θέμα. Για παραδείγματα βλ. Παπαδημητρίου, Ή έξέλιξη,
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Στον ναο της Παναγίας στίς Σαϊτουρες Ρεθύμνου (π. 1300), τέλος, ο 

προφήτης Ήσαΐας ολόσωμος κρατώντας είλητο μέ την προφητεία του 

«ίδού ή παρθένος εν γαστρί έξει . »  είκονίζεται στο μέτωπο του Δ 

σφενδονίου συνοδεύοντας παράσταση της ένθρονης Θεοτόκου στον Ν 

τοΐχο σέ έναν εύγλωττο συσχετισμό. Ή επιλογη αύτη γίνεται συνειδητά, 

ώστε νά συνδυαστεΐ ο Ήσαΐας μέ την Θεοτόκο, τοποθετούμενος εκτος τών 

δύο προφητικών ομάδων, οί οποΐες καταλαμβάνουν τά εσωρράχια του Α 

καί Δ σφενδονίου.591

Απο τά άναφερθέντα παραδείγματα σκιαγραφεΐται επαρκώς ή 

στενη σχέση του Ήσαΐα μέ την Ένανθρώπηση καί την Θεοτόκο στην 

τέχνη, άνάλογη της άντίστοιχης στην πατερικη θεολογία καί την 

ύμνογραφία, ή οποία δηλώνεται μέ διαφόρους είκονογραφικούς τρόπους 

πού ποικίλουν κατά περίπτωσιν.

4. Ή  ε ικ α σ τ ικ ή  μ α ρ τ υ ρ ία

4.1 Ή  ε ικ ο ν ο γ ρ α φ ικ η  π α ρ ά δ ο σ η

Το θέμα της Λαβίδος του Ήσαΐα, όπως καί οί ύπόλοιπες 

θεομητορικές προτυπώσεις, είκονίζεται μέ δύο τρόπους: α) ώς αύτοτελης 

άφηγηματικη παράσταση β) συνοπτικά, μέ τον Ήσαΐα συνοδευόμενο άπο 

το σύμβολο της Λαβίδος η σχετικου περιεχομένου είλητο η καί τά δύο ώς 

τμημα του είκονογραφικου θέματος «Άνωθεν οί Προφηται».

Οί άφηγηματικές άπεικονίσεις του θέματος της άνθρακοφόρου 

Λαβίδος, την οποία ένα σεραφείμ τείνει προς τον Ήσαΐα, συνιστουν 

ορισμένες φορές τμημα εύρυτέρας παραστάσεως του οράματος του 

Κυρίου εν δόξη, στά πλαίσια του οποίου έλαβε χώρα το συγκεκριμένο

σ. 78-80, 211-212 καί είκ. Γ67, Γ73, Γ92. Είναι ενδεικτικό, ότι ο Διονύσιος εκ Φουρνά συνιστώ 
την παρουσία του Ήσαΐου στο θέμα του Εύαγγελισμου. Ερμηνεία, σ. 218.
591 Προσωπικη παρατήρηση καί Spatharakis, Rethymnon, σ. 226-227.
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περιστατικό.592 Στην περίπτωση αύτη οί άπεικονίσεις έχουν έναν περισ

σότερο «ίστορικο» χαρακτήρα, χωρίς αύτο νά άποκλείει την ύπαρξη 

συμβολικού περιεχομένου. Είναι, πάντως, ένδιαφέρον, ότι οί παραστάσεις, 

όπου ύπερέχει ο συμβολικος χαρακτήρας, περιορίζονται στην άπεικόνιση 

τών στοιχείων πού άφορούν στο συγκεκριμένο θέμα της άνθρακοφόρου 

Λαβίδος -δηλαδη τού προφήτου, τού σεραφείμ, της Λαβίδος καί τού 

άνθρακος- καθώς αύτο είναι η βάση τού τυπολογικού συσχετισμού μέ την 

Θεία Ενανθρώπηση.593

Καί σέ αύτές τίς περιπτώσεις, πάντως, το συμβολικο περιεχόμενο 

τού θέματος δέν άποδίδεται οπτικά. Δέν ύπάρχει π.χ. ένα μετάλλιο μέ την 

προτομη της Θεοτόκου ή τού Χριστού πού νά ύπογραμμίζει την ύπάρ- 

χουσα σχέση. Αύτη όμως προκύπτει άσφαλώς άπο το είκονογραφικο 

περιβάλλον, άφού στίς περισσότερες άπο τίς έξεταζόμενες περιπτώσεις οί 

παραστάσεις είναι έντεταγμένες σέ κύκλους θεομητορικών προτυπώ- 

σεων.594

592 Γιά την είκονογραφία τού οράματος τού Ήσαΐα καί τού συμπεριλαμβανομένου σέ 
αύτο θέματος της άνθρακοφόρου Λαβίδος βλ. Dosogne-Lafontaine, Theophanies-Visions, σ. 
135-143 καί πιο είδικά Σκώττη, Όραμα Ήσαΐα, σ. 181-192. Το έπεισόδιο της Λαβίδος στά 
πλαίσια τού οράματος τού Κυρίου έν δόξη είκονίζεται π.χ. στον Ίνδικοπλεύστη τού 
Βατικανού (Vat. gr. 699, 9ος αί.) καί στά χειρόγραφα τών Όμιλιών τού μοναχού Ίακώβου 
(12ος αί.), γιά νά άναφέρουμε δύο παραδείγματα άπο τά χειρόγραφα, καί στίς καππα- 
δοκικές έκκλησίες Ayvali Kilise (913-920) στο Gulli Dere καί Άγ. Αποστόλων στην Σινασο 
(α' τέταρτο 10ου αί.), γιά νά άναφέρουμε καί δύο παραδείγματα άπο την μνημειακη 
ζωγραφική. Wolska-Conus, Indicopleustes, σ. 249. Stornajolo, Omilie, πίν. 52. Thierry, Ayvali 
Kilise, είκ. 12, σ. 117. Jolivet-Levy, Eglises de Cappadoce, σ. 180 καί πίν. 110, 1-2.
593 Βλ. π.χ. τίς παραστάσεις στον Άγ. Κλήμεντα (1294/5), τούς Άγ. Αποστόλους Θεσσαλο
νίκης (1315 π. ή μεταξύ 1328 καί 1334) καί την Μονη Χιλανδαρίου (1321/2). Babic, Porte 
fermee, είκ. 1, σ. 146. Stephan, Apostelkirche, είκ. 84, σ. 52 καί σχ. 84, σ. 52. Εύθυμίου, Λιτη 
Χιλανδαρίου, είκ. 6.
594 Αύτο συμβαίνει π.χ. στίς άπεικονίσεις τού θέματος στον Άγ. Κλήμεντα Αχρίδος, τούς 
Άγ. Αποστόλους Θεσσαλονίκης καί την Μονη Χιλανδαρίου, πού συνιστούν καί τίς 
βασικότερες σωζόμενες άφηγηματικές άπεικονίσεις τού θέματος ώς θεομητορικης 
προτυπώσεως. Babic, Porte fermee, είκ. 1, σ. 146. Stephan, Apostelkirche, είκ. 84, σ. 52. 
Εύθυμίου, Λιτη Χιλανδαρίου, είκ. 6. Σημειώνουμε έδώ, ότι στην μεταβυζαντινη περίοδο 
άντίστοιχες άπεικονίσεις τού θέματος είναι έλάχιστες, καθώς κυριαρχεί η συνοπτικη 
άπόδοσή του. Ένα παράδειγμα άπαντ^ σέ είκόνα τού Εμμανουηλ Τζάνε πού βρίσκεται 
στο Βερολίνο, χρονολογείται δέ στά 1640. Σέ αύτη η κεντρικη παράσταση τού 
Εύαγγελισμού πλαισιώνεται άπο οκτώ διάχωρα, στά οποία είκονίζονται μέ άφηγηματικο
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Ένα απο τα έπιμέρους στοιχεία τής παράστασης πού εχει ένδια

φέρον καθώς παρουσιάζει κατα περίπτωσιν διαφοροποιήσεις στήν μορφή 

του είναι ή ίδια ή Λαβίδα. Σέ όρισμένες περιπτώσεις είκονίζεται σύμφωνα 

μέ τήν κυριολεκτική εννοια του όνόματός της, δηλαδή ώς τσιμπίδα μέ δύο 

βραχίονες, ή μορφή όμως πού τελικα θα έπικρατήσει είναι αυτή του 

κουταλιου, ύπο τήν άμεση έπίδραση τής λατρείας, όπου Λαβίδα όνομάζε- 

ται το κουτάλι μέ το όποίο μεταδίδεται το Σώμα καί το Αίμα του Χριστου 

στούς πιστούς.595 Καί αυτο το στοιχείο δείχνει σαφώς τήν στενή σχέση του 

θέματος μέ τήν Θεία Ευχαριστία.

Ή αγγελική μορφή πού προσφέρει στον Ήσαΐα τήν Λαβίδα μέ τον 

άνθρακα είναι ένα άλλο στοιχείο πού έμφανίζει είκονογραφικές μεταβο

λές. Σύμφωνα μέ τήν αφήγηση ένα σεραφείμ τείνει τήν Λαβίδα στον 

προφήτη (Ήσ. 6, 6) καί αυτο συνήθως προτιμάται στίς απεικονίσεις του 

θέματος. Σέ όρισμένες, όμως, περιπτώσεις τήν θέση του παίρνει ένα 

χερουβείμ, καθώς τα δύο αυτα αγγελικα τάγματα συγχέονται είκονογρα- 

φικα μέ αποτέλεσμα να έναλλάσσονται συχνα αδιακρίτως στίς απεικο

τρόπο ίσάριθμες θεομητορικές προτυπώσεις. Στο τρίτο απο έπάνω δεξί ώς προς τον 
θεατή διάχωρο είκονίζεται ή όρασις του Ήσαΐα περί τής ανθρακοφόρου Λαβίδος, ή όποία 
λαμβάνει χώρα μέσα σέ περίτεχνο αρχιτεκτόνημα πού παριστ^ τον Ναό, ένώ στο βάθος 
διακρίνονται άλλα κτήρια, προφανώς τής Ιερουσαλήμ. Στήν παράσταση, πέραν του 
σεραφείμ μέ τήν Λαβίδα, είκονίζεται στο έπάνω μέρος ή Θεοτόκος μέ τον Χριστο 
όλόσωμη έντος νεφέλης, ώστε να αποδίδεται ξεκάθαρα το συμβολικο περιεχόμενο τής 
παράστασης. Βοκοτοπούλου, Έπτα κρητικές είκόνες, πίν. 15, 1.
595 Για τήν διπλή σημασία του όρου βλ. Δ.Β. Δημητράκου, Νέον λεξικόν ορθογραφικόν καί 
έρμηνευτικόν όλης τής έλληνικής γλώσσης, Άθήναι 19693, σ. 842. Κυριολεκτική απεικόνιση 
τής Λαβίδος απαντά π.χ. στίς παραστάσεις του θέματος στο παρισινο χειρόγραφο τών 
Όμιλιών του αγ. Γρηγορίου (879, φύλλο 67v), στούς Άγ. Άποστόλους Σινασου (α' τέταρτο 
10ου αί.), σέ κοπτικα μνημεία, όπως οί μονές του Άγ. Μακαρίου (11ος-13ος αί.) καί του Άγ. 
Άντωνίου (1232/3) κ.α. Βλ. Brubaker, Vision and Meaning, είκ. 11. Jolivet-Levy, Eglises de Cap- 
padoce, πίν. 110, 1-2. Moorsel, Forerunners of the Lord, είκ. 4-5, σ. 123. Μεμονωμένο ύστερο- 
βυζαντινο παράδειγμα συνιστώ ή παράσταση στον Άγ. Κλήμεντα Άχρίδος (1294/5), ένώ 
απο τήν μεταβυζαντινή περίοδο σημειώνουμε τήν είκόνα μέ θέμα το «Άνωθεν οί 
Προφήται» του Μητροφάνοβιτς απο τήν Moraca (1616/7). Babic, Porte fermee, είκ. 1, σ. 146. 
S. Petkovic, Moraca, Beograd 1986, είκ. 49. Τήν διαφοροποίηση αυτή τόσο στο σημασιο- 
λογικο όσο καί στο είκονογραφικο πεδίο έπισημαίνει καί ό Rhoby, Epigramme, σ. 107-108 
καί τήν αποδίδει έπίσης σέ ευχαριστιακή έπίδραση. Για τον γενικότερο προβληματισμο 
σχετικα μέ τήν ευχαριστιακή-λειτουργική χρήση καί τήν μορφή τής λαβίδος βλ. R.F. Taft, 
«Byzantine Communion Spoons: A Review of the Evidence», DOP 50 (1996), σ. 209-238.
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νίσεις διαφόρων θεμάτων.596 Σέ ορισμένες δέ περιπτώσεις προτιμάται ή 

μορφη ένος άγγέλου.597

Ή συνοπτικη άπόδοση του θέματος περιλαμβάνει τον προφήτη, 

συνοδευόμενο κατά κανόνα άπο είλητό, μέ την άνθρακοφόρο Λαβίδα 

ενώπιόν του, είναι δέ εντεταγμένη στά πλαίσια του θέματος «Άνωθεν οί 

Προφηται». Σημειώνεται, ότι ή Λαβίδα άπέβη -προφανώς λόγψ του 

συγκεκριμένου χαρακτηρος της καί ώς εκ τούτου της εύκολίας χρήσεως 

καί άπεικονίσεώς της ώς συμβόλου- το βασικο συνοδευτικο σύμβολο του 

Ήσαΐα στίς άπεικονίσεις του στά πλαίσια του συγκεκριμένου θέματος.598 

Ήδη στην πρώτη άποκρυσταλλωμένη εμφάνισή του, στην γνωστη είκόνα

596 Γιά την παρατηρούμενη σύγχυση στην άπεικόνιση τών δύο αύτών άγγελικών 
ταγμάτων βλ. D. Pallas, «Eine Differenzierung unter den himmlischen Ordnungen», BZ 64 
(1971), σ. 55-60. Σέ σχέση μέ το εξεταζόμενο θέμα, άναφέρουμε τίς άπεικονίσεις του στο 
παρισινο χειρόγραφο τών Όμιλιών του άγ. Γρηγορίου καί σέ αύτά τών Όμιλιών του 
Ίακώβου, όπου τον άνθρακα στον προφήτη προσφέρει ένα χερουβείμ. Brubaker, Vision 
and Meaning, είκ. 11 καί σ. 281-284. Stornajolo, Omilie, πίν. 52.
597 Τέτοια είναι π.χ. ή περίπτωση στον Ίνδικοπλεύστη του Βατικανου. Wolska-Conus, 
Indicopleustes, σ. 249. Βλ. καί Σκώττη, Όραμα Ήσαΐα, σ. 189, όπου δίδονται καί άλλα 
παραδείγματα καί επιχειρεΐται έρμηνεία της συγκεκριμένης είκονογραφικης διαφορο
ποίησης.
598 Ή Λαβίδα είναι ένα συγκεκριμένο άντικείμενο, πρόσφορο γιά άπεικόνιση, εν 
άντιθέσει μέ τά ύπόλοιπα θέματα τών σχετικών μέ την Θεοτόκο προφητειών του, πού 
είναι είτε πιο θεωρητικά, όπως το περί της εκ παρθένου γεννήσεως, είτε πολύ σύνθετα 
γιά νά άποδοθουν μέ ένα συγκεκριμένο άντικείμενο, όπως το θέμα της συντριβης τών 
Ασσυρίων καί της Ρίζης Ίεσσαί. Στο ίδιο πνευμα ή Μουρίκη, Προεικονίσεις, ύποσ. 106, σ. 
234, εκφράζει την γνώμη, ότι ή δυσκολία άκριβώς της είκονογραφικης άπόδοσης της 
προφητείας «Ίδού ή παρθένος ...», οδήγησε τούς ζωγράφους στην επιλογη άλλων 
συμβόλων συνδεδεμένων μέ τον Ήσαΐα, επίσης σχετικών μέ την Θεία Ένανθρώπηση καί 
την Θεοτόκο, άπο τά οποΐα ονομάζει την Λαβίδα. Προκύπτει, έτσι, το έξης παράδοξο: το 
θέμα της Λαβίδος πού δέν συνιστώ την πρώτη επιλογη στίς θεολογικές άναφορές, εν 
συγκρίσει μέ τά ύπόλοιπα θέματα πού σχετίζονται μέ τον Ήσαΐα καί έχουν συνδεθεΐ μέ 
την Θεοτόκο, καθιερώθηκε, γιά τούς πρακτικούς λόγους πού άναφέρθηκαν, ώς το βασικο 
σύμβολο του προφήτου, όσον άφορ^ στην άπεικόνισή του στά πλαίσια του θέματος 
«Άνωθεν οί Προφηται». Είναι ενδεικτικό, ότι στίς περιπτώσεις άπεικόνισης του Ήσαΐου 
στά πλαίσια ένος προφητικου χορου χωρίς την συνοδεία συμβόλου, στον χώρο π.χ. του 
τρούλλου, όπου έχει σταθερη θέση, το περιεχόμενο του είλητου του, όταν σχετίζεται μέ 
την Θεία Ένανθρώπηση καί την Θεοτόκο, δέν άναφέρεται στην άνθρακοφόρο Λαβίδα, 
άλλά στίς περισσότερες περιπτώσεις στην «εν γαστρί έξουσα» παρθένο. Βλ. παραδείγ
ματα στο Παπαμαστοράκη, Ό διάκοσμος, σ. 6, 10, 13, 24, 31, 34, 37.
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τού Σινά, ο Ήσαΐας έμφανίζεται μέ την Λαβίδα.599 Το σύμβολο δέ αύτο 

συνοδεύει σέ συντριπτικο ποσοστο τον προφήτη καί στίς πολυάριθμες 

μεταβυζαντινές άπεικονίσεις τού θέματος. 600 Στίς τελευταίες αύτές 

άπεικονίσεις η Λαβίδα συνοδεύεται κατά κανόνα άπο μετάλλιο μέ την 

προτομη της Θεοτόκου, στοιχείο πού άπουσιάζει άπο τίς άντίστοιχες 

βυζαντινές.

Το γεγονος της σχεδον άποκλειστικης χρήσεως της Λαβίδος ώς 

συνοδευτικού συμβόλου τού Ήσαΐα στίς άπεικονίσεις τού «Άνωθεν οί 

Προφηται», το οποίο προκύπτει άπο τά είκονογραφικά δεδομένα, έπι- 

σφραγίζει καί ο Διονύσιος έκ Φουρνά στην Ερμηνεία του, όπου ύπο- 

δεικνύει έπίσης την Λαβίδα ώς σύμβολο τού προφήτου στην προκειμένη 

παράσταση, ορίζει δέ το περιεχόμενο τού είλητού του ώς έξης:

«Εγώ δέ πρώην λαβίδ' άνθρακοφόρον 

κέκληκά σε πρίν, παρθένε, Χριστού θρόνε».601

4.2 Ή  π α ρ ο υ σ ία  κ α ι εξέλ ιξη  το υ  θ έ μ α το ς  έ ω ς  τ ή ν  
Π α λ α ιο λ ό γ ε ια  π ε ρ ίο δ ο

Το περιστατικο της καθάρσεως τού Ήσαΐα μέσψ τού άνθρακα 

είκονίζεται ήδη άπο νωρίς στην είκονογραφία, συχνά, άν καί οχι άπο-

599 Ή παράσταση τού θέματος στην είκόνα τού Σινά έχει έναν χαρακτήρα ένδιάμεσο, 
βρίσκεται δηλαδη μεταξύ της άφηγηματικης καί της συνοπτικης άπεικονίσεως, καθώς 
έκτος άπο τον Ήσαΐα καί την Λαβίδα είκονίζεται καί το σεραφείμ, το οποίο τού 
προσφέρει τον άνθρακα μέσα σέ αύτή. Μέ άνάλογο τρόπο έχει άποδοθεί καί το θέμα της 
Κλίμακος τού Ίακώβ στην ίδια είκόνα. Weyl Carr, Enthroned Virgin, σ. 372-373. Απο τίς 
συνοπτικές άπεικονίσεις τού θέματος πού άνήκουν στην έξεταζόμενη περίοδο 
άναφέρουμε αύτές στην Παναγία Ljeviska (1309), το Staro Nagoricino (1317-18) καί τον Άγ. 
Γεώργιο Βιάννου (1401). Panic, Babic, Ljeviska, σχ. 30, σ. 139. Todic, Nagoricino, είκ. 26. 
Παπαμαστοράκη, Ή ένταξη, σ. 318-319. Spatharakis, Dated, είκ. 132 καί σ. 151.
600 Αναφέρουμε ένδεικτικά τίς παραστάσεις τού «Άνωθεν οί Προφηται» στον Τίμιο 
Σταυρο τού Άγιασμάτι (1494) καί την Παναγία Ποδύθου (άρχ. 16ου αί.) στην Κύπρο, στον 
νάρθηκα της Μονης Φιλανθρωπηνών (β' φάση 1542) καί στο παρεκκλήσιο τού Άγ. 
Νικολάου της Μεγίστης Λαύρας (1560), στίς οποίες περιλαμβάνεται καί η μορφη τού 
Ήσαΐα μέ την Λαβίδα. Αργυρού, Μυριανθέως, Άγιασμάτι, σ. 50 καί προσωπικη 
παρατήρηση. Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου, Μυριανθέως, Ποδύθου, σ. 26. Ποταμιάνου- 
Αχειμάστου, Μονη Φιλανθρωπηνών, είκ. 75, σ. 103. Semoglou, Saint-Nicolas, είκ. 82α.
601 Ερμηνεία, σ. 282. Γιά το περιεχόμενο τού είλητού βλ. καί Rhoby, Epigramme, σ. 107-108.
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κλειστικά, ώς τμήμα του ευρύτερου προφητικου όράματος του Κυρίου έν 

δόξη. Το θέμα εχει κατα κανόνα συμβολικο περιεχόμενο, είκονίζεται 

δηλαδή όχι «ίστορικά», άλλά ώς τύπος τής Θείας Ευχαριστίας. Ό χαρα

κτήρας αυτος ύποδηλώνεται είτε απο συνοδευτικα κείμενα -άν πρόκειται 

για μικρογραφίες χειρογράφων- είτε απο τον χώρο, στον όποίο έπιλέγε

ται να ίστορηθεί ή παράσταση (Ίερο Βήμα).

Άπο τα ύπάρχοντα παραδείγματα αναφέρουμε τήν περίπτωση του 

Ευαγγελίου του Rossano (6ος αί.), όπου ό Ήσαΐας μέ το συγκεκριμένο 

απόσπασμα στο είλητό του συνοδεύει τήν παράσταση τής Μεταδόσεως 

του Άρτου στούς Άποστόλους (Είκ. 83), καί τήν μικρογραφία στο φύλλο 

72v του Ίνδικοπλεύστη του Βατικανου (Vat. gr. 699) (9ος αί.), όπου ένας 

άγγελος προσφέρει μέ τσιμπίδα τον άνθρακα στον προφήτη.602 Έπίσης, τίς 

παραστάσεις στούς Άγ. Άποστόλους τής Σινασου (α' τέταρτο 10ου αί.) καί 

στίς κοπτικές Μονές του Άγ. Μακαρίου (11ος-13ος αί.) καί του Άγ. Άντωνίου 

(1232/3) (Είκ. 84).603

Διαφορετικο περιεχόμενο εχει ή απεικόνιση του θέματος στο παρι- 

σινο χειρόγραφο τών Όμιλιών του αγ. Γρηγορίου του Θεολόγου (Par. gr. 

510) (879), όπου ή όρασις του Ήσαΐα μοιράζεται το φύλλο 67v μέ το θέμα 

τής χειροτονίας του αγ. Γρηγορίου είς έπίσκοπον Σασίμων (Είκ. 85). Ό 

παραλληλισμος τών θεμάτων εγκειται στήν κλήση καί τών δύο 

προσώπων σέ ένα ύψηλο αξίωμα, το προφητικο καί το αρχιερατικο

602 Βλ. Santoro, Codice, πίν. 6, σ. 82. Wolska-Conus, Indicopleustes, σ. 249, όπου ύπάρχει 
σχεδιαστική απόδοση τής συγκεκριμένης μικρογραφίας.
603 Τόσο στα καππαδοκικα όσο καί στα κοπτικα μνημεία το θέμα τής Λαβίδος 
συνδυάζεται στον χώρο του Ίερου Βήματος μέ άλλα παλαιοδιαθηκικα θέματα πού 
θεωρουνται τύποι τής Θείας Ευχαριστίας, όπως π.χ. στήν Μονή του Άγ. Άντωνίου τήν 
συνάντηση του Άβρααμ μέ τον Μελχισεδέκ. Είναι, έπίσης, αξιοσημείωτο, ότι στα τρία 
μνημεία πού αναφέρουμε, ή απεικόνιση τής Λαβίδος είναι κυριολεκτική, εχει δηλαδή τήν 
μορφή τσιμπίδας. Βλ. Jolivet-Levy, Eglises de Cappadoce, πίν. 110, 1-2 καί σ. 180. Moorsel, 
Forerunners of the Lord, είκ. 4-6, σ. 123-124. Έπίσης E.S. Bolman (έπ.), Monastic Visions at the 
Red Sea, New Haven and London 2002, είκ. 4.33, σ. 68 καί είκ. 5.8, σ. 81.
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άντιστοίχως, καί στο στοιχεΐο της άναξιότητος πού καί οί δύο 

επικαλουνται συναισθανόμενοι τίς εύθύνες πού αύτη συνεπάγεται.604

Το θέμα της Λαβίδος του Ήσαΐα εμφανίζεται φορτισμένο μέ συμ- 

βολικο περιεχόμενο σχετικο μέ την Θεία Ένανθρώπηση τουλάχιστον άπο 

τον 10ο αί. Στην Καππαδοκία, στην λεγομένη Ayvali Kilise (913-920) στο 

Gulli Dere, ή όρασις του Ήσαΐα περί της άνθρακοφόρου Λαβίδος συνιστ^ 

τμημα εύρύτερης σύνθεσης του Χριστου εν δόξη, ή οποία βρίσκεται στο 

τεταρτοσφαίριο της άψΐδος του Ν παρεκκλησίου. Ό τι δέν πρόκειται 

άπλώς γιά μιά «ίστορικου» τύπου άπεικόνιση ένος προφητικου οράματος, 

προκύπτει σαφώς άπο την συνοδευτικη επιγραφή: «Ήσαΐας δεχόμενος εν 

τη λαβίδι τον θεΐον άνθρακα» (Είκ. 86).605 «Θεΐος άνθρακας» είναι βεβαίως 

ο ενανθρωπήσας Λόγος. Ή τοποθέτηση του θέματος στον χώρο του Ίερου 

Βήματος σέ συνδυασμο μέ το περιεχόμενο της επιγραφης επιτρέπει την 

διττη έρμηνεία της παράστασης ώς τύπου α) της Θείας Εύχαριστίας καί β) 

της Θείας Ένανθρωπήσεως. Ή συμβολικη αύτη χροιά του θέματος είναι 

ενδιαφέρον, ότι εμφανίζεται σέ ένα μνημεΐο, στο είκονογραφικο 

πρόγραμμα του οποίου ύπάρχουν καί άλλες ενδιαφέρουσες ίδιοτυπίες 

πλούσιες σέ θεολογικούς συμβολισμούς, όπως ο συνδυασμος της 

προσευχης του προφήτου Ήλιού γιά βροχη μέ το θέμα του Πόκου του 

Γεδεών.606

Ένα επιπλέον ενδιαφέρον στοιχεΐο της συγκεκριμένης παράστασης 

είναι το γεγονος του συμβολικου χαρακτηρος του θέματος της άνθρα

κοφόρου Λαβίδος, είκονισμένου στά πλαίσια της οράσεως άπο τον Ήσαΐα 

του Κυρίου εν δόξη, του οποίου πράγματι άποτελεΐ ένα επιμέρους γεγονός. 

Κι αύτο γιατί στίς περισσότερες εφεξης άπεικονίσεις του θέματος, τίς

604 Βλ. Brubaker, Vision and Meaning, είκ. 11 καί σ. 281-284.
605 Thierry, Ayvali Kilise, σ. 116 καί είκ. 12, σ. 117. Jolivet-Levy, Eglises de Cappadoce, πίν. 32, 
1-2 καί σ. 38. Είναι ενδιαφέρον, ότι το θέμα επαναλαμβάνεται στην άψΐδα του Β 
παρεκκλησίου, χωρίς όμως νά συνοδεύεται άπο άνάλογη επιγραφή. Thierry, ένθ' άν., σ. 
130-131. Jolivet-Levy, ένθ' άν., σ. 41.
606 Thierry, Ayvali Kilise, είκ. 16, σ. 122 καί σ. 121.
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σχετικές μέ την Θεία Ενανθρώπηση καί την Θεοτόκο, ιστορείται 

μεμονωμένο το γεγονος της καθάρσεως τού προφήτου διά τού άνθρακος 

της Λαβίδος καί οχι έν σχέσει προς το λοιπο όραμα. Καί αύτο δέν άφορ^ 

στίς παραστάσεις τού θέματος στά πλαίσια τού «Άνωθεν οί Προφηται», 

όπου μιά τέτοια έπικέντρωση προϋποτίθεται, άλλά στίς λίγες σχετικά 

σωζόμενες άφηγηματικές άπεικονίσεις του, όπως π.χ. στον Άγ. Κλήμεντα 

Αχρίδος καί την Μονη Χιλανδαρίου (Είκ. 87, 88).

Περνώντας στίς άπεικονίσεις τού θέματος πού άμεσα σχετίζονται 

μέ το πρόσωπο της Θεοτόκου άναφέρουμε καταρχάς την είκόνα της 

Μονης Σινά (μέσα 12ου αί.) μέ την Θεοτόκο περιβαλλομένη άπο προφητες 

καί σύμβολα (Είκ. 4). Ό Ήσαΐας είκονίζεται στο τέταρτο δεξί ώς προς τον 

θεατη διάχωρο στραμμένος προς ένα χερουβείμ πού τον πλησιάζει μέ την 

άνθρακοφόρο Λαβίδα προτεταμένη. Στο άριστερο χέρι φέρει είλητο μέ 

άπόσπασμα άπο την σχετικη διήγηση: «καί άπεστάλη πρός με εν τών 

Σεραφίμ», ένώ μέ το δεξί δείχνει προς την Θεοτόκο. Ή Λαβίδα έχει στην 

συγκεκριμένη άπεικόνιση μορφη κουταλιού.607 Στην πρώτη ξεκάθαρη 

άπεικόνιση τού θέματος ώς τύπου της Θεοτόκου, η παρουσία τού 

χερουβείμ καί οχι απλώς τού συμβόλου της Λαβίδος, όπως συμβαίνει σέ 

μεταγενέστερες άπεικονίσεις τού θέματος «Άνωθεν οί Προφηται», δίδει 

μιά αίσθηση άφηγηματικότητας στην παράσταση.608

Το στοιχείο της άφηγηματικότητας είναι άκόμη πιο έντονο στην 

άπεικόνιση τού θέματος στην ομόλογη είκόνα τού Ερμιτάζ (ύστερος 12ος 

αί.), όπου ο Ήσαΐας είκονίζεται χωρίς είλητο στραμμένος προς το 

χερουβείμ, στην προκειμένη περίπτωση, μέ την Λαβίδα, σέ στάση 

άνάλογη μέ αύτη τών Αποστόλων στην παράσταση της Κοινωνίας τού

607 Weyl Carr, Enthroned Virgin, σ. 372-373. Παπαμαστοράκη, Είκόνα Παναγίας, σ. 314-316.
608 Όπως έχει ήδη άναφερθεί, μέ άφηγηματικο τρόπο έχει ίστορηθεί στην ίδια είκόνα καί 
το θέμα της Κλίμακος τού Ίακώβ.
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Σώματος καί του Αίματος του Χριστου (Είκ. 5).609 Έπιπλέον, ή όρασις τής 

Λαβίδος είναι τοποθετημένη δίπλα στήν παράσταση του Κυρίου ένθρόνου, 

δορυφορουμένου απο δύο χερουβείμ, όπότε ό συνδυασμος τών θεμάτων 

στα δύο διάχωρα παραπέμπει ευθέως στο όραμα του Ήσαΐου περί του 

Κυρίου έν δόξη. Έχουμε, έπομένως, μια απεικόνιση πού μπορεί έν 

πολλοίς να ένταχθεί στήν κατηγορία τών αφηγηματικών.610

Το θέμα τής Λαβίδος του Ήσαΐα συνδυασμένο μέ το αντίστοιχο 

προφητικο όραμα του Κυρίου έν δόξη απαντ^ καί στα δύο εικονογραφη

μένα χειρόγραφα τών Όμιλιών του μοναχου Ίακώβου (12ος αί.) (Είκ. 89).611 

Καί στίς δύο μικρογραφίες ό προφήτης είκονίζεται δύο φορές: στο κάτω 

αριστερο άκρο τής παράστασης στέκεται εκπληκτος προ τής θεοφάνιας 

καί στο αντίστοιχο δεξί τμήμα λαμβάνει τον άνθρακα απο ένα χερουβείμ, 

το όποίο είκονίζεται μπροστα απο κιβώριο προς ένίσχυσιν του ευχαρι- 

στιακου συμβολισμου του θέματος. Το άνω τμήμα τής παράστασης 

καταλαμβάνει ό Παλαιος τών Ήμερών περιστοιχισμένος απο πολυπλη

θείς αγγελικές δυνάμεις. Ή παράσταση του θέματος είναι έντεταγμένη 

στο κείμενο του Λόγου Είς τόν ευαγγελισμόν τής ύπεραγίας Θεοτόκου, 

έκλεγείς από τών θείων Γραφών καί αντιστοιχεί σέ ένα απόσπασμα, όπου 

παρατίθεται το σχετικο χωρίο του Ήσαΐα (6, 6) καί αναλύεται έκτενώς ή 

ίδιότητα τής Λαβίδος ώς τύπου τής Θεοτόκου: «... έκεί ή φλογερα φύσις τή 

λαβίδι τον άνθρακα απο του θυσιαστηρίου ελαβεν, αύτη δέ (ένν. ή 

Θεοτόκος) το πυρ τής θεότητος έν έαυτή δεξαμένη, ου κατεφλέχθη, αλλ'

609 Piatnitsky, Icon, σ. 111. Ή στάση αυτή του Ήσαΐα, ή όποία δέν ύπάρχει στήν είκόνα του 
Σινά, δηλώνει τήν ευχαριστιακή διάσταση του θέματος, εχει δέ τα παράλληλά της σέ 
άλλες απεικονίσεις του. Άναφέρουμε π.χ. τήν παράσταση στον Άγ. Κλήμεντα Άχρίδος 
(1294/5). Babic, Porte fermee, είκ. 1, σ. 146.
610 Είναι ένδιαφέρον, ότι καί στήν είκόνα του Έρμιτάζ, όσο έπιτρέπει να συμπεράνουμε ή 
κακή διατήρησή της, ή μόνη άλλη παράσταση μέ αφηγηματικα στοιχεία είναι καί πάλι 
αυτή τής Κλίμακος, ή όποία, μάλιστα, έδώ είναι συμμετρικα τοποθετημένη προς αυτή 
τής Λαβίδος, πλαισιώνοντας μαζί της τήν απεικόνιση του Κυρίου έν δόξη.
611 Vat. gr. 1162, φύλλο 119v καί Par. gr. 1208, φύλλο 162r. Stornajolo, Omilie, πίν. 52. Για το 
θέμα βλ. καί Linardou, Depicting the Salvation, σ. 145-149, όπου γίνεται ευρεία 
πραγμάτευσή του. Έπίσης Σκώττη, Όραμα Ήσαΐα, είκ. 5-6, σ. 186.
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εδοξάσθη, ούκ εχωνεύθη, άλλ' εμεγαλύνθη ή τών σεραφείμ τιμιωτέρα ... 

ή λαβίς ή τον καθαρτήριον καί φωτιστικον κομίσασα άνθρακα, δι' ης το 

δαπανητικον της αμαρτίας άνήφθη πυρ ...».612 Το στοιχεΐο αύτο προσδι

ορίζει σαφώς το συμβολικο περιεχόμενο του θέματος ώς θεομητορικης 

προτυπώσεως.

Δύο, τέλος, σημαντικά παραδείγματα ένος διαφορετικου τύπου 

συσχετισμου της Λαβίδος μέ την Θεοτόκο ύπάρχουν σέ δύο παρόμοια 

Παναγιάρια πού χρονολογουνται στον 12ο-13ο αί. καί βρίσκονται στην 

Μονη Χιλανδαρίου καί την Ραβέννα. Στην εξωτερικη ζώνη αύτών είναι 

χαραγμένη επιγραφη πού άναφέρει τά έξης: «Ώς λαβίδα βλέπω σε 

φρικτήν, παρθένε, φέρουσαν άρτον άνθρακώδη πυρφόρον καθάρσιον 

σώματος καί ψυχης ρύπων».613 Ό συσχετισμος της Λαβίδος μέ την 

Θεοτόκο είναι προφανής, όπως καί το εύχαριστιακο περιεχόμενο πού 

άποδίδεται στο θέμα. Στην προκειμένη περίπτωση τον συσχετισμο 

ύπηρετεΐ καί το ίδιο το σκευος, στο οποΐο, όπως καί στην Λαβίδα, 

τοποθετεΐται άρτος. Προφανώς αύτο ύπηρξε ένα άπο τά κριτήρια γιά την 

πρόκριση της Λαβίδος έναντι άλλων πιο εύρέως διαδεδομένων προτυ- 

πώσεων. Μέ τον συνδυασμο τών στοιχείων αύτών προέκυψε ένα 

νοηματικο πλέγμα μέ κέντρο την Λαβίδα έρμηνευμένη ώς θεομητορικη 

προτύπωση.

Απο τά προαναφερθέντα παραδείγματα προκύπτει το συμπέρασμα, 

ότι καί στίς άπεικονίσεις του θέματος τίς άμεσα συνδεδεμένες μέ την 

Θεοτόκο ύπάρχει έντονη καί ή εύχαριστιακη διάσταση, πού δηλώνεται 

είτε άπο είκονογραφικά στοιχεΐα, όπως π.χ. ή στάση του προφήτου, είτε 

άπο συνοδευτικά κείμενα. Το γεγονος αύτο ύπογραμμίζει τον διττο

612 PG 127, 641D-644A. Το κείμενο ύπογραμμίζει την διπλη ιδιότητα της Λαβίδος καί του 
άνθρακα ώς τύπων της Θείας Ένανθρωπήσεως καί της Θεοτόκου άφενος καί του 
μυστηρίου της Θείας Εύχαριστίας άφετέρου.
613 Βλ. Κ. Λοβέρδου-Τσιγαρίδα, «Παναγιάριο» (άρ. κατ. 9.9) στο Θησαυροί τού Αγίου Όρους, 
Θεσσαλονίκη 1997, σ. 298-299, όπου όμως ή άνάγνωση της επιγραφης δέν είναι άπολύτως 
άκριβής. Την ορθη άνάγνωση βλ. παρά Rhoby, Epigramme, σ. 108.
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χαρακτήρα τού θέματος. Το στοιχείο αύτο άπαντ^ καί στά περισσότερα 

παλαιολόγεια παραδείγματα, παρόλη την στενότατη σύνδεσή τους, στίς 

περισσότερες περιπτώσεις, μέ το πρόσωπο της Θεοτόκου.

4.3 Ή  Π α λ α ιο λ ό γ ε ια  π ε ρ ίο δ ο ς

Οί πρώτες σαφείς περιπτώσεις άπεικόνισης της Λαβίδος ώς θεο- 

μητορικης προτύπωσης στην μνημειακη ζωγραφικη άπαντούν στην 

Παλαιολόγειο περίοδο. Κατά την περίοδο αύτη το θέμα της άνθρακο- 

φόρου Λαβίδος γνωρίζει μιά σχετικη διάδοση, λόγψ τών εύνοϊκών 

ίστορικών καί πνευματικών συνθηκών, όπως συμβαίνει καί μέ άλλα 

συμβολικού περιεχομένου θέματα.

Στά μνημεία πού έμπίπτουν στά καθορισμένα πλαίσια της μελέτης 

μας άπαντούν μόνο άφηγηματικές άπεικονίσεις τού θέματος, οί οποίες 

άποτελούν καί τίς βασικές σωζόμενες μαρτυρίες της είκονογραφικης 

άπόδοσής του μέ αύτο τον τρόπο στην έξεταζόμενη περίοδο.

4.3.1 Τ ά  μνημεία

4.3.1.1 Παναγία Περίβλεπτος (Άγ. Κλήμης) Αχρίδος (1294/5)
(αρ. κατ. 6α)

Ή παράσταση της Λαβίδος είκονίζεται στον Α τοίχο τού νάρθηκα 

ώς τμημα τού θέματος της κεκλεισμένης Πύλης τού Ίεζεκιήλ (Είκ. 87).614 

Πίσω άπο την κλειστη πύλη τού Ναού, στην οποία είκονίζεται η Θεοτόκος 

σέ προτομη μέσα σέ μετάλλιο, ίστορείται ο προφήτης Ήσαΐας σέ στάση 

σεβίζουσα καί μέ τά χέρια καλυμμένα, έτοιμος νά δεχθεί τον άνθρακα 

άπο την Λαβίδα πού τού προτείνει ένα σεραφείμ.615 Το συμβολικο

614 Babic, Porte fermee, είκ. 1, σ. 146. Nersessian, Frescoes of Parecclesion, είκ. 19.
615 Σέ σύγχρονες άπεικονίσεις τού θέματος σεραφείμ προσφέρει τον άνθρακα στον 
Ήσαΐα καί στην περίπτωση τού Άγ. Εύθυμίου Θεσσαλονίκης (1302/3) καί της Μονης 
Χιλανδαρίου (1321/2). Τσιγαρίδα, Άγιος Ευθύμιος, είκ. 26, σ. 57. Εύθυμίου, Λιτη Χιλαν
δαρίου, είκ. 6.
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άντικείμενο έχει ίστορηθεί στην προκειμένη περίπτωση κυριολεκτικά, μέ 

την μορφη δηλαδη τσιμπίδας καί οχι κουταλιού.616

Ή τοποθέτηση τού οράματος τού Ήσαΐα μέσα στον περίβολο, στον 

οποίο άνήκει η κεκλεισμένη Πύλη, τονίζει το γεγονος ότι αύτο έλαβε 

χώρα μέσα στον Ναό. Όπως ρητά άναφέρεται στην παλαιοδιαθηκικη 

διήγηση, το σεραφείμ πηρε τον καθαρτήριο άνθρακα άπο το θυσιαστήριο. 

Ή σχέση τού θέματος της Λαβίδος μέ τον Ναο καί κατ' έπέκτασιν -κατά 

τά δεδομένα της Καινης πλέον Διαθήκης- μέ το μυστήριο της Θείας 

Εύχαριστίας ύπογραμμίζεται μέ ποικίλους τρόπους καί σέ άλλες σύγ

χρονες άπεικονίσεις του’ στον Άγ. Εύθύμιο ίστορείται στον χώρο τού 

διακονικού, στούς δέ Άγ. Αποστόλους είναι έντεταγμένο σέ κύκλο 

παραστάσεων πού σχετίζονται μέ την μεταφορά της Κιβωτού της 

Διαθήκης στον Ναό.617

Ό συμβολικος χαρακτήρας της παράστασης τεκμηριώνεται πολλα- 

πλώς τόσο άπο έσωτερικά όσο καί άπο έξωτερικά στοιχεία. Καταρχάς, η 

λειτουργική του διάσταση ύπογραμμίζεται τόσο άπο την τοποθέτησή του 

έντος τού Ναού, όπως προανεφέρθη, όσο καί άπο την ίδια την στάση τού 

Ήσαΐου πού παραπέμπει εύθέως στην Κοινωνία τού Σώματος καί τού 

Αίματος τού Κυρίου.618 Το σωζόμενο, έπίσης, τμημα της έπιγραφης της 

παράστασης «... προφή[της] ... τον θείον ά[νθρακα] ...»619 παραπέμπει 

τόσο στην Θεία Εύχαριστία όσο καί στην Θεία Ενανθρώπηση: θείος 

άνθρακας είναι ο Χριστος καί Λαβίδα η Θεοτόκος. 620 Ή σχέση της

616 Στίς σύγχρονες άπεικονίσεις τού θέματος προτιμάται κατά κανόνα η ίστόρηση της 
Λαβίδος μέ την μορφη κουταλιού. Βλ. π.χ. τίς παραστάσεις στο Staro Nagoricino καί το 
Χιλανδάρι. Todic, Nagoricino, είκ. 26. Εύθυμίου, Λιτη Χιλανδαρίου, είκ. 6.
617 Τσιγαρίδα, Άγιος Ευθύμιος, είκ. 26, σ. 57. Stephan, Apostelkirche, σ. 326-327 καί σχ. 3.
618 Ανάλογη είναι η στάση τού προφήτου καί στίς άπεικονίσεις τού θέματος στον Άγ. 
Εύθύμιο καί στο Χιλανδάρι. Τσιγαρίδα, Άγιος Ευθύμιος, είκ. 26, σ. 57. Εύθυμίου, Λιτη 
Χιλανδαρίου, είκ. 6.
619 Babic, Porte fermee, σ. 147.
620 Παράλληλη περίπτωση συνιστώ η ήδη άναφερθείσα έπιγραφη στην παράσταση της 
πολύ προγενέστερης Ayvali Kilise (913-920) στην Καππαδοκία, όπου ο άνθρακας 
προσδιορίζεται έπίσης άπο το έπίθετο «θείος». Thierry, Ayvali Kilise, σ. 116. Το ίδιαίτερο
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απεικόνισης μέ τήν Θεοτόκο τονίζεται καί απο τήν παρουσία του 

μεταλλίου μέ τήν μορφή της έπί τής κεκλεισμένης Πύλης καί απο το 

γεγονος ότι είναι έντεταγμένη σέ ένα ευρύτερο σύνολο παραστάσεων, οί 

όποίες συνιστουν θεομητορικές προτυπώσεις.

Ένα άλλο ένδιαφέρον στοιχείο τής παράστασης είναι ό συνδυα- 

σμος τών δύο προφητικών όραμάτων, τής κεκλεισμένης Πύλης του 

Ίεζεκιήλ καί τής ανθρακοφόρου Λαβίδος του Ήσαΐα. Το σημείο αυτο 

αποκτ^ ακόμη μεγαλύτερη σημασία άν ληφθεί ύπόψιν, ότι σέ καμια άλλη 

παράσταση του κύκλου τών προεικονίσεων στο μνημείο δέν εχουμε τέτοιο 

συνδυασμό. Ό συνδυασμος αυτος όφείλεται σέ μια σειρα συναφειών πού 

αφορ^ σέ παρόμοια σημεία τών δύο όραμάτων καί στα ίδια τα πρόσωπα 

τών δύο προφητών.

Ένα πρώτο κοινο σημείο είναι ή σχέση καί τών δύο γεγονότων μέ 

τον Ναό. Έπιπλέον, ύπάρχουν στίς δύο διηγήσεις παρόμοιες αναφορές 

πού ένθαρρύνουν τον συσχετισμό τους. Άναφέρεται συγκεκριμένα στήν 

διήγηση του όράματος του Ήσαΐα: «... άγιος, άγιος, άγιος Κύριος σαβαώθ, 

πλήρης πάσα ή γή τής δόξης αυτου. καί έπηρθη το ύπέρθυρον απο τής 

φωνής, ης έκέκραγον, καί ό οίκος έπλήσθη καπνου» (Ήσ. 6, 3-4). Ό 

Ίεζεκιήλ αναφέρει: «Καί είσήγαγέ με κατα τήν όδον τής πύλης τής προς 

βορράν κατέναντι του οίκου, καί είδον καί ίδού πλήρης δόξης ό οίκος του 

Κυρίου . »  (Ίεζ. 44, 4).

Καί σέ θεολογικο έπίπεδο ύπάρχει ένας σημαντικος συσχετισμός: 

τήν κεκλεισμένη Πύλη του Ίεζεκιήλ θα τήν ανοίξει μόνο ό Κύριος, ό 

όποίος θα διέλθει καί θα τήν αφήσει καί πάλι κεκλεισμένη. Ή

περιεχόμενο τής μή σωζόμενης πλέον παράστασης του θέματος τής Λαβίδος πού 
συνόδευε, έκφράζει καί μια έπιγραφή στον Ν τοίχο του νάρθηκα του Άγ. Νικολάου 
Ροδιάς, ό διάκοσμος του όποίου τοποθετήθηκε, κατα πρόσφατη άποψη, στο β' μισο του 
13ου αί. Το περιεχόμενό της εχει ώς έξής: «Ό προφήτης μεταλαμβά[νων] τον άνθρακα». Ή 
χρήση του ρήματος «μεταλαμβάνω» παραπέμπει ευθέως στο μυστήριο τής Θείας 
Ευχαριστίας. Βλ. L. Fundic, «Zidno slikarstvo crkve Svetog Nikole Rodijasa kod Arte. Prilog 
proucavanju njegovog programa, ikonografije i stila», Zograf 34 (2010), σ. 88-89, 93, 104-105.
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τοποθέτηση του οράματος του Ήσαΐα πίσω άπο την Πύλη καί 

ταυτοχρόνως ο τονισμος του θείου άνθρακα, δηλαδη του Χριστου, άπο την 

συνοδευτικη επιγραφη άποτελεΐ ενδεχομένως καί μιά άναφορά σέ εκεΐνον 

πού θά άνοίξει αύτη την Πύλη.621

Οί προφητες Ήσαΐας καί Ίεζεκιηλ συνδυάζονται άπο παλαιά στην 

είκονογραφία, σέ άπεικονίσεις οραμάτων του Κυρίου εν δόξη, του πρώτου 

στον Ναο (Ήσ. 6) καί του δευτέρου στον ποταμο Χοβάρ (Ίεζ. 1-3, 15). Σέ 

σειρά μνημείων της Καππαδοκίας π.χ. είκονίζονται στον χώρο του Ίερου 

Βήματος ο Ήσαΐας καί το σεραφείμ μέ την Λαβίδα καί τον άνθρακα καί ο 

Ίεζεκιηλ μέ ένα σεραφείμ πού του προσφέρει ένα χειρόγραφο γιά νά το 

καταπιεΐ, καί τά δύο ώς τύποι της Θείας Εύχαριστίας.622 Κοινά μεταξύ τους 

σημεΐα είναι πρώτον ή ομοιότητα τών ενεργειών στά δύο περιστατικά 

(προσφερόμενο άντικείμενο γιά άγγιγμα χειλέων στην μιά περίπτωση καί 

γιά κατάποση στην άλλη) καί δεύτερον το γεγονός, ότι καί τά δύο 

οράματα σηματοδοτουν την κλήση τών προσώπων στο προφητικο άξίωμα. 

Ή παράδοση αύτη άπαντ^ καί στην Παλαιολόγειο περίοδο. Στην Λιτη της 

Μονης Χιλανδαρίου τά δύο θέματα καταλαμβάνουν τά Α σφαιρικά 

τρίγωνα του Ν τρούλλου (Είκ. 88, 90).623

Είναι άξιοσημείωτο, ότι οράματα τών δύο αύτών προφητών 

είκονίζονται συνδυασμένα καί σέ μιά δεύτερη περίπτωση στον νάρθηκα

621 Ένα τέτοιο στοιχεΐο ύπάρχει καί στην παράσταση της κεκλεισμένης Πύλης στο 
Lesnovo (1349), όπου ο ίδιος ο Χριστος είκονίζεται καθισμένος ενώπιον της Πύλης, 
σύμφωνα μέ την άναφορά του Ίεζεκιήλ: «διότι ο ήγούμενος, ούτος καθήσεται εν αύτη 
του φαγεΐν άρτον εναντίον Κυρίου» (Ίεζ. 44, 3). Βλ. Gabelic, Lesnovo, πίν. XLVIII.
622 Απο τά σχετικά παραδείγματα άναφέρουμε ενδεικτικά την Ayvali Kilise στο Gulli Dere 
(913-920) καί τούς Άγ. Αποστόλους στην Σινασό (α' τέταρτο 10ου αί.). Βλ. Thierry, Ayvali 
Kilise, είκ. 12, σ. 117 καί σ. 116. Jolivet-Levy, Eglises de Cappadoce, πίν. 32, 1-2, 33, 2 καί 110, 1
2. Είναι ενδιαφέρον νά σημειωθεΐ ότι ή μεταξύ τών θεμάτων σχέση εκφράζεται καί άπο 
την άλληλεπίδραση στην εικονογραφία τους. Το είλητο στον Ίεζεκιηλ προσφέρει σέ 
πολλές περιπτώσεις ένα σεραφείμ η χερουβείμ -ενώ ή άντίστοιχη διήγηση μιλ^ γιά 
κάποιο χέρι (Ίεζ. 2, 9)- κατ' επίδρασιν προφανώς της παράστασης της Λαβίδος. 
Αναφέρουμε καί πάλι την Ayvali Kilise καί το ύστερο παράδειγμα της Μονης 
Χιλανδαρίου. Jolivet-Levy, Eglises de Cappadoce, πίν. 33, 2. Εύθυμίου, Λιτη Χιλανδαρίου, είκ. 
5-6.
623 Markovic, Original paintings, σ. 229-230. Εύθυμίου, αύτόθι.
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τού Άγ. Κλήμεντος. Στο Β φουρνικο βρίσκεται η παράσταση τού Μεγάλης 

Βουλης Αγγέλου -θέματος άπο το βιβλίο τού Ήσαΐα (9, 6)- συνοδευόμενη 

άπο άγγελικές δυνάμεις καί τούς Ίεζεκιηλ καί Αββακούμ στο ΒΔ καί ΝΔ 

σφαιρικο τρίγωνο άντιστοίχως.624 Στοιχεία άπο το όραμα τού Ίεζεκιηλ 

συνδυάζονται μέ το όραμα τού Ήσαΐου καί σέ αύτά προστίθεται -κατ' 

έπίδρασιν τού ΜΕ' Λόγου τού αγ. Γρηγορίου τού Θεολόγου Είς το άγιον 

Πάσχα καί τού άναστασίμου κανόνος τού αγ. Ίωάννου τού Δαμασκηνού- 

ο Αββακούμ.625 Προκύπτει έτσι ένα πολύσημο σύνολο μέ κεντρικο άξονα 

την προφητεία γιά την Ενανθρώπηση τού Λόγου καί την έξ αύτης 

πηγάσασα σωτηρία.

Ή παράσταση τού Ήσαΐα καί της άνθρακοφόρου Λαβίδος, έκτος 

τών προαναφερθέντων θεμάτων καί τών ύπολοίπων θεομητορικών 

προτυπώσεων, συνδέεται καί μέ την ολόσωμη άπεικόνιση τού προφήτου 

στο τύμπανο τού τρούλλου. Εκεί ο Ήσαΐας φέρει είλητο πού άναφέρεται 

στην κούφη νεφέλη (Ήσ. 19, 1).626

Σύμφωνα μέ τά δεδομένα αύτά στο είκονογραφικο πρόγραμμα τού 

Άγ. Κλήμεντος άπαντούν τρία θέματα σχετιζόμενα μέ τον προφήτη 

Ήσαΐα: η άνθρακοφόρος Λαβίδα, ο Μεγάλης Βουλης Άγγελος καί η κούφη 

νεφέλη.627

Ή έξεταζόμενη παράσταση έχει, τέλος, στενη σχέση, λόγψ τού 

Ήσαΐα, καί μέ την ολόσωμη μορφη τού Προδρόμου πού είκονίζεται 

άκριβώς άπο κάτω.628 Εκτος άπο την κοινη προφητική τους ίδιότητα, ο

624 Millet, Frolow, La peinture, πίν. 15, 1 καί 15, 3.
625 PG 36, 624A. Πεντηκοστάριον, σ. 2. Ή έπιγραφη πού συνοδεύει την παράσταση «Επί 
της φυλακης μου στήσομαι φησίν ο θαυμάσιος Αββακούμ» άναπαράγει μέ άπόλυτη 
πιστότητα την έναρκτήρια φράση τού λόγου τού αγ. Γρηγορίου. Γιά το θέμα βλ. Grabar, 
Sur les sources, σ. 378. Nersessian, Christ-ange, σ. 209, 212, 215.
626 Παπαμαστοράκη, Ό διάκοσμος, πίν. 5.
627 Πρβλ. την περίπτωση τών Άγ. Αποστόλων Θεσσαλονίκης, στο πρόγραμμα τών οποίων 
περιλαμβάνονται, όπως προανεφέρθη, τέσσερα τέτοια θέματα. Stephan, Apostelkirche, σ. 
326-327. Παπαμαστοράκη, Ό διάκοσμος, σ. 8.
628 Pepek-Miljkovic, Deloto, σχ. V.
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Ήσαΐας προφήτευσε μέ ακρίβεια τήν δράση του Βαπτιστου: «φωνή 

βοώντος έν τή έρήμψ' έτοιμάσατε τήν όδον Κυρίου, ευθείας ποιείτε τας 

τρίβους του Θεου ήμών» (Ήσ. 40, 3). Ή συγκεκριμένη προφητεία αναφέ

ρεται καί στο Κατα Μάρκον Ευαγγέλιο, στο χωρίο 1, 3, σέ σχέση μέ το 

πρόσωπο καί το εργο του Προδρόμου.629 Έπιπλέον, το συγκεκριμένο 

απόσπασμα απο το βιβλίο του Ήσαΐα συνιστ^ ανάγνωσμα του Έσπερινου 

τών έορτών του Γενεσίου καί τής Άποτομής του Προδρόμου στίς 24 

Ίουνίου καί 29 Αυγούστου αντιστοίχως.630 Τα δύο πρόσωπα, έπομένως, 

είναι στενότατα συνδεδεμένα, στοιχείο πού ίσως επαιξε ρόλο καί στήν 

έπιλογή γειτονικών θέσεων ίστόρησής τους στα πλαίσια του προγράμ

ματος του νάρθηκος του Άγ. Κλήμεντος.631

4.3.1.2 Άγ. Ευθύμιος Θεσσαλονίκης (1302/3) (άρ. κατ. 6β)

Στο μέτωπο τής κόγχης του διακονικου του ναου ύπάρχει μισο- 

κατεστραμμένη παράσταση, ή όποία πρέπει, κατα τήν γνώμη μας, να 

έρμηνευθεί ώς είκονίζουσα το θέμα τής δια του άνθρακος καθάρσεως του 

προφήτου Ήσαΐα (Είκ. 91).632 Στο σωζόμενο τμήμα φαίνεται το μεγαλύ

τερο μέρος ένος σεραφείμ633 στα αριστερα καί μιάς σεβίζουσας ανδρικής

629 Για τον λόγο αυτο σέ μικρογραφίες πού προτάσσονται του Κατα Μάρκον Ευαγγελίου 
σέ εικονογραφημένα χειρόγραφα συναπεικονίζονται συχνα ό Ήσαΐας καί ό Τίμιος 
Πρόδρομος. Άναφέρουμε π.χ. το Ευαγγέλιο του Παρισιου (Par. gr. 74, ύστερος 11ος αί.), 
φύλλο 64r, καί το ύστεροβυζαντινο τετραευάγγελο του βούλγαρου τσάρου Ίωάννου 
Άλεξάνδρου (1355-6), φύλλο 88r, όπου στήν αρχή του Κατα Μάρκον Ευαγγελίου, έκτος 
του Ευαγγελιστου, είκονίζονται ό άγ. Ίωάννης ό Πρόδρομος καί ό Ήσαΐας έκατέρωθεν 
του Χριστου Έμμανουήλ. Βλ. G. Galavaris, The Illustrations of the Prefaces in Byzantine Gospels, 
Wien 1979, σ. 93-94 καί είκ. 76. E. Dimitrova, The Gospels of Tsar Ivan Alexander, London 1994, 
είκ. 30, σ. 37.
630 Μηναιον Ιουνίου, σ. 118. Μηναιον Αύγούστου, σ. 204.
631 Έξίσου στενα συνδεδεμένα είναι τα δύο θέματα, ή κάθαρση του Ήσαΐου μέ τον 
άνθρακα καί ό Πρόδρομος, στον Άγ. Ευθύμιο Θεσσαλονίκης, καθώς είκονίζονται στο 
μέτωπο καί στο τεταρτοσφαίριο τής αψίδος του διακονικου αντιστοίχως. Τσιγαρίδα, 
Άγιος Ευθύμιος, είκ. 26, σ. 57.
632 Βλ. Μανουηλ Πανσέληνος, είκ. 152, σ. 288. Τσιγαρίδα, Άγιος Ευθύμιος, είκ. 26, σ. 57.
633 Σεραφείμ να τείνει τήν Λαβίδα στον προφήτη έμφανίζεται καί στίς παραστάσεις του 
Άγ. Κλήμεντος Άχρίδος καί τής Μονής Χιλανδαρίου. Babic, Porte fermee, είκ. 1, σ. 146. 
Ευθυμίου, Λιτή Χιλανδαρίου, είκ. 6.
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μορφης πού φέρει χιτώνα καί ίμάτιο στά δεξιά. Ή μορφη είναι στραμμένη 

προς το σεραφείμ, έτοιμη νά δεχθεΐ κάτι άπο αύτό, δέν σώζεται όμως το 

τυχον άντικείμενο, εν προκειμένψ ή Λαβίδα, την οποία λογικά αύτο θά 

κρατουσε. Τά είκονογραφικά αύτά στοιχεΐα επιτρέπουν την ταύτιση του 

θέματος μέ το συγκεκριμένο προφητικο όραμα.634

Ένα επιπλέον στοιχεΐο πού συνηγορεΐ ύπέρ της ταυτίσεως αύτης 

είναι ή γειτνίαση της παράστασης μέ την μορφη του Προδρόμου, ή οποία 

βρίσκεται άκριβώς άπο κάτω, στο τεταρτοσφαίριο της αψΐδος του 

διακονικου.635 Ό Ήσαΐας συνδέεται στενά μέ τον άγ. Ίωάννη θεολογικά, 

λειτουργικά καί είκονογραφικά, όπως έχει ηδη άναφερθεΐ, λόγψ της 

προφητείας του «φωνη βοώντος εν τη ερήμψ» (Ήσ. 40, 3). Ή ταύτιση, 

έπομένως, του θέματος μέ το όραμα του Ήσαΐου είναι καί άπο την άποψη 

αύτη δόκιμη καθώς στην είκονογραφία δέν είναι άγνωστος ο συνδυασμος 

τών δύο προσώπων, λόγψ άκριβώς του στενου δεσμου τους.636 Ή επιλογη 

στην προκειμένη περίπτωση της άπεικόνισης άπο τά θέματα τά σχετικά 

μέ το πρόσωπο του Ήσαΐου αύτου της Λαβίδος μέ τον άνθρακα, πού έχει 

καί σαφη εύχαριστιακό, πέραν του θεομητορικου, χαρακτήρα, συνδέεται 

προφανώς μέ την θέση της στον χώρο του Ίερου Βήματος.

Το όραμα του Ήσαΐου καί ο άγ. Ίωάννης συνδυάζονται μέ μορφές 

συλλειτουργούντων ίεραρχών στον χώρο του διακονικου δημιουργώντας 

ένα ενδιαφέρον σύνολο. Ό παλαιοδιαθηκικος τύπος του μυστηρίου της 

Θείας Εύχαριστίας εκπληρώνεται στά πρόσωπα τών συλλειτουργούντων

634 Ένδεικτικο του προβληματισμου γύρω άπο την συγκεκριμένη παράσταση είναι το 
γεγονός, ότι ο μελετητης του μνημείου Τσιγαρίδας άρχικά την χαρακτηρίζει 
«άδιάγνωστη παράσταση μέ δύο άγγέλους», ενώ σέ πρόσφατη μελέτη του θεωρεΐ, ότι 
«πρόκειται γιά συνοπτική, ενδεχομένως, άπόδοση ένος προφητικου οράματος», άποψη 
προς την κατεύθυνση της δικης μας ταυτίσεως. Βλ. Μανουήλ Πανσέληνος, σ. 59. 
Τσιγαρίδα, Άγιος Ευθύμιος, σ. 56. Την παράσταση ταυτίζει μέ το όραμα του Ήσαΐου καί ή 
Σκώττη, Όραμα Ήσαΐα, ύποσ. 48, σ. 191.
635 Τσιγαρίδα, Άγιος Ευθύμιος, είκ. 26, σ. 57.
636 Πρβλ. το προαναφερθέν παράδειγμα συσχετισμου της καθάρσεως του Ήσαΐου καί της 
μορφης του Προδρόμου στον νάρθηκα του Άγ. Κλήμεντος. Pepek-Miljkovic, Deloto, σχ. V.
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ίεραρχών. Σύνδεσμος άνάμεσά τους, ώς ο τελευταίος άπο τούς προφητες, 

ο οποίος είδε την έκπλήρωση καί τών δικών του προφητειών καί τών 

παλαιοδιαθηκικών τύπων, στέκεται ο Τίμιος Πρόδρομος.

Το θέμα της Λαβίδος τού Ήσαΐα στον Άγ. Εύθύμιο δέν είναι 

έντεταγμένο σέ κύκλο θεομητορικών προτυπώσεων, όπως συμβαίνει στίς 

ύπόλοιπες άφηγηματικές άπεικονίσεις τού θέματος της περιόδου σέ Άγ. 

Κλήμεντα, Άγ. Αποστόλους καί Μονη Χιλανδαρίου. Στο εύρύτερο, όμως, 

είκονογραφικο περιβάλλον ύπάρχουν θέματα πού έχουν περιεχόμενο 

σχετικο μέ την Θεία Ενανθρώπηση καί την Θεοτόκο, μέ τά οποία μπορεί 

νά συσχετισθεί η άνθρακοφόρος Λαβίδα. Καταρχάς, στο μέτωπο της 

κεντρικης αψίδος τού Ιερού Βήματος, σέ άντίστοιχο δηλαδη σημείο μέ 

αύτή, είκονίζεται ο Εύαγγελισμος της Θεοτόκου συνδυασμένος μέ το Άγιο 

Μανδήλιο. Ή παράσταση συνοδεύεται καί άπο δύο άδιάγνωστες μορφές 

προφητών ή προπατόρων.637

Ή παράσταση τού οράματος τού Ήσαΐα περί της Λαβίδος σχετίζε

ται έπίσης μέ τίς μορφές τών ύμνογράφων αγ. Ίωάννου Δαμασκηνού καί 

Κοσμά Μαϊουμά πού είκονίζονται στο έσωρράχιο τού δυτικότερου τόξου 

της Β κιονοστοιχίας παραπλεύρως της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στά έργα 

τους οί δύο Πατέρες κάνουν έκτεταμένη χρήση παλαιοδιαθηκικών 

θεομητορικών προτυπώσεων.638

Ή έπιλογη άπεικόνισης τού θέματος της Λαβίδος στον Άγ. Εύθύμιο, 

μόνου άπο τον εύρύ κύκλο άναλόγων παραστάσεων, είναι σημείο 

ένδεικτικο μιάς σχετικης διάδοσής του καί έπιπλέον της άναγνώρισης σέ 

αύτο σημαίνοντος εύχαριστιακού χαρακτηρος. Ή δημιουργία του είναι 

πιθανον νά προϋποθέτει την γνώση της λίγο πρωιμότερης άντίστοιχης 

άπεικόνισης στον Άγ. Κλήμεντα (1294/5) (Είκ. 87), μέ την οποία παρουσι

άζει άρκετές άναλογίες.

637 Τσιγαρίδα, Άγιος Ευθύμιος, σ. 30 καί είκ. 8-9, σ. 32-33 καί είκ. 52, σ. 92-93.
638 Τσιγαρίδα, Άγιος Ευθύμιος, σ. 66 καί είκ. 145-146, σ. 198-199.
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Σύμφωνα μέ τα δεδομένα αυτα ή απεικόνιση τής Λαβίδος στον Άγ. 

Ευθύμιο συνιστ^ μια μεμονωμένη περίπτωση στήν ύστεροβυζαντινή μνη

μειακή ζωγραφική καί παραπέμπει περισσότερο στίς πρωιμότερες παρα

στάσεις του θέματος, τίς έντεταγμένες σέ ευχαριστιακα συμφραζόμενα.

4.3.1.3 Άγ. Απόστολοι Θεσσαλονίκης (1315 π. η μεταξύ 1328 και 

1334) (άρ. κατ. 6γ)

Ό έξαγνισμος του Ήσαΐα δια του άνθρακος είκονίζεται στον ΝΔ 

τομέα του κεντρικου σταυροθολίου του Ν περιστώου του ναου (Είκ. 92). 

Άπο τήν αρκετα κατεστραμμένη παράσταση διακρίνεται στο δεξί κάτω 

μέρος ό Ήσαΐας γονατιστος μέ τα χέρια απλωμένα ίκετευτικα προς μια 

αγγελική μορφή στο άνω αριστερο άκρο τής απεικόνισης.639 Πρόκειται για 

ένα τετράμορφο -καί όχι για ένα σεραφείμ, όπως αναφέρει ή διήγηση- το 

όποίο του προτείνει τήν Λαβίδα μέ τον άνθρακα πού δέν διακρίνεται λόγψ 

τής φθοράς.640 Ή ταυτότητα τής παράστασης δηλώνεται καί απο τα 

λείψανα τής συνοδευτικής έπιγραφής ... ΝΘΡΑΚ ..., ή όποία σαφώς 

αναφέρεται στον άνθρακα, κεντρικο άξονα του θέματος.641

Είκονογραφικα το θέμα δέν παρουσιάζει, πέραν του τετραμόρφου, 

ίδιαίτερες διαφοροποιήσεις απο τίς ύπόλοιπες αφηγηματικές απεικονίσεις 

τής περιόδου. Ή παρουσία του στοιχείου αυτου, το όποίο προέρχεται απο

639 Stephan, Apostelkirche, είκ. 84, σ. 52 καί σχ. 84, σ. 52.
640 Για το γεγονος τής αντικατάστασης του σεραφείμ απο ένα τετράμορφο χερουβείμ καί 
τήν σημασία του βλ. Stephan, Apostelkirche, σ. 128-129, ή όποία αποδίδει στήν έπιλογή αυτή 
καθαρα ευχαριστιακο περιεχόμενο. Ή έπιλογή τής απεικόνισης αυτής μπορεί να 
όφείλεται απλώς καί στήν δεδομένη σύγχυση πού ύπάρχει στήν απεικόνιση τών 
διαφόρων αγγελικών δυνάμεων. Ίδίως στοιχεία πού προέρχονται απο τα όράματα του 
Ήσαΐου καί του Ίεζεκιήλ, όπως έδώ το τετράμορφο, συχνα συμφύρονται, ώστε ή διάκριση 
ή ταύτιση τών είκονιζομένων μορφών μέ αυστηρα κριτήρια να είναι συχνα δυσχερής. 
Έπί του ζητήματος αυτου βλ. τίς ένδιαφέρουσες παρατηρήσεις τής Μουρίκη, Νέα Μονή, τ. 
Α', σ. 126-127. Καί σέ άλλες περιπτώσεις απεικονίσεων, πάντως, του θέματος τής 
Λαβίδος εχει είκονιστεί χερουβείμ, όχι όμως τετράμορφο, να τείνει τήν Λαβίδα στον 
προφήτη. Άναφέρουμε το παρισινο χειρόγραφο τών όμιλιών του αγ. Γρηγορίου του 
Θεολόγου (879) καί τήν είκόνα τής Κυκκώτισσας του Σινά (μέσα 12ου αί.). Brubaker, Vision 
and Meaning, είκ. 11. Παπαμαστοράκη, Είκόνα Παναγίας, σ. 314-316.
641 Stephan, Apostelkirche, σ. 127.
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το όραμα του Κυρίου εν δόξη του Ίεζεκιήλ, συνδέει την παράσταση μέ την 

άντίστοιχη στον Άγ. Κλήμεντα, όπου το όραμα της Λαβίδος του Ήσαΐου 

είκονίζεται εντεταγμένο στην παράσταση ένος άλλου οράματος του 

Ίεζεκιήλ, αύτου της κεκλεισμένης Πύλης (Είκ. 87).642

Ό διττος συμβολικος χαρακτήρας του θέματος, εύχαριστιακος καί 

θεομητορικός, τεκμηριώνεται άπο μιά σειρά παραγόντων. Αναφορά στον 

λειτουργικο συμβολισμο συνιστ^ ή παρουσία του τετραμόρφου καί επίσης 

ή ένταξη του θέματος σέ ένα σύνολο παραστάσεων πού σχετίζονται μέ 

τον χώρο του Ναου, καθώς στούς ύπολοίπους τομεΐς καί στο Β καί Ν 

τύμπανο του σταυροθολίου είκονίζονται διάφορα επεισόδια άπο την 

μεταφορά της Κιβωτου στον Ναο του Σολομώντος.643 Ό θεομητορικος 

συμβολισμος καθίσταται προφανης επίσης άπο την παρουσία του 

τετραμόρφου, το οποΐο έχει συσχετισθεΐ κατά μία έρμηνεία μέ την 

Ένανθρώπηση του Κυρίου καί την Θεοτόκο,644 καί βεβαίως άπο την ένταξη 

του θέματος σέ έναν εκτεταμένο κύκλο θεομητορικών προτυπώσεων, ο 

οποΐος καταλαμβάνει τά άνώτερα τμήματα του Ν περιστώου.645

Σύμφωνα μέ τά δεδομένα αύτά μπορεΐ νά θεωρηθεΐ, ότι οί παρα

στάσεις του κεντρικου σταυροθολίου συνιστουν ένα ιδιαίτερο ύποσύνολο 

μέ κεντρικούς άξονες την ιδιότητά τους ώς θεομητορικών προτυπώσεων 

καί την σχέση τους μέ τον χώρο του Ναου. Ένα περαιτέρω στοιχεΐο 

συνάφειας συνιστ^ ή λειτουργικη χρήση τών οικείων παλαιοδιαθηκικών 

διηγήσεων. Συγκεκριμένα, ή διήγηση περί της είσαγωγης της Κιβωτου

642 Babic, Porte fermee, είκ. 1, σ. 146.
643 Stephan, Apostelkirche, είκ. 79-83, σ. 49-51 καί σχ. 79-83, σ. 49-51.
644 Ή έρμηνεία άνήκει στον άγ. Θεόδωρο τον Στουδίτη, ο οποΐος στην ομιλία του Εις την 
σύναξιν τών ουρανίων ταγμάτων άναφέρει τά έξης χαρακτηριστικά: «Ίεζεκιηλ δέ πάλιν, ο 
προς θεοπτίας, εί καί τις άλλος, τον νουν επιτηδείως έχων, ού μόνον δίς άλλά 
τετράμορφα ζώα τούς άνωτάτω τών άσωμάτων άγγέλων τεθεώρηκε νόας, 
προδιατυπουντας οίμαι σαφώς καί εν αύτοΐς ενανθρωπήσεως του Έμμανουηλ εκ 
Παρθένου μυστήριον' ...». PG 99, 737B. Στην συνέχεια άναλύει εκτενώς τούς όρους του 
θεολογικου αύτου συσχετισμου.
645 Stephan, Apostelkirche, σ. 326-327.
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στον Ναο άποτελεί ένα άπο τά άναγνώσματα τού Εσπερινού της έορτης 

τών Είσοδίων, ένώ η περί της καθάρσεως τού Ήσαΐα διαβάζεται στην 

άντίστοιχη άκολουθία της έορτης της Ύπαπαντης. 646 Οί δύο έορτές 

έμφανίζουν άρκετά κοινά σημεία καί σχετικη ομοιότητα στην δράση τών 

προσώπων, γι' αύτο καί σέ ορισμένες περιπτώσεις είκονίζονται συμμετρι

κά τοποθετημένες.647

Ή παράσταση της Λαβίδος τού Ήσαΐα συνδέεται καί μέ άλλα 

θέματα σχετιζόμενα μέ τον ίδιο προφήτη, τά οποία περιλαμβάνονται στο 

είκονογραφικο πρόγραμμα τού ναού. Πρόκειται γιά την συντριβη τών 

Ασσυρίων προ της Ιερουσαλήμ -στά Α σφαιρικά τρίγωνα τού ΝΔ 

τρούλλου-, την Ρίζα τού Ίεσσαί -στον Α τοίχο τού Ν περιστώου- καί την 

κούφη Νεφέλη, στην οποία άναφέρεται το είλητο τού Σοφονία στο 

τύμπανο τού κεντρικού τρούλλου τού ναού.648

4.3.1.4 Μονή Χιλανδαρίου (1321/2) (αρ. κατ. 6δ)

Στο ΝΑ σφαιρικο τρίγωνο τού Ν τρούλλου της Λιτης τού καθολικού

ίστορείται το όραμα τού Ήσαΐα μέ την Λαβίδα καί τον άνθρακα (Είκ. 88).649 

Ό προφήτης, σέ σεβίζουσα στάση, πλησιάζει άπο το δεξί ώς προς τον 

θεατη τμημα της παράστασης προς το σεραφείμ πού τού προτείνει την 

άνθρακοφόρο Λαβίδα, η οποία έχει μορφη κουταλιού.650 Ή παράσταση 

άποδίδεται μέ λιτο τρόπο σέ ούδέτερο φόντο καί περιορίζεται στά βασικά 

στοιχεία παραπέμποντας σέ αύτη τού Άγ. Εύθυμίου.

646 Μηναιον Νοεμβρίου, σ. 209. Μηναιον Φεβρουαρίου, σ. 19. Προφητολόγιον, σ. 510-513, 586
591.
647 Αναφέρουμε ώς παράδειγμα την είκόνα τού Μιχαηλ Δαμασκηνού, όπου τά δύο 
θέματα συναπεικονίζονται σέ κάθετη διάταξη (1570-80 π.). Μ. Κωνσταντουδάκη- 
Κιτρομηλίδου, «Τά Είσόδια της Παναγίας καί η Ύπαπαντη τού Χριστού» στο Μ. Βασιλάκη 
(έπ.), Χειρ Άγγέλου. Ένας ζωγράφος εικόνων στη βενετοκρατούμενη Κρήτη, Αθήνα 2010, 
(άρ. κατ. 59), σ. 222-223.
648 Stephan, Apostelkirche, σχ. 75, σ. 46 καί είκ. 91, σ. 58. Παπαμαστοράκη, Ό διάκοσμος, σ. 8.
649 Markovic, Original paintings, σ. 229-230. Τουτού, Φουστέρη, Εύρετήριον, σχ. 5.1.5, σ. 186 
καί σ. 187 (άρ. 31). Εύθυμίου, Λιτη Χιλανδαρίου, είκ. 6.
650 Την μορφη αύτη έχει η Λαβίδα καί σέ άλλες σύγχρονες άπεικονίσεις τού θέματος, 
όπως σέ αύτη στο Staro Nagoricino. Todic, Nagoricino, είκ. 26.
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Ό συμβολικος χαρακτήρας του θέματος δέν δηλώνεται είκονογρα- 

φικά, προκύπτει όμως απο τήν ενταξή του σέ έναν κύκλο παραστάσεων 

πού συνιστουν παλαιοδιαθηκικές θεομητορικές προτυπώσεις. Ή όμάδα 

αυτή τών παραστάσεων καταλαμβάνει τα σφαιρικα τρίγωνα καί τών δύο 

τρούλλων τής Λιτής.651 Άρα καί στήν προκειμένη περίπτωση το θέμα τής 

Λαβίδος συνιστ^ τμήμα ευρυτέρου κύκλου προεικονίσεων, όπως συμβαί

νει στον Άγ. Κλήμεντα καί τούς Άγ. Άποστόλους.

Ή παράσταση τής Λαβίδος στο Χιλανδάρι συνδέεται στενα μέ το 

θέμα τής καταπόσεως του είλητου απο τον Ίεζεκιήλ, περιστατικο απο το 

δικό του όραμα του Κυρίου έν δόξη (Ίεζ. 2, 8-10 - 3, 1-3), το όποίο είκο

νίζεται στο παρακείμενο ΒΑ σφαιρικο τρίγωνο του Ν τρούλλου (Είκ. 90).652 

Έτσι, στα Α σφαιρικα τρίγωνα του Ν τρουλλου εχουμε δύο όραματικου 

χαρακτήρος θέματα.

Ή παράσταση του Ήσαΐα καί τής ανθρακοφόρου Λαβίδος σχετίζε

ται, μέσψ του προσώπου του προφήτου, καί μέ άλλα θέματα. Καταρχάς, ό 

Ήσαΐας είκονίζεται για δεύτερη φορα στον χώρο τής Λιτής. Στο έσωρ- 

ράχιο του Α τόξου πού φέρει το κεντρικο φουρνικο εχει ίστορηθεί μαζί μέ 

άλλους τρείς προφήτες καί δικαίους σέ σχέση μέ τήν παράσταση τής 

Σταύρωσης στον Α τοίχο,653 καθώς προφήτευσε μέ ένάργεια το Πάθος του 

Κυρίου. Μια άλλη ένδιαφέρουσα σχέση ύπάρχει μέ τίς μορφές τών 

προπατόρων στο τύμπανο του Ν τρούλλου. Κι αυτο γιατί ή δράση του

651 Markovic, Original paintings, σ. 229-230. Ευθυμίου, Λιτή Χιλανδαρίου, είκ. 1-8. Στο 
σύνολο αυτο πρέπει να ένταχθεί καί ή παράσταση του Οίκου τής Σοφίας στον Α τοίχο 
τής Λιτής. Τουτου, Φουστέρη, Εύρετήριον, σχ. 5.1.5, σ. 186 καί σ. 187 (αρ. 23).
652 Markovic, Original paintings, σ. 230. Ευθυμίου, Λιτή Χιλανδαρίου, είκ. 5. Οί 
συγκεκριμένες όράσεις τών Ήσαΐου καί Ίεζεκιήλ συναπεικονίζονται, όπως εχει ήδη 
αναφερθεί, καί σέ πρώιμα εργα, σέ ευχαριστιακα κυρίως συμφραζόμενα. Καί στο 
προκείμενο παράδειγμα έμφανίζονται στοιχεία τής είκονογραφικής τους αλληλεπίδρα
σης, αφου το είλητο στον Ίεζεκιήλ προσφέρει, αντί ένος χεριου κατα τήν σχετική διήγηση, 
ένα χερουβείμ, κατ' αναλογίαν προς τήν παράσταση τής Λαβίδος, όπου πάντοτε τον 
άνθρακα προσφέρει μια αγγελική μορφή, είτε σεραφείμ είτε ανήκουσα σέ άλλο αγγελικο 
τάγμα.
653 Markovic, Original paintings, σ. 232.
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Ήσαΐα εκτείνεται στην περίοδο της διακυβερνήσεως πέντε βασιλέων της 

Ίουδαίας, τών Όζίου, Ίωάθαμ, Άχαζ, Έζεκίου καί Μανασση, οί οποΐοι είναι 

παρόντες στο τύμπανο του τρούλλου, καθώς άνήκουν στην κατ' άνθρω

πον γενεαλογία του Κυρίου.654

Ή μορφη του Ήσαΐα επαναλαμβάνεται καί στο τύμπανο του 

κεντρικου τρούλλου. Φέρει είλητο μέ περιεχόμενο πού δέν σχετίζεται μέ 

την Θεία Ένανθρώπηση, άλλά μέ την αίτηση άπο τον Θεο σοφίας, ώστε 

νά μπορεΐ νά άντιλαμβάνεται σωστά αύτά πού του άποκαλύπτει καί νά 

τά μεταφέρει στον λαό του (Ήσ. 50, 4).655

Ό διττος συμβολικος χαρακτήρας του θέματος της άνθρακοφόρου 

Λαβίδος -τύπος της Θείας Εύχαριστίας καί της Θείας Ένανθρωπήσεως- 

καί επιπλέον ή σημασία του έργου του Ήσαΐα, ο οποΐος προφήτευσε μέ 

άκρίβεια τά περισσότερα γεγονότα του σχεδίου της Θείας Οίκονομίας καί 

συνδέεται μέ πολλά καί σημαντικά θέματα, είναι στοιχεΐα πού προσδί

δουν μιά ιδιαίτερη πολυπλοκότητα στην εξεταζόμενη παράσταση. Ή 

άνθρακοφόρος Λαβίδα ώς αύτοτελης άφηγηματικη άπεικόνιση μέ άναφο

ρά στην Θεοτόκο γνώρισε περιορισμένη διάδοση, άκριβώς λόγψ της 

ύπάρξεως πολλών εναλλακτικών επιλογών. Το ίδιο όμως θέμα κυριάρ

χησε -συνοπτικά άποδοσμένο- στίς άπεικονίσεις του «Άνωθεν οί Προφη

ται», καθώς προσέφερε ένα απτότερο καί άρα εύκολότερα άπεικονίσιμο 

καί άναγνωρίσιμο σύμβολο -την Λαβίδα- σέ σχέση μέ άλλες προρρήσεις 

του Ήσαΐα.

654 Markovic, Original paintings, σ. 229. Radovanovic, Hristovi preci, σ. 643. Την πληροφορία 
γιά την δράση του Ήσαΐα κατά την βασιλεία τών τεσσάρων πρώτων ήγεμόνων παρέχει ο 
πρώτος κιόλας στίχος του προφητικου του βιβλίου: «Όρασις, ην είδεν Ήσαΐας υίος 
Αμώς ... εν βασιλείς Όζίου καί Ίωάθαμ καί Άχαζ καί Έζεκίου, οι εβασίλευσαν της 
Ίουδαίας» (Ήσ. 1, 1). Όσον άφορ^ στον Μανασση, ή παράδοση τοποθετεΐ το μαρτύριο 
του προφήτου στην περίοδο της βασιλείας του. Μπρατσιώτου, Εισαγωγή, σ. 377.
655 Παπαμαστοράκη, Ό διάκοσμος, σ. 29.
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Παρόλα αύτά κυρίαρχο στοιχείο τού θέματος είναι ο λειτουργικός 

του χαρακτήρας, ο οποίος έχει έπηρεάσει άκόμη καί την μορφη τού 

συμβόλου, στοιχείο μοναδικο μεταξύ τών ύπολοίπων συμβόλων-τύπων 

πού συνιστούν θεομητορικές προτυπώσεις.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Ζ '

ΠΥΛΗ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΗ

1. Ή  γ ρ α π τ ή  π α ρ ά δ ο σ η

1.1 Ή  Π α λ α ιά  Δ ια θ ή κ η

Το θέμα της κεκλεισμένης Πύλης προέρχεται άπο ένα όραμα τού 

Ίεζεκιήλ, το οποίο περιγράφεται στά τελευταία όκτώ κεφάλαια τού 

ομωνύμου προφητικού βιβλίου (κεφ. 40-48). Σέ αύτο ο προφήτης ξενα- 

γείται σέ ένα τεράστιο οικοδόμημα, ομοίωμα τού Ναού, άπο ένα μυστη

ριώδη άνδρα, ο οποίος τού περιγράφει μέ λεπτομέρεια τίς διαστάσεις του 

καί τά τελούμενα σέ αύτό. Ή άνατολικη πύλη τού οικοδομήματος 

περιγράφεται έκτενώς, καθώς έχει ένδιαφέρουσες ίδιότητες: «Καί έπέ- 

στρεψέ με κατά την οδον της πύλης τών αγίων της έξωτέρας της 

βλεπούσης κατά άνατολάς, καί αύτη ην κεκλεισμένη. καί είπε Κύριος 

πρός με’ η πύλη αύτη κεκλεισμένη έσται, ούκ άνοιχθήσεται, καί ούδείς μη 

διέλθη δι' αύτης, ότι Κύριος ο Θεος Ίσραηλ είσελεύσεται δι' αύτης, καί 

έσται κεκλεισμένη» (Ίεζ. 44, 1-2).656

656 Είναι ένδιαφέρον νά έπισημανθεί μιά άναλογία πού ύπάρχει άνάμεσα στην 
παλαιοδιαθηκικη διήγηση περί τού οράματος της κεκλεισμένης Πύλης καί στην 
περιγραφή -στην διαθήκη του- τού οράματος τού αγ. Ίωάννου τού Ξένου, μέ το οποίο 
παρωτρύνθηκε στην άνέγερση τού ναού της Μ. Μυριοκεφάλων. Καί στά δύο μιά δύναμη 
οδηγεί τον προφήτη καί τον άγιο άντιστοίχως σέ ένα συγκεκριμένο σημείο: «έγένετο έπ' 
έμέ χείρ Κυρίου καί ήγαγέ με έν οράσει Θεού είς την γην τού Ίσραήλ ...» (Ίεζ. 40, 1-2) καί 
«Εγώ δέ ώς ύπό τινος χειραγωγούμενος, έξηλθον τού κτίσματος...». Επίσης καί στά δύο 
τά βασικά γεγονότα έκτυλίσσονται κατά άνατολάς: «Καί έπέστρεψέ με κατά την οδον 
της πύλης τών αγίων της έξωτέρας της βλεπούσης κατά άνατολάς, καί αύτη ην 
κεκλεισμένη» (Ίεζ. 44, 1) καί «... έξελθε τών ένταύθα καί ίδέ κατά άνατολάς ... έξηλθον 
τού κτίσματος καί κατά άνατολάς στάς είδον φώς μέγα ...». Βλ. Νικ.Β. Τωμαδάκη, «Ό 
άγιος Ίωάννης ο Ξένος καί η διαθήκη αύτού», Κρητικά Χρονικά Β' (1948), σ. 58. Καί τά δύο 
οράματα σχετίζονται μέ άνέγερση ίερού κτιρίου καί είναι πιθανον -λόγψ αύτης της 
άναλογίας- το κείμενο τού Ίεζεκιηλ νά άποτέλεσε το φιλολογικο πρότυπο γιά την 
περιγραφη στην διαθήκη τού οράματος τού αγίου. Ό Παπαμαστοράκης συνέδεσε την δι' 
οράματος άποκάλυψη στον άγ. Ίωάννη μέ την μορφη τού Παντοκράτορος στον τρούλλο 
τών Μυριοκεφάλων, στην άπεικόνιση τού οποίου έχουν συμπεριληφθεί στοιχεία άπο τά 
οράματα τού Κυρίου έν δόξη τών Ήσαΐα καί Ίεζεκιήλ. Ή σημασία τών προφητών, σ. 79. 
Καί η παρατήρηση αύτη ένισχύει την ύπόθεση σχετικά μέ τον ρόλο τών παλαιοδιαθη-
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1.2 Ή  ε κ κ λ η σ ια σ τ ικ ή  γ ρ α μ μ α τ ε ία

1.2.1 Ή  π α τερική συγγραφ ή

Ή κεκλεισμένη Πύλη του Ίεζεκιηλ άπέβη μιά άπο τίς σημαντικές 

καί εύρέως διαδεδομένες θεομητορικές προτυπώσεις.657 Εύθύς εξαρχης 

έρμηνεύθηκε άπο τούς Πατέρες ώς πρόρρηση περί της άειπαρθενίας της 

Θεοτόκου.658 Ή σύλληψη, ή κύηση καί ή γέννηση του Χριστου δέν 

έφθειραν την αγνότητά της, ή οποία έμεινε άπαραβίαστη, όπως καί ή 

άνατολικη πύλη παρέμεινε κλειστη παρά την διέλευση του Κυρίου του 

Ίσραήλ. Ή σημασία πού άπέδιδαν στο θέμα της Πύλης οί έρμηνευτές 

φαίνεται άπο την συχνότατη παρουσία του στην πατερικη γραμματεία.

Ήδη τον 4ο αίώνα ο άγ. Αμφιλόχιος Ίκονίου (340 π.-400 π.) άνα- 

πτύσσει διεξοδικά τον συμβολισμο του θέματος ώς έξης: «Αύτη ή πύλη 

του κυρίου, καί είσελεύσεται καί έσται ή πύλη κεκλεισμένη. Ώς προς την 

παρθενικην τοίνυν φύσιν ούδ' όλως ήνεφχθησαν αί παρθενικαί πύλαι' ώς 

δέ προς την δύναμιν του τεχθέντος δεσπότου ούδέν κέκλεισται τφ κυρίψ,

κικών άφηγήσεων στον τρόπο άποδόσεως γεγονότων η παραστάσεων, χωρίς αύτο νά 
άλλοιώνει η νά θέτει σέ άμφισβήτηση την άντικειμενικότητα καί την ούσία τους.
657 Ή Ντ. Μουρίκη σημειώνει χαρακτηριστικά: «Μετά την βάτον του Μωϋσέως, ή 
"κεκλεισμένη πύλη" είναι ίσως ή προσφιλεστέρα προεικόνισις της Παναγίας είς τά 
κείμενα καί είς την τέχνην». Προεικονίσεις, σ. 232.
658 Την επικράτηση της συγκεκριμένης έρμηνευτικης προσέγγισης, ενωρίτατα ηδη, 
επιβεβαιώνει καί ο Θεοδώρητος Κύρου σημειώνοντας: «Εικος δέ διά τούτων ήμΐν 
αίνίττεσθαι καί την Παρθενικην μήτραν, δι' ης ούτε είσελήλυθέ τις, ούτε εξελήλυθεν, η 
μόνος αύτος ο Δεσπότης». Ερμηνεία της προφητείας τού θείου Ιεζεκιήλ, PG 81, 1233Β. Ό 
άρχιμ. Ίωηλ Γιαννακόπουλος άναφέρει χαρακτηριστικά ύπομνηματίζοντας το συγκεκρι
μένο χωρίο του Ίεζεκιήλ: «Οί Πατέρες δέχονται ώς κεκλεισμένην πύλην την Μαρίαν ή 
οποία προ τόκου καί μετά τον τόκον ήτο παρθένος». Ή Παλαιά Διαθήκη κατά τους Ο', τ. 
20, Ό Προφήτης Ιεζεκιήλ, Θεσσαλονίκη 19864, σ. 356. Ένδεικτικη γιά την θεώρηση του 
θέματος της κεκλεισμένης Πύλης ώς βασικου συμβόλου της Θείας Ένανθρωπήσεως 
είναι καί ή άποψη του Καλοκύρη, ότι ή παράσταση του θέματος στο Ν κλίτος του ναου 
της Παναγίας Κεράς στην Κριτσά της Κρήτης (άρχές 14ου αί.) έχει τεθεΐ στην θέση αύτης 
της Γεννήσεως του Χριστου, ή οποία παραλείπεται, ώς συμβολικος τύπος αύτης. 
Βυζαντιναί τοιχογραφίαι, σ. 63 καί ύποσ. 6, σ. 63. Την άποψη αύτη επαναλαμβάνει ή 
Μυλοποταμιτάκη, Κριτσά, σ. 69 καί άμφισβητεΐ ο Μαδεράκης, Προεικονίσεις, σ. 75-76.
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άλΛά πάντα ήνέφκται. Ουδέν το παρεμποδίζον, ουδέν το παρενο- 

χλοΰν’».659

Ό δέ άγ. Θεόδωρος ό Στουδίτης (759-826) στο γνωστο έγκώμιό του 

Είς την κοίμησιν τής άγιας Δεσποίνης ήμών Θεοτόκου αναφέρει: «Χαίροις, 

πύλη κεκλεισμένη, δι' ης Κύριος ό Θεος του Ίσραήλ είσελήλυθεν καί 

έξελήλυθεν, κατα Ίεζεκιήλ τον θεοπτικώτατον».660

Ό χαρακτηρισμος «κεκλεισμένη» τής Πύλης εχει τήν εννοια τής 

απαραβίαστης, τής αδιάβατης, γεγονος μέ ίδιαίτερη σημασία για συγκε

κριμένες χρήσεις του θέματος στήν τέχνη καί για μια ίδιαίτερη έρμη

νευτική χροια πού αυτο θα λάβει προϊόντος του χρόνου.661

Έπιπλέον ή Θεοτόκος είναι ή πύλη τής σωτηρίας, αφου δι' αυτής 

εγινε ή Θεία Ένανθρώπηση καί δόθηκε έκ νέου στο ανθρώπινο γένος ή 

δυνατότητα τής λύτρωσης.

Οί Πατέρες, τέλος, ταυτίζουν τήν Θεοτόκο καί μέ μία ακόμη 

πύλη, 662 αυτή πού αναφέρει ό Ίακώβ στο τέλος του όράματος τής 

Κλίμακος (Γεν. 28, 17): «αύτη τών ουρανών ή πύλη, περί ης είπεν έκείνος 

(ένν. ό Ίακώβ)' "Ώς φοβερος ό τόπος ουτος! ουκ εστι τουτο, άλλ' ή οίκος 

Θεου' καί αύτη ή πύλη του ουρανου"», αναφέρει χαρακτηριστικα ό άγ.

659 Λόγος είς την θεοτόκον καί εις τόν Συμεώνα καί ^νναν, 3, 73-78. Datema, Amphilochii 
Opera, σ. 45, 47.
660 PG 99, 728A.
661 Σημειώνεται χαρακτηριστικά, ότι ή κεκλεισμένη Πύλη έπιγράφεται «HenpoxoguMa», 
δηλαδή αδιάβατη, απαραβίαστη, στήν παράσταση του «Άνωθεν οί Προφήται» στήν 
Παναγία Ljeviska στο Prizren (1309). Babic, Porte fermee, σ. 150.
662 Σημειώνεται, ότι καί άλλες αναφορές στο σύμβολο τής Πύλης εχουν συνδεθεί -εμμεσα 
ή άμεσα- μέ τήν Θεοτόκο, καθώς αυτή θεωρείται απο τούς βασικότερους τύπους της. Για 
παράδειγμα, στα χειρόγραφα τών όμιλιών του μοναχου Ίακώβου (Vat. gr. 1162, φύλλο 41r, 
Par. gr. 1208, φύλλο 56r), σέ μικρογραφία έντεταγμένη στον Λόγο Εις την γέννησιν τής 
ύπεραγίας Δεποίνης ήμών Θεοτόκου, είκονίζεται ή αγ. Άννα ενθρονη κρατώντας τήν 
Θεοτόκο καί απέναντί της ό Δαβίδ, έπίσης ενθρονος, μέ είλητό, όπου αναγράφεται ό 20ος 
στίχος απο τον 117ο Ψαλμό του: «αύτη ή πύλη του Κυρίου, δίκαιοι είσελεύσονται έν 
αυτή». Stornajolo, Omilie, σ. 10. Ό συσχετισμος καί τής συγκεκριμένης Πύλης πού 
αναφέρει ό Δαβίδ μέ τήν Θεοτόκο είναι άμεσος. Ένδιαφέρον στοιχείο στήν προκειμένη 
περίπτωση είναι ή απόδοση του συμβολισμού-συσχετισμού μέ είκονογραφικα μέσα.
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Ανδρέας Κρήτης στον τρίτο λόγο του Εις την κοίμησιν τής ύπεραγίας 

Δεσποίνης ήμών Θεοτόκου.663

Ό συσχετισμος της πύλης αύτης μέ την κεκλεισμένη Πύλη τεκμη

ριώνεται καί λειτουργικά άπο τον ορισμο τών άντιστοίχων παλαιοδιαθη

κικών χωρίων άπο την Γένεση καί το βιβλίο τού Ίεζεκιηλ ώς άναγνω- 

σμάτων στον Έσπερινο τριών θεομητορικών έορτών (Γενεσίου, Εύαγγελι

σμού καί Κοιμήσεως της Θεοτόκου).664

Στην πατερικη έρμηνευτικη το θέμα της πύλης είναι ένα άπο τά 

βασικά θεομητορικά σύμβολα. Ταιριάζει πολλαπλώς στον ρόλο της Θεο

τόκου στην Θεία Οίκονομία καί στην ίδιότητά της ώς προστάτιδος τού 

λαού τού Θεού καί της Αύτοκρατορίας, καθώς η πολυσημία του προσφέρει 

την δυνατότητα διαφόρων -έξίσου δοκίμων- προσεγγίσεων. Πάντως σέ 

κάθε περίπτωση, όπως ύποδεικνύει καί το πληθος τών άναφορών, η βάση 

τού θέματος είναι η κεκλεισμένη Πύλη τού Ίεζεκιήλ.

1.2.2 Ή  ύμ νογραφ ία

Ή κεκλεισμένη Πύλη ώς τύπος της Θεοτόκου χρησιμοποιείται 

εύρύτατα καί στην ύμνογραφία. Απο τίς πολυάριθμες σχετικές περιπτώ

σεις περιοριζόμαστε στην άναφορά τού δ' τροπαρίου της γ' Ώδης τού 

κανόνος τού Ακαθίστου:

«Χαίρε, πύλη μόνη, ην ο Λόγος διώδευσε 

μόνος, η μοχλούς καί πύλας άδου, Δέσποι

να, τφ τόκψ σου συντρίψασα’ χαίρε η θεία 

είσοδος τών σψζομένων, Πανύμνητε».665

663 PG 97, 1105ΑΒ.
664 Μηναιον Σεπτεμβρίου, σ. 77-78. Μηναιον Μαρτίου, σ. 156. Μηναιον Αυγούστου, σ. 107. 
Προφητολόγιον, σ. 446, 448, 598, 648.
665 Θεοδωροπούλου, Ακάθιστος, σ. 74. Είναι άξιοσημείωτο, ότι στο Κοντάκιο τού 
Ακαθίστου καί συγκεκριμένα στον ιθ' Οίκο, άναφέρεται η Θεοτόκος καί πάλι ώς πύλη, 
αύτη την φορά της σωτηρίας: «Χαίρε, η στήλη της παρθενίας’ χαίρε , η πύλη της 
σωτηρίας». Trypanis, Fourteen Cantica, σ. 37. Βλέπουμε έν προκειμένψ καί στην ύμνο- 
γραφία την χρήση τού θέματος της πύλης μέ ποικίλο περιεχόμενο, πάντοτε έν σχέσει
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2. Ή  λ ε ιτ ο υ ρ γ ικ ή  χ ρ ή σ η

Ή θεώρηση τής κεκλεισμένης Πύλης ώς ένος απο τούς βασικό

τερους παλαιοδιαθηκικούς θεομητορικούς τύπους αποτυπώνεται καί στήν 

λειτουργική χρήση του συγκεκριμένου χωρίου απο το βιβλίο του Ίεζεκιήλ. 

Το συγκεκριμένο απόσπασμα είναι το μοναδικο πού χρησιμοποιείται ώς 

έσπερινο ανάγνωσμα καί στίς τέσσερις κύριες θεομητορικές έορτές 

(Γενέσιον, Είσόδια, Ευαγγελισμό, Κοίμηση).666

Ή σχέση τής Θεοτόκου μέ τήν Πύλη αποτυπώνεται καί μέ έναν 

ακόμη τρόπο στήν λειτουργική πράξη τής Έκκλησίας. Στήν προπαρα

σκευαστική για τήν Θεία Λειτουργία ακολουθία του «Καιρου», ή όποία 

γίνεται κατα τήν διάρκεια του Όρθρου, ό ίερέας ανοίγει το βημόθυρο τής 

Ώραίας Πύλης λέγοντας τήν ευχή: «Τής ευσπλαγχνίας τήν πύλην, 

άνοιξον ήμίν, ευλογημένη Θεοτόκε' έλπίζοντες είς σέ μή αστοχήσωμεν' 

ρυσθείημεν δια σου τών περιστάσεων' σύ γαρ εί ή σωτηρία του γένους 

τών χριστιανών». Ή Θεοτόκος, ή Πύλη τής σωτηρίας, μέ τήν όποία ξεκιν^ 

ή τελική φάση του σχεδίου τής Θείας Οίκονομίας, συνδυάζεται μέ τήν 

πύλη του Ίερου Βήματος, όπου τελείται ή σωτηριώδης για τον άνθρωπο 

θυσία του ένανθρωπήσαντος Χριστου. Ό έντυπωσιακος αυτος θεολογικος 

συνδυασμος αποτυπώνει μέ άμεσο καί πρακτικο τρόπο τήν πολυεπίπεδη 

σχέση τής Θεοτόκου μέ το θέμα τής Πύλης. Ταυτοχρόνως, ή καθιέρωσή 

του στήν λατρεία τής Έκκλησίας μαρτυρεί ύπέρ τής σημασίας καί τής 

βαρύτητος πού απεδίδετο στον συγκεκριμένο συσχετισμό.667

προς το πρόσωπο τής Θεοτόκου. Για άλλα παραδείγματα χρήσεως τής Πύλης, 
συνοδευομένης απο διαφόρους προσδιορισμούς, στήν ύμνογραφία βλ. Ευστρατιάδου, Ή  
Θεοτόκος, σ. 67-68.
666 Μηναιον Σεπτεμβρίου, σ. 77-78. Μηναιον Νοεμβρίου, σ. 209-210. Μηναιον Μαρτίου, σ. 156. 
Μηναιον Αύγούστου, σ. 107. Προφητολόγιον, σ. 448, 512, 598, 648.
667 Βλ. ίερομ. Γρηγορίου, Ή θεία Λειτουργία. Σχόλια, Άθήνα 19852, σ. 49-51, όπου 
αναφέρεται ή συγκεκριμένη λειτουργική πρακτική καί αναλύεται διεξοδικα ό 
περιεχόμενος σέ αυτή θεολογ^ός-συμβολικος συσχετισμός. Είναι ένδιαφέρον, ότι 
αντίστοιχη διαδικασία γίνεται καί κατα τήν ακολουθία του Μεγάλου Άποδείπνου. 
Έκφωνώντας τήν ίδια ευχή ό ίερέας ανοίγει το βημόθυρο τής Ώραίας Πύλης. Βλ.
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3. Ή  ε ικ α σ τ ικ ή  μ α ρ τ υ ρ ία

3.1 Ή  ε ίκ ο ν ο γ ρ α φ ικ ή  π α ρ ά δ ο σ η

Το θέμα της κεκλεισμένης Πύλης χρησιμοποιεΐται εύρέως καί στην 

είκονογραφία, όπου είκονίζεται μέ τούς δύο συνήθεις τρόπους: α) ώς 

αύτοτελης άφηγηματικη παράσταση καί κυρίως β) συνοπτικά -μόνο μέ 

την μορφη του προφήτου καί το οίκεΐο σύμβολο- κατά κανόνα ώς τμημα 

του θέματος «Άνωθεν οί Προφηται».668

Ή παλαιοδιαθηκικη διήγηση περί του θέματος της κεκλεισμένης 

Πύλης είναι λιτη καί έχει την άσάφεια πού είναι λογικο νά χαρατηρίζει 

ένα οραματικου χαρακτηρος γεγονός. Ή άναφορά είναι στον προφήτη 

Ίεζεκιηλ καί την πύλη. Τά στοιχεΐα αύτά συνιστουν άσφαλώς τον πυρήνα

Ώρολόγιον το Μέγα, σ. 173. Είναι ενδιαφέρον, ότι καί στην Studenica (13ος αί.), κάτω άπο 
την παράσταση της Βλαχερνίτισσας πού είκονίζεται στο τύμπανο της πύλης πού οδηγεΐ 
άπο τον νάρθηκα στον κυρίως ναό, ύπάρχει επιγραφή, όπου ή Θεοτόκος ονομάζεται 
«πύλη του ούρανου» καί άναπαράγεται τμημα της εύχης «της εύσπλαγχνίας την πύλην, 
άνοιξον ήμΐν ...». Βλ. M. Tatic-Djuric, «Les icones de la Vierge a Studenica» στο V. Korac 
(επ.), Studenica et l'art byzantin autour de l'anme 1200, September 1986, Beograd 1988, σ. 198 καί 
είκ. 4.
668 Μιά ενδιαφέρουσα περίπτωση συνοπτικης άπεικόνισης του Ίεζεκιηλ καί της Πύλης 
εκτος του συγκεκριμένου θέματος άπαντά στην Ασίνου, στον ναο της Παναγίας 
Φορβιώτισσας (φάση 14ου αί.). Στο Α μέτωπο του Δ σφενδονίου, στο Β σκέλος, είκονίζεται 
ο προφήτης προ της Πύλης, επί της οποίας ίστορεΐται ολόσωμη ή δεομένη Θεοτόκος. Ή 
παράσταση, μαζί μέ αύτη του Μωυσέως προ της φλεγομένης Βάτου στο άντίστοιχο Ν 
σκέλος, πλαισιώνει την άπεικόνιση του άγ. Μανδηλίου πού βρίσκεται στο κέντρο. Τά 
τρία αύτά θέματα σχετίζονται στενά μέ τά είκονιζόμενα άπέναντι, στο Δ μέτωπο του Α 
σφενδονίου, όπου ίστορεΐται ο Εύαγγελισμος της Θεοτόκου. Έ τσι προκύπτει ένα σύνολο 
μέ άξονα την Θεία Ένανθρώπηση. Cormack, Writing in Gold, είκ. 61, σ. 171. Ή άπεικόνιση 
του θέματος, μολονότι περιορίζεται στά βασικά στοιχεΐα, το σύμβολο καί τον προφήτη, 
οπότε εντάσσεται στίς συνοπτικές, έχει παρόλα αύτά άφηγηματικο χαρακτήρα -όπως 
δείχνει ή άπεικόνιση της πύλης σέ «φυσικο μέγεθος»- πού ενισχύεται καί άπο την 
τοποθέτηση καί λειτουργία της στά πλαίσια του συγκεκριμένου συνόλου. Τέτοιο μικτο 
χαρακτήρα -μ έ άκόμη περισσότερα άφηγηματικά στοιχεΐα- εμφανίζει καί ή άπεικόνιση 
του θέματος στον Άγ. Θεόδωρο Μερτέ Σελίνου (1344). Ό Ίεζεκιηλ είκονίζεται γονατιστος 
νά φέρει μέ το δεξί του χέρι είλητο μέ το σύνηθες κείμενο, ενώ μέ το άριστερο δείχνει 
προς την Πύλη πού βρίσκεται μπροστά του. Ή τελευταία έχει την μορφη βημοθύρου, 
πίσω άπο το οποΐο στέκεται ή Θεοτόκος, καί επιστέφεται μάλλον άπο άπο άψΐδα. Πίσω 
της ύπάρχει πιθανον άπλωμένο κόκκινο ύφασμα, το οποΐο παραπέμπει στο άντίστοιχο 
είκονογραφικο στοιχεΐο άπο την παράσταση του δ' οίκου του Ακαθίστου καί 
ύπαινίσσεται την ύπέρλογο σύλληψη του Κυρίου. Αναφέρουμε π.χ. την άπεικόνιση του 
θέματος στην Μονη Marko (1376-1381). Μαδεράκη, Προεικονίσεις, είκ. 2, σ. 85 καί είκ. 5β', 
σ. 91. Spatharakis, Dated, είκ. 74. Του ίδίου, Pictorial cycles, είκ. 115.
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τού θέματος, παραπέμπουν όμως είκονογραφικά στην συνοπτικη άπει- 

κόνισή του καί δέν έπαρκούν γιά νά στηρίξουν μιά άφηγηματικού τύπου 

ίστόρηση. Έτσι, είναι ένδιαφέρουσα η λύση πού έπιλέγεται σέ μιά σειρά 

περιπτώσεων γιά τον έμπλουτισμο της είκονογραφικης άπόδοσης τού 

θέματος.

Στίς κύριες παλαιολόγειες άφηγηματικές άπεικονίσεις669 το θέμα 

άποδίδεται στά πλαίσια μιάς σκηνης λατρείας’ τρείς ίερείς είκονίζονται 

νά θυμιάζουν, συχνά προ τού θυσιαστηρίου ή της τραπέζης, πίσω άπο την 

οποία βρίσκεται η κεκλεισμένη Πύλη. Το στοιχείο αύτο προέρχεται άπο 

την άρχη τού έσπερινού άναγνώσματος περί της πύλης άπο το βιβλίο τού 

Ίεζεκιηλ «καί έσται άπο της ημέρας της όγδόης καί έπέκεινα ποιήσουσιν 

οί ίερείς έπί το θυσιαστήριον τά ολοκαυτώματα ύμών καί τά τού σωτηρίου

669 Οί άφηγηματικές άπεικονίσεις της ύστερης βυζαντινης περιόδου συνιστούν καί τά 
βασικά παραδείγματα αύτού τού τύπου παραστάσεων τού θέματος της κεκλεισμένης 
Πύλης, καθώς στην μεταβυζαντινη περίοδο τά σχετικά παραδείγματα, όσο γνωρίζουμε, 
είναι έλάχιστα καί μάλιστα δέν άνήκουν στην μνημειακη ζωγραφική. Σέ είκόνα π.χ. τού 
1604(;) της Μ. Σινά, έργο τού Κλόντζα, μέ κεντρικο θέμα τον ύμνο «Επί σοί χαίρει» 
περιβαλλόμενο άπο σκηνές παλαιοδιαθηκικών προεικονίσεων καί τού βίου της 
Θεοτόκου, σέ ένα άπο τά διάχωρα είκονίζεται το θέμα της Πύλης. Ό Ίεζεκιηλ κάθεται 
προ κλειστης θύρας, η οποία μάλιστα άνήκει σέ όχυρο οίκοδόμημα, προφανώς τον Ναό, 
πού έπιστέφεται άπο πολεμίστρες. Καί σέ αύτη την περίπτωση ο όχυρος χαρακτήρας τού 
οικοδομήματος ύπογραμμίζει την ίδιότητα της κεκλεισμένης Πύλης ώς άπαραβίαστης 
καί άπόρθητης. Το βάθος της παράστασης καλύπτει λεπτομερές τοπίο, ένώ άπο τον Ναο 
είκονίζεται νά ξεκινά ρυάκι, το οποίο άρδεύει την βλάστηση, προφανης άναφορά στην 
συνέχεια τού οράματος της Πύλης (Ίεζ. 47, 1-12), όπου ο προφήτης μιλ^ γιά το ύδωρ πού 
ξεκινά άπο τον Ναο καί γίνεται τεράστιο ποτάμι πού ποτίζει την οικουμένη, προτυ- 
πώνοντας την έξάπλωση τού εύαγγελικού κηρύγματος. Πρόκειται γιά μιά έξαιρετικά 
σύνθετη, παρά το μικρο μέγεθός της, άφηγηματικη άπεικόνιση. Έ να έξίσου ένδιαφέρον 
παρεμφερές παράδειγμα ύπάρχει σέ είκόνα τού Εμμανουηλ Τζάνε τού 1640 μέ κεντρικο 
θέμα τον Εύαγγελισμό. Σέ ένα άπο τά όκτώ διάχωρα πού πλαισιώνουν τον Χαιρετισμο 
είκονίζεται ο Ίεζεκιηλ προ της Πύλης. Ή τελευταία έχει μνημειακο χαρακτήρα καί 
άετωματικη έπίστεψη καί είναι έντεταγμένη στο κτίριο τού Ναού. Στην άπόληξη 
είκονίζεται έπάνω σέ σύννεφο η Θεοτόκος μέ τον Εμμανουήλ. Ή τοποθέτηση στην 
συγκεκριμένη θέση παραπέμπει στην ίδιότητα της Θεοτόκου ώς προστάτιδος όλου τού 
οικοδομήματος, το οποίο καθιστά άπαραβίαστο, καί στην συμβολική της ταύτιση μέ τον 
ίδιο τον Ναό, άφού έγινε η ίδια ο έμψυχος ναος τού Χριστού. Ενυπάρχει έπίσης η έννοια 
της θεοφρουρήτου πόλεως τού Θεού, η οποία ένισχύεται άπο την άπεικόνιση στο 
άκριβώς έπάνω διάχωρο της Θεοτόκου ώς της Ιερουσαλήμ, της Πόλεως τού Θεού, 
σύμφωνα μέ την ψαλμικη άναφορά τού Δαβίδ (Ψαλμ. 86). Βοκοτοπούλου, Έπτά κρητικές 
είκόνες, πίν. 15, είκ. 1.
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ύμών. καί προσδέξομαι ύμάς, λέγει Κύριος» (Ίεζ. 43, 27), προσδίδει όμως, 

πέραν του είκονογραφικου έμπλουτισμου, καί λειτουργικο χαρακτήρα 

στήν παράσταση, ό όποίος σαφώς προκύπτει καί απο το περιεχόμενο του 

όράματος του Ίεζεκιήλ, όπου προαναγγέλλεται ή Καινή Λατρεία. Μέ αυτο 

τον τρόπο είκονίζεται το θέμα στήν Παμμακάριστο (δεκαετία 1290), τον 

Άγ. Κλήμεντα (1294/5), τήν Μ. Χώρας (1315-1321) καί τούς Άγ. Άποστόλους 

Θεσσαλονίκης (1315 π. ή μεταξύ 1328 καί 1334).670 Μια έντελώς πρωτότυπη 

λύση υίοθετείται στον ναο τών Άρχαγγέλων στο Lesnovo (1349), 

έμπνευσμένη απο ένα άλλο σημείο του αναγνώσματος: «διότι ό 

ήγούμενος, ουτος καθήσεται έν αυτή του φαγείν άρτον έναντίον Κυρίου. 

κατα τήν όδον αίλαμ τής πύλης είσελεύσεται καί κατα τήν όδον αυτου 

έξελεύσεται» (Ίεζ. 44, 3). Ό Χριστός, ό ήγούμενος, κάθεται σέ τράπεζα προ 

τής πύλης, έπάνω στήν όποία δεσπόζει ενσταυρος στρογγυλος άρτος.671 

Καί στήν περίπτωση αυτή ύπάρχει εντονος συμβολισμος τόσο τής Θείας 

Ευχαριστίας, πού ύπογραμμίζεται ίδιαιτέρως καί απο το στοιχείο του 

άρτου, όσο καί του μυστηρίου τής Θείας Ένανθρωπήσεως. Ό διττος αυτος 

χαρακτήρας του θέματος ένισχύεται καί απο τήν απεικόνιση ακριβώς απο 

κάτω δύο σκευών τής Σκηνής του Μαρτυρίου, τής Λαμπάδος καί τής 

Στάμνου, έπάνω στα όποία ύπάρχει μετάλλιο μέ τήν προτομή τής 

Θεοτόκου.672

Στίς αφηγηματικές απεικονίσεις του θέματος τής κεκλεισμένης 

Πύλης, όπτικοποιείται κατα κανόνα ό θεομητορικος συμβολισμός. Ή 

Θεοτόκος είκονίζεται μέ διαφόρους τρόπους στα θυρόφυλλα (Παμμακά

ριστος, Άγ. Κλήμης, Άγ. Άπόστολοι Θεσσαλονίκης)673 ή στο ύπέρθυρο τής

670 Belting, Mango, Mouriki, Pammakaristos, είκ. 108-109. Babic, Porte fermee, είκ. 1, σ. 146. 
Underwood, Kariye Djami, τ. 3, πίν. 466-468. Stephan, Apostelkirche, είκ. 88, σ. 56 καί σχ. 88, σ. 
56.
671 Okunev, Lesnovo, σ. 238 καί πίν. XXXVII.
672 Okunev, Lesnovo, πίν. XXXVII.
673 Στήν παράσταση του θέματος στήν Κριτσά, όπου ή Πύλη εχει τήν μορφή βημοθύρου 
κοσμημένου μέ πολύτιμους λίθους, το όποίο μάλιστα στέκεται στον χώρο έλεύθερο,
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πύλης (Lesnovo),674 ή οποία λαμβάνει διάφορες μορφές. Συχνά είκονίζεται 

ώς δίφυλλη θύρα (Παμμακάριστος, Άγ. Κλήμης, Μ. Χώρας) η έχει την 

μορφη βημοθύρου (Κριτσά, Μερτές). Σημαντικο στοιχεΐο μέ έρμηνευτικές 

παραμέτρους είναι ο μνημειακος καί ενίοτε οχυρος χαρακτήρας πού αύτη 

λαμβάνει σέ ορισμένες άπεικονίσεις (π.χ. Άγ. Κλήμης, Lesnovo), ο οποΐος 

παραπέμπει άμεσα στην άπαραβίαστη πόλη Ίερουσαλημ καί κατ' επέ- 

κτασιν στην θεοφρούρητο Κωνσταντινούπολη.675 Ή Θεοτόκος είκονίζεται 

ολόσωμη (Παμμακάριστος, Φορβιώτισσα) η σέ προτομη εντος μεταλλίου 

μόνη (Άγ. Κλήμης) η μαζί μέ τον Έμμανουηλ (Κριτσά).676

Ή συνοπτικη άπεικόνιση του θέματος περιλαμβάνει τον προφήτη, 

ολόσωμο η σέ προτομή, φέροντα είλητο καί συνοδευόμενο άπο το σύμβο

λο της Πύλης, συχνά μέ την προτομη της Θεοτόκου μόνης η μέ τον 

Έμμανουηλ σέ μετάλλιο δίπλα η επάνω σέ αύτό. Ή άπεικόνιση αύτη 

συνιστ^ κατά κανόνα τμημα του θέματος «Άνωθεν οί Προφηται» καί

χωρίς εξάρτηση άπο άρχιτεκτόνημα, το μεγάλο σέ μέγεθος μετάλλιο μέ την Θεοτόκο καί 
τον Έμμανουηλ είναι τοποθετημένο άκριβώς επάνω άπο την Πύλη έτσι, ώστε νά άγγίζει 
μέ το κάτω μέρος του την κορυφή της. Μιά διαφορετικη λύση υίοθετεΐται στον Άγ. 
Θεόδωρο Μερτέ (1344), όπου ή Θεοτόκος είκονίζεται νά στέκει πίσω άπο την Πύλη πού 
έχει μορφη βημοθύρου. Μυλοποταμιτάκη, Κριτσά, είκ. 43, σ. 69. Spatharakis, Dated, είκ. 74.
674 Μέ βάση το παράδειγμα του Lesnovo ελέγχεται ώς άνακριβης ή άποψη της Nersessian, 
ή οποία σχολιάζοντας την παράσταση της συντριβης τών Ασσυρίων στο παρεκκλήσιο 
της Μ. Χώρας καί δη την μορφη της Θεοτόκου στο τύμπανο της πύλης της Ιερουσαλήμ, 
άμφισβητεΐ τον άμεσο συσχετισμο του θέματος μέ αύτο της κεκλεισμένης Πύλης 
προβάλλοντας το επιχείρημα, ότι στίς άπεικονίσεις του τελευταίου ή μορφη της 
Θεοτόκου τοποθετεΐται στά θυρόφυλλα καί όχι στο τύμπανο της Πύλης. Frescoes of 
Parecclesion, σ. 343. Την παράσταση της συντριβης τών Ασσυρίων μέ το θέμα της 
κεκλεισμένης Πύλης καί την θεοφρούρητο Κωσταντινούπολη, μέ βάση άκριβώς την 
παρουσία της Θεοτόκου επάνω άπο την πύλη, συνδέει σαφώς καί ο Ousterhout, Kariye 
Camii, σ. 107-110.
675 Της ίδίας λογικης, άλλά μέ ίδιάζουσα είκονογραφία, είναι ή άπεικόνιση της 
κεκλεισμένης Πύλης, ώς συνοδευτικου συμβόλου του Ίεζεκιηλ στην μεταβυζαντινη 
παράσταση Άνωθεν οί Προφηται της Παναγίας Ποδύθου στην Γαλάτα (άρχ. 16ου αί.). Ή 
κεκλεισμένη Πύλη άποδίδεται ώς ή κλειστη θύρα ένος οχυρου πύργου, άκριβώς γιά νά 
τονιστεΐ το στοιχεΐο του άπαραβιάστου, ο άπόρθητος χαρακτήρας της πόλεως του Θεου. 
Βλ. την παράσταση παρά Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου, Μυριανθέως, Ποδύθου, σ. 26.
676 Ή μορφη της Θεοτόκου είκονίζεται σέ ορισμένες περιπτώσεις σέ προτομη καί εκτος 
μεταλλίου, όπως στην συνοπτικη άπεικόνιση του θέματος στον γεωργιανο ναο του 
Nabakhtevi (1412-1431), ενώ σέ άλλες εμφανίζεται ήμίσωμη νά στέκεται πίσω άπο τά 
χαμηλου ύψους κλειστά θυρόφυλλα, όπως στον Άγ. Θεόδωρο Μερτέ στην Κρήτη (1344). 
Lordkipanidze, Nabakhtevi, είκ. 9, 13. Spatharakis, Dated, είκ. 74.
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απαντ^ σέ σειρα σχετικών απεικονίσεων τόσο τής ύστεροβυζαντινής677 

όσο καί τής μεταβυζαντινής περιόδου. 678 Στίς απεικονίσεις αυτές ή κεκλει

σμένη Πύλη εχει συνήθως τήν μορφή θύρας μέ ένα ή δύο φύλλα.

Μια ίδιόμορφη συνοπτικου τύπου απεικόνιση του θέματος ύπάρχει 

στον Άγ. Νικόλαο Κλένιας (προ του 1287), όπου ή κεκλεισμένη Πύλη μέ 

τήν μορφή κλειστής θύρας είκονίζεται έντεταγμένη στήν παράσταση του 

Ευαγγελισμου στο μέτωπο του Α τοίχου.679

Ό Διονύσιος έκ Φουρνά όρίζει το περιεχόμενο του είλητου πού 

φέρει ό Ίεζεκιήλ στίς απεικονίσεις αυτές του θέματος ώς έξής:

«Πύλην έγώ σε του Θεου κεκλεισμένην, 

δι' ης διήλθε κύριος Θεος μόνος».680

Ή ταύτιση τής Θεοτόκου μέ το θέμα τής Πύλης καί ή θεολογική 

πολυσημία του συγκεκριμένου συσχετισμου όδήγησε σέ ένδιαφέρουσες 

είκονογραφικές έπιλογές. Έτσι ή Θεοτόκος είκονίζεται πολύ συχνα σέ 

σχέση μέ πύλες καθώς είναι ή ίδια ή πύλη τής σωτηρίας. Πέραν, όμως, 

αυτου ή ίδιότητά της ώς κεκλεισμένης, άρα απαραβίαστης, πύλης τήν 

καθιστ^ καί φύλακα, έγγυήτρια του απαραβιάστου τών θυρών έπί τών

677 Ένδεικτικα αναφέρονται οί απεικονίσεις του θέματος στήν Παναγία Ljeviska (1309), το 
Staro Nagoricino (1317-18), το Pec (γ' δεκαετία 14ου αί.), τήν Μ. Μεταμορφώσεως Zarzma 
(μέσα 14ου αί.), τον Άγ. Γεώργιο Βιάννου (1401), τον ναο του Nabakhtevi (1412-1431) κ.α. Το 
θέμα είκονίζεται έπίσης στίς φορητές είκόνες τής Ίρλανδίας (14ος/15ος αί.) καί τής 
Φλωρεντίας (α' μισο 15ου αί.) καί στο τρίπτυχο του Ubissi (14ος αί.). Panic, Babic, Ljeviska, σχ. 
30, σ. 138-139, όπου ό προφήτης πού συνοδεύεται απο τήν Πύλη ταυτίζεται μέ τον Ιερεμία. 
Todic, Nagoricino, είκ. 26. Milanovic, Proroci, είκ. 3. Spatharakis, Dated, είκ. 132. 
Lordkipanidze, Nabakhtevi, είκ. 9, 13. Μουρίκη, Προεικονίσεις, πίν. 91. Rhoby, Byzantinische 
Epigramme, πίν. XVI, σ. 462. Lazarev, Storia, είκ. 575. Alibegashvili, Les icones, είκ. 80.
678 Άπο τα πολυάριθμα σχετικα παραδείγματα έπισημαίνουμε τίς απεικονίσεις στον ναο 
του Τιμίου Σταυρου του Άγιασμάτι (1494) καί τής Παναγίας Ποδύθου (αρχ. 16ου αί.) στήν 
Κύπρο, στήν Μ. Άγ. Νικολάου Άναπαυσά (1527), στήν Μ. Φιλανθρωπηνών (β' φάση 1542) 
καί στο παρεκκλήσιο τής Θεοτόκου τής Μ. Διονυσίου (1615). Άργυρου, Μυριανθέως, 
Άγιασμάτι, σ. 50. Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου, Μυριανθέως, Ποδύθου, σ. 26. Σοφιανου, 
Τσιγαρίδα, Άναπαυσάς, σ. 261-262. Ποταμιάνου-Άχειμάστου, Μονη Φιλανθρωπηνών, είκ. 
75, σ. 103. Καλοκύρη, Άθως, πίν. 34, είκ. Α'.
679 Βαρδαβάκη-Άσπρά, Κλένια, σ. 112-113, πίν. 2, 8.
680 Ερμηνεία, σ. 282. Για το περιεχόμενο του είλητου του Ίεζεκιήλ βλ. καί Rhoby, Epigramme, 
σ. 108-110, 250-251.
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οποίων τίθεται. Έπομένως, η Θεοτόκος-πύλη μέ την διπλη αύτη ίδιότητα 

ταιριάζει άπολύτως μέ τά συγκεκριμένα σημεία τών οικοδομημάτων. Ό 

συνδυασμος μέ βάση το περιεχόμενο παραστάσεων καί συγκεκριμένων 

χώρων ή άρχιτεκτονικών στοιχείων είναι συνήθης. Το έγγύτερο, μάλιστα, 

παράλληλο προς το παράδειγμά μας συνιστ^ η περίπτωση τού θέματος 

τού Εύαγγελισμού. Ή άπεικόνιση τού έναρκτηρίου μυστηρίου τού σχεδίου 

της Θείας Οικονομίας τοποθετείται, άκριβώς λόγψ αύτης της ίδιότητός 

του, συχνά σέ σχέση μέ αψίδες, τόξα καί πύλες.681 Μιά λογικη άντίστοιχη 

μέ αύτη πού διέπει την τοποθέτηση της Θεοτόκου σέ άνάλογα σημεία. Μέ 

αύτά τά δεδομένα άποκτ^ περαιτέρω ένδιαφέρον ο συνδυασμος τού 

Εύαγγελισμού καί της κεκλεισμένης Πύλης στην προαναφερθείσα παρά

σταση τού Άγ. Νικολάου Κλένιας.

Ή θεολογική-συμβολικη λογικη της τοποθέτησης της Θεοτόκου 

κοντά σέ πύλες καί θύρες άποκαλύπτεται καί άπο έπιγράμματα, τά οποία 

άναφέρονται σέ τέτοιου είδους άπεικονίσεις. Σέ έπίγραμμα π.χ. τού Μαρ- 

κιανού κώδικος 524, το οποίο άναφέρεται σέ άπεικόνιση της Θεοτόκου 

στην πύλη κάποιας Μονης σημειώνονται, μεταξύ άλλων, τά έξης χαρα

κτηριστικά:

«Θεού λόγε, πύλην σε την κεκλεισμένην 

ός έστι θύρα της νοητης παστάδος 

μονης προ πυλών είκονίζομεν, κόρη,

Τών ένδον ούν άγρυπνος εύρίσκου φύλαξ 

έπιζυγούσα τοίς κακοίς τάς είσόδους...».

681 Βλ. γιά το θέμα A. Grabar, «Deux notes sur l'histoire de l'Iconostase d'apres des monu
ments de Yougoslavie», ZRVI 7 (1961), σ. 13-22 καί είκ. 1-8. Ν. Γκιολέ, «Ό ναος τού Άγ. 
Νικήτα στον Καραβά Μέσα Μάνης», ΛακΣπουδ Ζ' (1983), σ. 159. Ίω.Δ. Βαραλη, 
«Παρατηρήσεις γιά τη θέση τού Εύαγγελισμού στη μνημειακη ζωγραφικη κατά τη 
μεσοβυζαντινη περίοδο», ΔΧΑΕ, περ. Δ', τ. ΙΘ' (1996-1997), σ. 201-220.
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Ή Θεοτόκος, λοιπόν, είναι πύλη της σωτηρίας, τού Λόγου, άλλά καί 

πύλη άπαραβίαστη καί φρουρος της Μονης καί τών μοναχών.682

Ένα άλλο σημαντικο καί λόγψ της πρωιμότητος καί λόγψ της κατά 

χώραν εύρέσεώς του παράδειγμα προσφέρει μιά έπιγραφη στον ναο τού 

Άγ. Στεφάνου (9ος-10ος αί.) στά περίχωρα τού Djemil της Καππαδοκίας. 

Αύτη συνοδεύει όρθια δεομένη μορφη στά άριστερά τού άνοίγματος της 

αψίδος, η οποία ταυτίζεται μέ την Θεοτόκο, έχει δέ ώς έξης : «Νη ε [π]υλυ 

Θεου ισην ε χηρες σου δηαποτεταυγμενη προς Κ(υριο)ν εν στεναγμυς 

αλαλυτυς κε δακρυσ(ι) συνπαθη(α)ς εντυχανουσα το υο σου (και) Θ(ε)ω 

ημον παντος γαρ ησακουη της μητρο[ς] τας [δε]ησι[ς]».683

Τά παραδείγματα αύτά άποκαλύπτουν την ούσία τού συσχετισμού 

της Θεοτόκου ώς Πύλης νοητης μέ τίς ύλικές πύλες διαφόρων οικοδο

μημάτων. Έτσι συχνά η μορφή της, σέ διαφόρους τύπους, θά είκονιστεί σέ 

θέσεις πέριξ τών σημείων αύτών. Αναφέρουμε τελείως ένδεικτικά την 

άπεικόνισή της στο τύμπανο τών είσόδων άπο τον έξωνάρθηκα στον 

νάρθηκα καί άπο τον νάρθηκα στον κυρίως ναο στην Μ. Χιλανδαρίου 

(1321/2).684

Ό σαφης άποτροπαϊκος χαρακτήρας τού θέματος οδήγησε καί στην 

δημιουργία άπεικονίσεων οικοδομημάτων, όπου στο τύμπανο τού τόξου 

της είσόδου άπεικονίζεται ώς φύλακας η Θεοτόκος. Έτσι, η μορφη της 

Θεοτόκου είκονίζεται στο ύπέρθυρο τού Οίκου της Σοφίας, μέ τον οποίο 

ταυτίζεται, στην σχετικη παράσταση τού Άγ. Κλήμεντος (1294/5).685 Σέ 

ψηφιδωτό, έπίσης, στο Δ σκέλος τού έσωρραχίου τού Β έγκαρσίου τόξου

682 Σπ.Π. Λάμπρου, «Ό Μαρκιανος κώδιξ 524», ΝΕ Η' (1911), τχ. Α ', σ. 42. Σχετικά μέ το 
έπίγραμμα αύτο βλ. καί Rhoby, Epigramme, σ. 110.
683 G. de Jerphanion, Les iglises rupestres de Cappadoce, τ. 2.1, Texte, Paris 1936, σ. 151-152. Ό M. 
Restle, Byzantine Wall Painting in Asia Minor, τ. ΙΙΙ Plates, Recklinghausen 1967, είκ. 413, 
θεωρεί, κατά τά άναγραφόμενα στην σχετικη λεζάντα, ότι στην παράσταση είκονίζεται 
άδιάγνωστη γυναίκα μάρτυς.
684 Markovic, Original paintings, σ. 232. Γιά άλλα παραδείγματα βλ. Γκιολέ, Άγιος Νικήτας, 
σ. 159, όπου καί σχετικη βιβλιογραφία. Cutler, Transfigurations, σ. 115-118.
685 Millet, Frolow, La peinture, πίν. 13, 2.
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του εσωνάρθηκα της Μ. Χώρας (1315-1321), στην παράσταση του Ίωσηφ 

πού συνοδεύει την Θεοτόκο στο σπίτι του, ή μορφή της σέ προτομη 

είκονίζεται επάνω άπο την είσοδο του Ναου η, κατ' άλλη άποψη, στο 

τύμπανο μιάς άπο τίς πύλες τών τειχών της Ιερουσαλήμ.686 Στο Lesnovo 

(1349), επίσης, στην παράσταση της διδασκαλίας του άγ. Ίωάννου του 

Χρυσοστόμου, στο βάθος είκονίζεται κτίριο μέ κλειστη θύρα, στο τύμπανο 

της οποίας ίστορεΐται ή Θεοτόκος σέ προτομή.687

Το θέμα, όμως, συνδέεται κυρίως μέ την ιδιότητα της Θεοτόκου ώς 

προστάτιδος της θεοφρουρήτου Κωνσταντινουπόλεως. Ή Θεοτόκος είναι 

ή άπαραβίαστη πύλη καί ταυτοχρόνως ή Άγία Ιερουσαλήμ, ή πόλις του 

Θεου. Στίς σχετικές εύγλωττες μικρογραφίες τών πρωίμων Ψαλτηρίων ή 

Θεοτόκος συχνά είκονίζεται μαζί μέ τον Έμμανουηλ επάνω στά τείχη της 

πόλεως.688 Το στοιχεΐο αύτο δηλώνει καί οπτικά την συμβολικη ταύτιση 

της Θεοτόκου μέ την πόλη, άλλά καί την θεία προστασία πού άπολαμβά- 

νει ή τελευταία. Κατά την ίδια άκριβώς λογική, άρκετούς αιώνες άργότερα, 

ή Θεοτόκος εμφανίζεται περιτριγυρισμένη άπο τά τείχη της Νέας 

Ιερουσαλήμ, της Κωνσταντινουπόλεως, στά νομίσματα τών Παλαιολό

γων.689 Βασισμένο στούς πολύπλοκους αύτούς συσχετισμούς είναι καί το 

πλέγμα παραστάσεων καί εννοιών στην Μ. Χώρας. Στην παράσταση της 

συντριβης τών Ασσυρίων στο εσωρράχιο του Δ τόξου του παρεκκλησίου, 

στο τύμπανο της πύλης της Ίερουσαλημ είκονίζεται ή Θεοτόκος σέ

686 Underwood, Kariye Djami, τ. 1, σ. 234, τ. 2, πίν. 143-144. Ousterhout, Kariye Camii, σ. 108. 
Βλ. καί P. Weiss, Die Mosaiken des Chora-Klosters in Istanbul. Theologie in Bildern aus 
spatbyzantinischer Zeit, Stuttgart, Zurich 1997, σ. 84, όπου ή προτομη της Θεοτόκου στην 
προκειμένη παράσταση έρμηνεύεται ώς σύμβολο της ταύτισής της μέ τον Ναό.
687 Gabelic, Lesnovo, σ. 163 καί πίν. XXXVIII. Σημειώνεται, ότι στον ίδιο χώρο το θέμα της 
κεκλεισμένης Πύλης είκονίζεται καί ώς αύτοτελης άφηγηματικη παράσταση. Gabelic, 
ένθ' άν., πίν. XLVIII.
688 Αναφέρουμε ενδεικτικά τίς σχετικές άπεικονίσεις στά Ψαλτήρια Chludov καί 
Παντοκράτορος του 9ου αί. Βλ. Sepkina, Miniatjury, fol. 86v. Dufrenne, L'illustration, πίν. 18, 
fol. 121r.
689 Cutler, Transfigurations, σ. 111-112.
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προτομή.690 Μαζί μέ τήν ίδιότητά της ώς πόλεως του Θεου συνυπάρχει έδώ 

καί αυτή τής κεκλεισμένης Πύλης, ή όποία σαφώς έγγυάται καί το 

απαραβίαστο τής πόλεως. Το περιεχόμενο του είλητου του Ήσαΐου πού 

προφητεύει το γεγονός, τονίζει ακριβώς τα στοιχεία αυτά, αφου αναφέρει 

έμφατικά, ότι σύμφωνα μέ τήν θεία ύπόσχεση ό βασιλιάς τών Άσσυρίων 

δέν θα μπεί στήν πόλη.691 Ή όλη σύνθεση αναφέρεται σαφώς στο απαρα

βίαστο τής Νέας Ίερουσαλήμ-Κωνσταντινουπόλεως, τήν όποία ή Θεοτό

κος προστάτευε απο τούς έκάστοτε έπιβούλους.692

Μέ τήν παράσταση αυτή καί τα συγκεκριμένα συμφραζόμενα 

συνδέεται καί ή μορφή τής Θεοτόκου Βλαχερνίτισσας πού βρίσκεται στον 

ίδιο ναό, στον Δ τοίχο του έξωνάρθηκα, στο τύμπανο τής κυρίας είσόδου 

του ναου. Έκτος απο τον ύπαινιγμο στήν ίδιότητά της ώς Πύλης, ή 

τοποθέτηση τής Θεοτόκου στήν συγκεκριμένη θέση έξυπηρετεί στήν 

προκειμένη περίπτωση καί έναν άλλο σκοπό, καθώς ή πύλη του ναου 

αντίκριζε τμήμα τών χερσαίων τειχών τής Βασιλεύουσας. Ή νοητή κεκλει

σμένη Πύλη έγγυάται το απαραβίαστον τής θεοφρουρήτου Κωνσταντι

νουπόλεως.693

Ή πολυσημία του θέματος τής κεκλεισμένης Πύλης έπέδρασε καί 

στήν έπιλογή τών σημείων τοποθετήσεως όρισμένων απεικονίσεων τής 

Θεοτόκου, κυρίως, όμως, είχε ώς αποτέλεσμα τήν σύνδεσή του μέ το θέμα 

τής θεοφρουρήτου Κωνσταντινουπόλεως, σέ μια περίοδο πού αυτο 

συνιστουσε τήν κυρίαρχη θεολογικο-πολιτική ίδεολογία τής χειμαζομένης 

αυτοκρατορίας. Ή σχέση αυτή εχει έπηρεάσει καί τον τρόπο απεικόνισης 

του ίδίου του συμβόλου τής Πύλης καί δημιουργεί ένδιαφέρουσες

690 Underwood, Kariye Djami, τ. 1, σ. 233-235, τ. 3, πίν. 461-465.
691 Βλ. Underwood, Kariye Djami, τ. 1, σ. 233, όπου παρατίθεται το κείμενο του είλητου.
692 Για τήν έρμηνεία αυτή τής συγκεκριμένης παράστασης βλ. Underwood, Kariye Djami, τ. 
1, σ. 234. Nersessian, Frescoes of Parecclesion, σ. 343-344. Ousterhout, Kariye Camii, σ. 108.
693 Ousterhout, Kariye Camii, σ. 107-110. Έπίσης, του ίδίου, The Virgin of the Chora, σ. 91-109 
καί είκ. 40-56, σ. 256-269 (ίδίως τίς σ. 101-104).
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παραμέτρους στά είκονογραφικά προγράμματα πού περιλαμβάνουν το 

θέμα αύτό, στοιχείο προσφιλές στην τέχνη της περιόδου.

3.2 Ή  π α ρ ο υ σ ία  κ α ι εξέλ ιξη  το υ  θ έ μ α το ς  έ ω ς  τ ή ν  
Π α λ α ιο λ ό γ ε ια  π ε ρ ίο δ ο

Το θέμα της κεκλεισμένης Πύλης έμφανίζεται στην είκονογραφία 

έξαρχης έν σχέσει προς το πρόσωπο της Θεοτόκου, όπως συμβαίνει καί μέ 

άλλα άντίστοιχα θέματα (π.χ. το άλατόμητον Όρος τού Δανιήλ). Ή 

παρουσία του είναι άρκετά περιορισμένη έως την Παλαιολόγειο περίοδο, 

οπότε γνωρίζει εύρεία διάδοση.

Την πρώτη έμφάνιση τού θέματος, ήδη στην άποκρυσταλλωμένη 

του μορφή, έχουμε στην γνωστη είκόνα της Κυκκώτισσας τού Σινά (μέσα 

12ου αί.) (Είκ. 4).694 Στο άριστερο τμημα, στο τέταρτο άπο την κορυφη 

διάχωρο, είκονίζεται ο Ίεζεκιηλ ολόσωμος, φέροντας είλητό, όπου 

άναγράφεται τμημα της σχετικης διηγήσεως περί της Πύλης: «καί είπε 

Κύριος πρός με’ η πύλη αύτη κεκλεισμένη έσται» (Ίεζ. 44, 2). Πίσω 

άκριβώς άπο τον προφήτη είκονίζεται η πύλη μέ την μορφη δίφυλλης 

θύρας.695 Μέ αύτη την μορφη έμφανίζεται το θέμα έφεξης στην συνοπτικη 

είκονογραφική του άπόδοση μέ έπουσιώδεις μόνο διαφοροποιήσεις.

Στην ομόλογη έκείνης τού Σινά είκόνα τού Ερμιτάζ (ύστερος 12ος αί.) 

ο Ίεζεκιηλ μέ την Πύλη είκονίζονται στο τέταρτο άπο την κορυφη διάχωρο

694 Weyl Carr, Enthroned Virgin, σ. 372-373. Παπαμαστοράκη, Είκόνα Παναγίας, σ. 314-316. 
Ή σχέση τού Ίεζεκιηλ μέ την Θεοτόκο, η οποία πηγάζει άπο το όραμά του περί της 
κεκλεισμένης Πύλης, έχει άποτυπωθεί μέ έμμεσο τρόπο νωρίτερα καί στην Νέα Μονη 
Χίου (1050 π.). Στον Δ τοίχο τού έσωνάρθηκα είκονίζεται η μορφή του σέ προτομη έντος 
μεταλλίου -ολοκληρωτικά κατεστραμμένη, άναγνωρίσιμη όμως άπο την σωζόμενη 
έπιγραφή- σέ συνδυασμο μέ τίς μορφές τών Ήσαΐα, Δανιηλ καί Ιερεμία. Οί μορφές τών 
προφητών σχετίζονται μέ αύτές τών θεοπατόρων, πού άπεικονίζονται στά Α σφαιρικά 
τρίγωνα, καί βεβαίως μέ την Θεοτόκο, η οποία βρίσκεται στην κορυφη τού τρουλλίσκου 
πού στεγάζει τον χώρο. Μέσα σέ αύτο το σύνολο άναδεικνύεται η σχέση καί τού Ίεζεκιηλ 
μέ την Θεοτόκο καί η ίδιότητά του ώς προφήτου της Θείας Ενανθρωπήσεως, άπουσιάζει 
όμως μιά είδικη άναφορά στο θέμα της κεκλεισμένης Πύλης. Βλ. Μουρίκη, Νέα Μονή, τ. 
Α', σ. 169-170, τ. 2, πίν. 118α, 292.
695 Στην ίδια είκόνα καί η έκβλαστήσασα Ράβδος είναι τοποθετημένη πίσω άπο τον 
Ααρών.
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του δεξιου τμήματος. Ό τρόπος είναι παρόμοιος μέ της είκόνος του Σινά, 

μόνο πού ή δίφυλλη κλειστη θύρα είναι τοποθετημένη ενώπιον του 

προφήτου (Είκ. 5).696

Ό Ίεζεκιηλ εμφανίζεται επίσης σέ προγράμματα τρούλλων, μέ 

κεντρικο η βαρύνοντα νοηματικο άξονα την Θεία Ένανθρώπηση, νά φέρει 

είλητό, στο οποΐο σέ άρκετές περιπτώσεις γίνεται άναφορά στο θέμα- 

σύμβολο της κεκλεισμένης Πύλης. Προκύπτει έτσι μιά έμμεση άπεικόνιση 

του θέματος. Τέτοια παραδείγματα ύπάρχουν π.χ. στούς ναούς της Πανα

γίας Μυριοκεφάλων (α' τέταρτο 11ου αί.), του Άγ. Ίεροθέου Μεγάρων (1180 

π.), στην Cappella Palatina του Παλέρμο (1143), όπου μάλιστα το κείμενο 

περί της Πύλης έχει άποδοθεΐ εκ συγχύσεως στον Ίερεμία, του οποίου το 

κείμενο έχει άντιστοίχως άποδοθεΐ στον Ίεζεκιήλ (Είκ. 93), κ.ά.697

Στο Παναγιάριο του Αλεξίου Κομνηνου Αγγέλου (β' μισο 12ου αί.) ο 

Ίεζεκιηλ συμπεριλαμβάνεται μεταξύ τών είκονιζομένων προφητών (Είκ. 

80). Στο είλητό του άναγράφεται άπόσπασμα άπο την περί της κεκλει

σμένης Πύλης διήγηση: «Ό ήγούμενος ουτος καθή(σε)ται εν αύτή του» 

(Ίεζ. 44, 3).698 Στην προκειμένη περίπτωση έχει ενδιαφέρον ότι επιλέγεται 

μέν ένα τμημα άπο την θεομητορικη προφητεία, ώστε νά άνταποκρίνεται 

στο γενικότερο περιεχόμενο του άντικειμένου, ή έμφαση όμως δίδεται στο

696 Piatnitsky, Icon, σ. 110-112.
697 Βλ. Παπαμαστοράκη, Ή σημασία τών προφητών, σ. 80, όπου γιά τά Μυριοκέφαλα 
σημειώνεται, ότι είναι το πρώτο πρόγραμμα τρούλλου -πλην αύτών πού κοσμουνται μέ 
το θέμα της Αναλήψεως- πού εμφανίζεται ή Θεοτόκος καί το παλαιότερο σωζόμενο 
παράδειγμα, στο οποΐο οί είκονιζόμενοι προφητες φέρουν είλητά πού άναφέρονται στο 
πρόσωπό της. Σέ ένα τέτοιο περιβάλλον είναι ενδεικτικη γιά την άποδιδόμενη σέ αύτη 
έρμηνεία ή επιλογη της κεκλεισμένης Πύλης ώς περιεχομένου του είλητου του Ίεζεκιήλ. 
Στην άντίστοιχη άπεικόνιση στον Άγ. Ίερόθεο στο είλητο του Ίεζεκιηλ έχει επιλεγεΐ το 
ίδιο άπόσπασμα του παλαιοδιαθηκικου κειμένου μέ το άναγραφόμενο στο άντίστοιχο 
της εικόνας του Σινά. Βλ. Μουρίκη, Άγιος Ίερόθεος, σ. 129. Γιά το σικελικο μνημεΐο βλ. 
Kitzinger, Cappella Palatina, είκ. 35-36.
698 Piatnitsky, Panagiarion, σ. 42 καί είκ. 1, σ. 41. Το συγκεκριμένο άπόσπασμα άπο τον 
Ίεζεκιηλ έχει είκονιστεΐ μέ άφηγηματικο τρόπο σέ μιά μοναδικη παράσταση στον ναο 
τών Αρχαγγέλων στο Lesnovo (1349), όπου ή παρουσία του Χριστου καθισμένου μπροστά 
στην τράπεζα μέ τον άρτο προσδίδει ξεκάθαρο εύχαριστιακο χαρακτήρα στο θέμα. 
Gabelic, Lesnovo, πίν. XLVIII.
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συγκεκριμένο σημείο τής διήγησης, όχι τυχαία, αφου αμέσως μετα το 

αναγραφόμενο απόσπασμα το κείμενο συνεχίζει: «φαγείν άρτον». Ή 

αναφορα στον άρτο αντιστοιχεί απολύτως στήν χρήση του Παναγιαρίου, 

μέσα στο όποίο τοποθετείτο άρτος.699 Έπιπλέον, ό λειτουργικος χαρακτή

ρας τής διήγησης συμπίπτει μέ τήν χρήση του σκεύους. Έτσι μέ τήν 

εύστοχη αυτή έπιλογή κειμένου ύπηρετουνται άριστα καί οί δύο δια

στάσεις, οί όποίες σχετίζονται μέ τήν ίδιότητα καί τήν χρήση του Πανα

γιαρίου.

Ένα ακόμη ένδιαφέρον στοιχείο πού έμπλουτίζει περαιτέρω το 

πλέγμα τών θεολογικών σχέσεων τών είκονιζομένων στο Παναγιάριο 

θεμάτων είναι ή συμμετρική τοποθέτηση του Ίεζεκιήλ καί του Ίακώβ -  

έκατέρωθεν τών προφητανάκτων Δαβίδ καί Σολομώντος- προφανώς 

λόγψ τής αναλογίας του περιεχομένου τών είλητών τους. Διότι σέ αυτο 

του Ίακώβ δέν γίνεται αναφορα στήν Κλίμακα, όπως θα ήταν αναμενό

μενο, άλΛά στήν πύλη του ουρανου: «τουτο οίκος Θεου καί αύτη ή πύλη 

του ουρανου» (πρβλ. Γεν. 28, 17).700 Επομένως γίνεται συνδυασμος τών δύο 

πυλών, τής κεκλεισμένης καί τής έπουρανίου, οί όποίες έξίσου συνιστουν 

τύπους τής Θεοτόκου. Ένας ανάλογος συνδυασμος στο ύπο έξέτασιν 

αντικείμενο παρατηρείται καί στίς απεικονίσεις τών Δανιήλ καί Άββα

κούμ. Οί δύο προφήτες πού φέρουν είλητα αναφερόμενα στο αλατόμητον 

καί το κατάσκιον Όρος αντιστοίχως είναι τοποθετημένοι ό ένας δίπλα 

στον άλλο.701

Ή πρώτη απεικόνιση του θέματος τής κεκλεισμένης Πύλης στήν 

μνημειακή ζωγραφική απαντ^ στον γεωργιανο ναο τής Betania (μετα το

699 Για τήν χρήση του Παναγιαρίου βλ. Piatnitsky, Panagiarion, σ. 51.
700 Piatnitsky, Panagiarion, σ. 42.
701 Piatnitsky, Panagiarion, σ. 42 καί είκ. 1, σ. 41.
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1207) (Είκ. 94).702 Ό Ίεζεκιήλ, όλόσωμος, στρέφεται προς τήν κεκλεισμένη 

Πύλη πού όρθώνεται μπροστά του σέ μεγάλο μέγεθος. Δίπλα στα πόδια 

του ύπάρχει κυκλικος σχηματισμος πού μοιάζει μέ πηγάδι. Πρόκειται για 

τήν «έσφραγισμένη πηγή» του Άσματος Ασμάτων: «κήπος κεκλεισμένος, 

αδελφή μου νύμφη, κήπος κεκλεισμένος, πηγή έσφραγισμένη» (Άσμ. 4, 12). 

Ό προφήτης δείχνει μέ το κάθε χέρι του απο ένα σύμβολο. Ή Πύλη, 

λεπτομερώς σχεδιασμένη, αποτελείται απο δίφυλλη θύρα μέ ήμικυκλικές 

απολήξεις, εχει δέ αετωματική έπίστεψη. Ό συνδυασμος τών θεμάτων 

βασίζεται στήν κοινή τους ίδιότητα. Ή Πύλη είναι «κεκλεισμένη», ή δέ 

Πηγή «έσφραγισμένη». Καί οί δύο συμβολίζουν το απαραβίαστο τής 

παρθενίας τής Θεοτόκου. Συχνα δέ στα κείμενα τών Πατέρων καί τήν 

ύμνογραφία εχουμε συνδυασμούς. Έτσι ή Πύλη όνομάζεται σέ όρισμένες 

περιπτώσεις «έσφραγισμένη».703 Έπιπλέον, ή συνδυασμένη αναφορα τής 

έσφραγισμένης Πηγής μέ τον κεκλεισμένο κήπο στο Άσμα προσθέτει ένα 

ακόμη παράλληλο στοιχείο μέ το θέμα τής κεκλεισμένης Πύλης.704 Στήν 

παράσταση τής Betania εχουμε ένα μοναδικο παράδειγμα ένδιαφέροντος 

συνδυασμου τών δύο θεμάτων στο πεδίο τής εικονογραφίας. Είναι ένδει- 

κτικο τής πολυσημίας καί τών δυνατοτήτων θεολογικών συσχετισμών του 

θέματος τής κεκλεισμένης Πύλης το γεγονός, ότι ή πρώτη έμφάνισή του 

στήν μνημειακή ζωγραφική συνοδεύεται απο έναν μοναδικο είκονογρα- 

φικο συνδυασμό.

702 Βλ. C. Privalova, «Certaines particularites des peintures murales georgiennes des XIIe- 
Xllle siecles» στο Studenica et l'art byzantin autour de I'anme 1200, September 1986, Beograd 
1988, είκ. 8. Έπίσης, Eastmond, Royal Imagery, σ. 156.
703 Άναφέρουμε ένδεικτικα το Θεοτοκίον του ιβ' Άντιφώνου τής Άκολουθίας τών Παθών: 
«Χαίρε, ή πύλη του βασιλέως τής δόξης, ην
ό Ύψιστος μόνος διώδευσε, καί πάλιν έσφρα- 
γισμένην κατέλιπεν, είς σωτηρίαν τών ψυ
χών ήμών».
Βλ. Τριώδιον, σ. 446.
704 Βλ. τήν έμπεριστατωμένη ανάλυση του συσχετισμου παρα P. Ladouceur, «Old 
Testament Prefigurations of the Mother of God», St Vladimir's Theological Quarterly 50 (2006), 
τχ. 1-2, σ. 43-44.
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3.3 Ή  Π α λ α ιο λ ό γ ε ια  π ε ρ ίο δ ο ς

Ή παρουσία τού θέματος της κεκλεισμένης Πύλης στην είκονογρα

φία έδραιώνεται καί διαδίδεται κατά την Παλαιολόγειο περίοδο. Δέν είναι 

τυχαίο, ότι άκριβώς οί άπεικονίσεις τού θέματος πού έμπίπτουν στά χρο

νικά καί γεωγραφικά πλαίσια της έρευνάς μας συνιστούν -μέ έξαίρεση 

αύτές στην Κριτσά καί το Lesnovo- καί τίς σημαντικότερες άφηγηματικές 

άπεικονίσεις τού θέματος στην βυζαντινη τέχνη συνολικά. Στά έξεταζό- 

μενα έν προκειμένψ παραδείγματα δέν περιλαμβάνονται συνοπτικές 

άπεικονίσεις τού θέματος.

3.3.1 Τ ά  μνημεία

3.3.1.1 Μονή Παμμακαρίστου (δεκαετία 1290) (αρ. κατ. 7α)

Στην Δ κόγχη τού Β τοίχου της Ν στοάς της Μ. Παμμακαρίστου

είκονίζεται μέ άφηγηματικο τρόπο το θέμα της κεκλεισμένης Πύλης, 

έντεταγμένο στά πλαίσια μιάς σκηνης λατρείας (Είκ. 95).705 Ή παράσταση 

θεωρείται τμημα εύρυτέρου, μη σωζομένου κύκλου θεομητορικών 

προτυπώσεων.706 Τρείς ίερείς της Παλαιάς Διαθήκης είκονίζονται νά 

κρατούν σκεύη μέ προσφορές προορισμένες γιά το μερικώς σωζόμενο 

θυσιαστήριο, το οποίο οί δύο έξ αύτών θυμιάζουν.707 Πίσω τους ύψώνεται 

τμημα τοίχου, στο οποίο διαμορφώνεται κόγχη, όπου είκονίζεται η 

Θεοτόκος ολόσωμη μπροστά άπο μισάνοιχτη δίφυλλη θύρα.

Οί τρείς ίερείς πού θυμιάζουν προσερχόμενοι προς το θυσιαστήριο 

είναι στοιχείο πού άπαντ^ στίς περισσότερες άφηγηματικές άπεικονίσεις

705 Belting, Mango, Mouriki, Pammakaristos, είκ. 108-110. Nersessian, Frescoes of Parecclesion, 
είκ. 18.
706 Belting, Mango, Mouriki, Pammakaristos, σ. 107. Παρόμοια είναι καί η περίπτωση στον 
Άγ. Νικόλαο Ορφανό (β' δεκαετία 14ου αί.), όπου η παράσταση της φλεγομένης Βάτου 
θεωρείται τμημα εύρυτέρου μη σωζομένου άντιστοίχου κύκλου. Τσιτουρίδου, Άγιος 
Νικόλαος, σ. 157.
707 Περί τού θυσιαστηρίου βλ. Engberg, Aaron, σ. 282 καί Nersessian, Frescoes of 
Parecclesion, σ. 348.
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του θέματος, όπως π.χ. σέ αύτές στον Άγ. Κλήμεντα Αχρίδος, την Μ. 

Χώρας καί τούς Άγ. Αποστόλους Θεσσαλονίκης (Είκ. 87, 96, 46).708 Ή 

παράσταση μάλιστα της Μ. Χώρας, στην οποία παραλείπεται το σύμβολο 

της Πύλης, παρουσιάζει στην άπεικόνιση της λατρευτικης σκηνης στενη 

ομοιότητα μέ αύτη της Παμμακαρίστου.

Ή επιλογη του συγκεκριμένου πλαισίου άπεικόνισης του θέματος 

έχει άποδοθεΐ, όπως προαναφέρθη, σέ επίδραση της άρχης του σχετικου 

λειτουργικου άναγνώσματος: «καί έσται άπο της ήμέρας της ογδόης καί 

επέκεινα ...» (Ίεζ. 43, 27). Ή έρμηνεία αύτη δόθηκε γιά πρώτη φορά στην 

παράσταση της Μ. Χώρας καί ίσχύει γιά όλες τίς ομόλογες άπεικονίσεις.709

Ύπ' αύτο το φώς δέν είναι άπαραίτητη ή ταύτιση τών είκονιζομέ- 

νων προσώπων μέ τον Ααρών καί τούς γιούς του, όπως κατά κανόνα 

γίνεται.710 Πρόκειται άπλώς γιά τρεΐς ίερατικές μορφές. Ή μοναδικη 

περίπτωση, στην οποία μπορεΐ νά θεωρηθεΐ, ότι δίδονται στοιχεΐα πού 

επιτρέπουν την ταύτιση ένος άπο τούς είκονιζομένους ίερεΐς μέ τον Αα- 

ρών, είναι ή παράσταση τών Άγ. Αποστόλων Θεσσαλονίκης (1315 π. η 

μεταξύ 1328 καί 1334). Μέ επιφύλαξη, λόγψ της κακης διατήρησης, 

διακρίνουμε επάνω στο θυσιαστήριο άντικείμενα πού μοιάζουν μέ 

ράβδους.711 Πρόκειται, ενδεχομένως, γιά ύπαινιγμο στο γεγονος της 

εκλογης του Ααρών στο άρχιερατικο άξίωμα πού έγινε μέ βάση το σημεΐο 

της θαυμαστης εκβλάστησης της δικης του μόνο ξηράς ράβδου έναντι τών 

άντιστοίχων τών ύπολοίπων ύποψηφίων (Αρ. 17, 23). Έάν ίσχύει αύτο θά 

μπορουσε βέβαια, εκ του άντιθέτου λαμβανόμενο, νά θεωρηθεΐ καί ώς 

οπτικη άποτύπωση της αύτονόητης γιά τούς τότε ζωγράφους ταυτότητας

708 Babic, Porte fermee, είκ. 1, σ. 146. Underwood, Kariye Djami, τ. 3, πίν. 466. Stephan, 
Apostelkirche, είκ. 88, σ. 56 καί σχ. 88, σ. 56.
709 Engberg, Aaron, σ. 279-283.
710 Belting, Mango, Mouriki, Pammakaristos, σ. 109. Ακόμα καί ή Engberg πού έδωσε νέα 
έρμηνευτικη διάσταση στο θέμα διατήρησε την ταύτιση αύτη μέ την λογική, ότι ο Ααρών 
συμβολίζει την άρχιερωσύνη της Παλαιάς Διαθήκης καί είναι ταυτοχρόνως τύπος του 
Χριστου. Aaron, σ. 282.
711 Stephan, Apostelkirche, είκ. 88, σ. 56 καί σχ. 88, σ. 56.
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τών τριών μορφών. Το σίγουρο, πάντως, είναι, ότι πέραν αύτης της 

ένδειξης στούς Άγ. Αποστόλους, δέν ύπάρχει άλλο στοιχείο, έκτος τού 

είδικού συμβολικού βάρους τού προσώπου τού Ααρών, πού νά οδηγεί στην 

ταύτιση αύτη τών τριών προσώπων.

Ή παράσταση της κεκλεισμένης Πύλης στην Παμμακάριστο 

παρουσιάζει δύο ένδιαφέροντα στοιχεία: το πρώτο είναι η ολόσωμη 

άπεικόνιση της Θεοτόκου έπί της θύρας καί το δεύτερο η άπόδοση της 

τελευταίας μέ μισάνοιχτα θυρόφυλλα.

Ή μορφη της Θεοτόκου έπάνω ή κοντά στην Πύλη άπαντ^ σέ σειρά 

άπεικονίσεων τού θέματος (π.χ. στον Άγ. Κλήμεντα καί τούς Άγ. Απο

στόλους, όπου είκονίζεται σέ μετάλλιο έπάνω στην θύρα), ολόσωμη όμως 

έμφανίζεται μόνο στην παράσταση της Φορβιώτισσας στην Ασίνου (φάση 

14ου αί.) (Είκ. 97).712

Ή άπόδοση της κεκλεισμένης Πύλης μέ μισάνοιχτα θυρόφυλλα, 

όπως διακρίνεται στο έπάνω τμημα της, είναι μιά μη άναμενόμενη 

έπιλογη πού έρχεται σέ πρώτη ματιά σέ άντίθεση μέ το ίδιο το περιε

χόμενο τού θέματος. Ή άντίθεση άυτη μπορεί νά άρθεί καί το συγκε

κριμένο είκονογραφικο στοιχείο νά έξηγηθεί μέ βάση το γεγονός, ότι η 

κεκλεισμένη γιά όλους τούς άλλους Πύλη άνοίγει γιά την είσοδο καί την 

έξοδο τού Κυρίου. Έπομένως ο τρόπος άπόδοσης τών θυροφύλλων ύπο- 

δηλώνει άκριβώς το γεγονος της άσπόρου συλλήψεως καί Γεννήσεως τού 

Χριστού.

Μιά ένδιαφέρουσα παράλληλη άπεικόνιση έντοπίζεται σέ 

μικρογραφία χειρογράφου τού Dumbarton Oaks (άρ. 3) πού περιέχει το 

Ψαλτήρι καί την Καινη Διαθήκη (1084).713 Ή Ώδη της Θεοτόκου (Θ' Ώδη) 

εικονογραφείται σέ δύο ζώνες μέ τον έξης τρόπο: Στο έπάνω τμημα

712 Cormack, Writing in Gold, είκ. 61, σ. 171.
713 Ή μικρογραφία βρίσκεται στο φύλλο 80v. Βλ. S. der Nersessian, «A Psalter and New 
Testament Manuscript at Dumbarton Oaks», DOP 19 (1965), σ. 171-172 καί την έγχρωμη 
είκόνα στην άρχη τού άρθρου καί την είκ. 22.
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είκονίζεται ό Ευαγγελισμος καί στο κάτω ή Θεοτόκος ενθρονη μέ ανοικτο 

βιβλίο στα γόνατά της, το όποίο δείχνει μέ το δεξί της χέρι. Δίπλα της 

είκονίζεται κτίριο μικρου μεγέθους μέ όρθάνοιχτη πόρτα, ή όποία σχεδον 

κρέμεται στο πλάι (Είκ. 98). Ή «προκλητική» προβολή του στοιχείου τής 

ανοικτής θύρας αποτελεί συμβολική αναφορα στο γεγονος τής συλ

λήψεως του Χριστου πού συμβαίνει τήν στιγμή του Ευαγγελισμου καί 

ίστορείται ακριβώς απο πάνω. Κατα αντίστοιχο τρόπο, ή μισάνοιχτη θύρα 

στήν Παμμακάριστο συνιστ^ ύπαινιγμο στήν μόνη διέλευση πού 

έπετράπη απο τήν κεκλεισμένη Πύλη, ή όποία παρέμεινε παρα ταυτα 

απαραβίαστη.

Μισάνοιχτη αποδίδεται καί ή πύλη τής Ιερουσαλήμ στήν παρά

σταση τής συντριβής τών Άσσυρίων του παρεκκλησίου τής Μ. Χώρας (Είκ. 

99).714 Στο τύμπανο τής Πύλης είκονίζεται ή Θεοτόκος. Καί στήν περί

πτωση αυτή το νόημα τής είκονογραφικής αυτής λεπτομέρειας πρέπει να 

σχετίζεται μέ τήν διέλευση του Κυρίου απο τήν κεκλεισμένη Πύλη.

3.3.1.2 Παναγία Περίβλεπτος (Άγ. Κλήμης) Άχρίδος (1294/5)
(αρ. κατ. 7β)

Στο Ν τμήμα του Α τοίχου του νάρθηκος του Άγ. Κλήμεντος είκο

νίζεται το θέμα τής κεκλεισμένης Πύλης σέ συνδυασμο μέ αυτο τής Λα

βίδος του Ήσαΐου (Είκ. 87).715 Συνδυασμοί θεμάτων στον κύκλο τών 

προεικονίσεων του συγκεκριμένου μνημείου ύπάρχουν καί σέ άλλες 

παραστάσεις. Ή Κλίμαξ του Ίακώβ συναπεικονίζεται μέ τήν Πάλη του μέ 

τον άγγελο καί ή όραση τής Βάτου απο τον Μωυσή μέ τήν παραλαβή του 

Νόμου στο Σινά (Είκ. 16, 33).716 Ή διαφορα εγκειται στο γεγονός, ότι καί 

στίς δύο αυτές περιπτώσεις στα δρώμενα πρωταγωνιστεί το ίδιο πρόσωπο, 

ό Ίακώβ στήν μία περίπτωση καί ό Μωυσής στήν άλλη, ένώ στήν

714 Underwood, Kariye Djami, τ. 1, σ. 234, τ. 3, πίν. 461-465.
715 Babic, Porte fermee, είκ. 1, σ. 146. Nersessian, Frescoes of Parecclesion, είκ. 19.
716 Grozdanov, St. Kliment, είκ. 24-25.
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εξεταζόμενη παράσταση τά κεντρικά πρόσωπα δέν ταυτίζονται (Ήσαΐας 

καί Ίεζεκιήλ).

Το θέμα της κεκλεισμένης Πύλης άποδίδεται καί σέ αύτη την 

περίπτωση στά πλαίσια της γνωστης λατρευτικης σκηνης. Τρεΐς ίερεΐς 

κινουνται προς την κεκλεισμένη Πύλη φέροντες προσφορές, ενώ οί δύο εξ 

αύτών θυμιάζουν. Πίσω τους, στριμωγμένος στο άριστερο ώς προς τον 

θεατη άκρο της παράστασης, είκονίζεται ο προφήτης Ίεζεκιηλ δείχνοντας 

μέ το δεξί του χέρι προς τά διαδραματιζόμενα καί φέροντας μέ το άρι- 

στερο είλητο μέ το έξης περιεχόμενο: «Ή πύλη αύτη κεκλεισμένη έσται 

ούκ άνοιχθήσεται καί ...» (Ίεζ. 44, 2).717 Αναπαράγεται πιστά το κείμενο 

της προφητείας του καί έτσι ύπομνηματίζονται τρόπον τινά καί τά 

είκονιζόμενα. Ή κεκλεισμένη Πύλη είναι μνημειακου χαρακτήρα μέ 

άετωματικη άπόληξη εντεταγμένη σέ οχυρο οικοδόμημα.718 Ή θύρα είναι 

δίφυλλη, κοσμεΐται δέ μέ μετάλλιο μέ την προτομη της Θεοτόκου. 

Έκατέρωθέν της στέκονται δύο σεραφείμ. Απο την παράσταση άπου- 

σιάζει το θυσιαστήριο.

Στά βασικά της σημεΐα ή άπεικόνιση άκολουθεΐ την άντίστοιχη της 

Παμμακαρίστου. Καί εδώ, δηλαδή, το θέμα άποδίδεται στά πλαίσια μιάς 

σκηνης λατρείας, την οποία τελουν τρεΐς ίερεΐς. Ή παρουσία του Ίεζεκιηλ 

λειτουργεΐ ύπομνηματιστικά στο περιεχόμενο της παράστασης, εντο

πίζεται δέ καί σέ άλλες άφηγηματικές άπεικονίσεις του θέματος καί δη 

στην Παναγία Κερά της Κριτσάς, τούς Άγ. Αποστόλους Θεσσαλονίκης καί 

το Lesnovo, όπου κατ' εξαίρεσιν είκονίζεται νέος καί άγένειος.719

717 Babic, Porte fermee, σ. 145.
718 Ό μνημειακος χαρακτήρας της Πύλης καί του οικοδομήματος, στο οποΐο είναι 
εντεταγμένη, παραπέμπει, όπως προανεφέρθη, καί στο θέμα της θεοφρουρήτου 
Κωνσταντινουπόλεως. Ή άπαραβίαστη Πύλη παραπέμπει στην άπαραβίαστη 
Βασιλεύουσα, ή οποία τελεΐ ύπο την προστασία της Θεοτόκου. Παρόμοιο χαρακτήρα έχει 
ή Πύλη καί σέ άλλες άπεικονίσεις, όπως π.χ. στο Lesnovo. Gabelic, Lesnovo, πίν. XLVIII.
719 Μυλοποταμιτάκη, Κριτσά, είκ. 43, σ. 69. Stephan, Apostelkirche, σχ. 88, σ. 56. Gabelic, 
Lesnovo, πίν. XLVIII.
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Ό συμβολισμος τού θέματος όπτικοποιείται άπο το μετάλλιο μέ την 

προτομη της Θεοτόκου, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της θύρας. Μέ τον 

ίδιο τρόπο καί στο ίδιο σημείο έχει είκονιστεί καί στην παράσταση τών Άγ. 

Αποστόλων Θεσσαλονίκης (Είκ. 46), ένώ σέ μετάλλιο άλλά άκριβώς 

έπάνω άπο το σημείο συμβολης τών θυροφύλλων έχει ίστορηθεί η μορφή 

της στην παράσταση της Κριτσάς (Είκ. 100).720

Μοναδικο στοιχείο της παράστασης τού Άγ. Κλήμεντος συνιστ^ η 

παρουσία τών δύο σεραφείμ έκατέρωθεν της Πύλης. Κατά μία έρμηνεία 

έχουν τεθεί άντί τών χερουβείμ, τά οποία σκίαζαν μέ τίς φτερούγες τους 

το ίλαστήριο στά Άγια τών Άγίων της Σκηνης τού Μαρτυρίου άρχικά καί 

τού Ναού τού Σολομώντος κατόπιν (Εξ. 25, 18-19 καί Έβρ. 9, 5). Μέ αύτο 

τον τρόπο δηλώνεται ότι ο χώρος στον οποίο έκτυλίσσονται τά γεγονότα 

είναι τά Άγια τών Άγίων καί άναπληρώνεται η μη άπεικόνιση τού θυ

σιαστηρίου, το οποίο περιλαμβάνεται σέ όλες τίς ύπόλοιπες παραστάσεις 

πού άκολουθούν τον συγκεκριμένο είκονογραφικο τύπο (Παμμακάριστος, 

Μ. Χώρας, Άγ. Απόστολοι).721 Ή άπεικόνιση τών σεραφείμ άντί κατ' 

άκρίβειαν τών χερουβείμ μπορεί νά όφείλεται στην συνήθη σύγχυση πού 

παρατηρείται στην άπεικόνιση τών διαφόρων άγγελικών ταγμάτων. 

Ενδέχεται όμως νά συνιστ^ καί σκόπιμη έπιλογη γιά την έπίτευξη 

άναλογίας μέ το είκονιζόμενο σεραφείμ στο άνω τμημα της σύνθεσης, το 

οποίο προτείνει στον Ήσαΐα την λαβίδα μέ τον άνθρακα.722 Ή τοποθέτηση 

σέ αύτο το σημείο τού οράματος τού Ήσαΐα είναι ένα έπιπλέον στοιχείο

720 Stephan, αύτόθι. Μυλοποταμιτάκη, αύτόθι.
721 Nersessian, Frescoes of Parecclesion, σ. 348.
722 Παρόμοια είκονογραφικη διευθέτηση γιά την έπίτευξη άναλογίας καί πάλι άναφορικά 
μέ την άπεικόνιση άγγελικών δυνάμεων έχει ήδη άναφερθεί στην περίπτωση της 
συνδυασμένης άπεικόνισης τών οραμάτων τών Ήσαίου καί Ίεζεκιήλ, τών ίδιων δηλαδη 
«πρωταγωνιστών» καί της έξεταζόμενης παράστασης. Αναφέρουμε την περίπτωση στην 
Ayvali Kilise της Καππαδοκίας, όπου την Λαβίδα στον Ήσαΐα προσφέρει κανονικά ένα 
σεραφείμ καί το είλητο στον Ίεζεκιηλ καί πάλι ένα σεραφείμ, άντί μιάς χειρός, κατά τά 
δεδομένα της άντίστοιχης προφητικης διήγησης. Βλ. Thierry, Ayvali Kilise, σ. 116.
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πού συνηγορεί στήν ταύτιση του χώρου μέ τον Ναο καθώς το γεγονος 

διαδραματίζεται μέσα σέ αυτόν.

Ή παρουσία τών δύο σεραφείμ έν είδει φρουράς έκατέρωθεν τής 

κεκλεισμένης Πύλης αποτελεί μια περαιτέρω αναφορα στο απαραβίαστο 

αυτής.723 Ή Θεοτόκος φρουρείται απο τίς ουράνιες δυνάμεις.724 Το σχήμα 

αυτο παραπέμπει έπίσης στήν πύλη του Παραδείσου πού φυλασσόταν 

μετα τήν πτώση απο τα Χερουβείμ καί τήν φλογίνη ρομφαία (Γεν. 3, 24). Ό 

συμβολισμος είναι διττός: ή κλειστή πύλη του Παραδείσου ανοίγεται απο 

τήν Θεοτόκο μέσω τής Ένανθρωπήσεως του Χριστου: «Χαίρε, Έδέμ ανοί- 

ξασα τήν κεκλεισμένην, Άγνή'» αναφέρεται χαρακτηριστικα στο β'

723 Ή συγκεκριμένη απεικόνιση παρουσιάζει στενή αναλογία μέ μια αποστροφή του άγ. 
Άνδρέου Κρήτης στον Δ' Λόγο του Είς την άγίαν γέννησιν τής ύπεραγίας Δεσποίνης ήμών 
Θεοτόκου, καί άειπαρθένου Μαρίας: «Αύτη έστίν ή Θεοτόκος Μαρία, ... το ύπέρθυρον τών 
έν ουρανοίς αδύτων, ου τα Σεραφίμ είστήκει συνεπτυγμένα ταίς πτέρυξι ταίς μέν τας 
όψεις, ταίς δέ τούς πόδας, ταίς δέ ίπτάμενα, μέγα κέκραγε τον φοβερον έκείνον ύμνον, 
τής αστέκτου δόξης τήν θέαν ου φέροντα». PG 97, 880CD. Ή όμοιότητα του κειμένου καί 
τής είκόνας είναι τέτοια πού έπιτρέπει τήν ύπόθεση για άμεση έπιρροή του 
συγκεκριμένου αποσπάσματος στήν απεικόνιση. Το στοιχείο αυτο δέν είναι άγνωστο στο 
πρόγραμμα του νάρθηκος του Άγ. Κλήμεντος. Ή παράσταση του Μ. Βουλής Άγγέλου 
στο Β φουρνικο συνοδεύεται απο τήν έπιγραφή «έπί τής φυλακής μου στήσομαι φησίν ό 
θαυμάσιος Άμβακούμ», ή όποία αναπαράγει πιστά, όπως εχει ήδη αναφερθεί, τήν 
έναρκτήρια φράση απο τον Λόγο του άγ. Γρηγορίου του Θεολόγου Είς το άγιον Πάσχα. 

Άνάλυση τής παράστασης βλ. παρα Grabar, Sur les sources, σ. 378. Nersessian, Christ-ange, 
σ. 215. Ή έπιγραφή διακρίνεται στήν φωτογραφία στο βιβλίο τών Millet, Frolow, La 
peinture,  πίν. 15, 1.
724 Το γεγονος τής φρουρήσεως τής Θεοτόκου απο τίς ουράνιες δυνάμεις αναπτύσσεται 
έκτενώς καί λεκτικα καί είκονογραφικα στα χειρόγραφα τών Όμιλιών του μοναχου 
Ίακώβου. Έτσι, στο φύλλο 123r του παρισινου κώδικα (Par. gr. 1208) καί το 92r του 
κώδικος του Βατικανου (Vat. gr. 1162), μια μικρογραφία απο τον Λόγο Είς τήν μνηστείαν 
τής Θεοτόκου είκονίζει τήν Θεοτόκο ενθρονη μέ ανοικτο βιβλίο στα γόνατα κυκλωμένη 
απο αγγελικές δυνάμεις, ένώ πιο κάτω άλλοι άγγελοι χτυπουν τούς δαίμονες καί τούς 
ρίχνουν στήν άβυσσο. Ή μικρογραφία φέρει τον εύγλωττο τίτλο: «όπως αοράτψ δυνάμει 
συνετηρείτο ή άγία παρθένος αβλαβής τών του πονηρου βελών». Linardou, Couch of 
Solomon, είκ. 3, σ. 80. Stornajolo, Omilie, πίν. 37. Σέ άλλη δέ περίπτωση ή αναφορα του 
Ίακώβου στήν Όμιλία του Είς τά Είσόδια: «Ταύτην (ένν. τήν Θεοτόκο) ή προφητική λαβίς 
έξεικόνισεν, ή τον άνθρακα φέρουσα καί τα χείλη καθαίρουσα, ή σεραφικώς 
φυλαττομένη...» εικονογραφείται απο τήν Θεοτόκο πού όδηγείται στον Ναο 
περιστοιχισμένη απο μεγάλη συνοδία (φύλλο 86r καί 64r αντιστοίχως). Προπορεύονται 
κοπέλες μέ αναμμένες λαμπάδες, ακολουθεί ή Θεοτόκος κυκλωμένη απο αγγελικές 
δυνάμεις καί πίσω οί Θεοπάτορες καί λαός. Ένδιαφέρον είναι το γεγονος ότι το κείμενο 
προσδιορίζει ώς φύλακες τής Θεοτόκου τα σεραφείμ, στοιχείο πού συμπίπτει μέ τήν 
συγκεκριμένη λεπτομέρεια τής ύπο έξέτασιν παράστασης του Άγ. Κλήμεντος. Βλ. PG 127, 
612Α. Linardou, ενθ' αν., είκ. 2, σ. 79. Stornajolo, ενθ' αν., πίν. 26.
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τροπάριο της θ' Ώδης του κανόνος του Ακαθίστου.725 Έπιπλέον, ο κλειστος 

κηπος της Έδέμ παραπέμπει ο ίδιος στην Θεοτόκο, ή οποία ονομάζεται 

άπο τη μία «έμψυχος Παράδεισος, το ξύλον εν μέσψ έχων ζωης, τον 

Κύριον»726 καί άπο την άλλη «κηπος κεκλεισμένος» (Άσμ. 4, 12) σέ μιά 

άναφορά στο άπαραβίαστο της παρθενίας της άντίστοιχη μέ αύτη της 

κεκλεισμένης Πύλης. Όλα αύτά τά στοιχεΐα προσδίδουν ένα πυκνο 

συμβολικο περιεχόμενο στην προκειμένη άπεικόνιση, μέ βάση το οποΐο 

οίκοδομεΐται ένα εύρύ πλέγμα σχέσεών της μέ άλλες παραστάσεις του 

χώρου.

Καταρχάς, ο μοναδικος συνδυασμος σέ μία παράσταση τών οραμά

των της κεκλεισμένης Πύλης καί της άνθρακοφόρου Λαβίδος βασίζεται 

τόσο στον κοινό τους χαρακτήρα ώς θεομητορικών προτυπώσεων όσο καί 

στο λειτουργικο περιεχόμενό τους. Έπιπλέον, καί τά δύο θέματα σχετίζον

ται μέ τον χώρο του Ναου καί άφορουν σέ δύο προφητες, οί οποΐοι έχουν 

παράδοση συνδυασμένων άπεικονίσεων στην είκονογραφία, όπου συχνά 

συμφύρονται στοιχεΐα τών δύο βασικών οραμάτων τους: του Κυρίου εν 

δόξη στον Ναο άπο τον Ήσαΐα καί στον ποταμο Χοβάρ άπο τον Ίεζε

κιήλ.727 Ένας τέτοιος συνδυασμος εμφανίζεται στον ίδιο τον νάρθηκα του 

Άγ. Κλήμεντος, στο Β φουρνικό, όπου ο Μεγάλης Βουλης Άγγελος -θέμα 

προερχόμενο άπο τον Ήσαΐα καί άνεπτυγμένο άπο τον άγ. Γρηγόριο τον 

Θεολόγο- συνδυάζεται μέ τίς μορφές τών Αββακούμ καί Ίεζεκιηλ στο ΝΔ 

καί ΒΔ σφαιρικο τρίγωνο άντιστοίχως.728 Ό τελευταΐος φέρει είλητο πού 

άναφέρεται στο όραμά του στον ποταμο Χοβάρ. Ό συνδυασμος τών θεμά

των στο φουρνικο άντιστοιχεΐ μέ αύτον στην παράσταση του Α τοίχου.

725 Θεοδωροπούλου, Ακάθιστος, σ. 96.
726 Πρβλ. το γ' τροπάριο της ε' Ώδης του κανόνος του Ακαθίστου. Θεοδωροπούλου, 
Ακάθιστος, σ. 82.
727 Γιά τέτοια παραδείγματα βλ., μεταξύ άλλων, Dosogne-Lafontaine, Theophanies-Visions, 
σ. 137-143. Thierry, Ayvali Kilise, σ. 116, 130-131.
728 Millet, Frolow, La peinture, πίν. 15, 2-3.
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Ό λειτουργικος χαρακτήρας της παράστασης την συνδέει, έπίσης, 

μέ την παρακείμενη, στον Ν τοίχο, άπεικόνιση τού Οίκου της Σοφίας καί 

μέ την εύρισκόμενη στο άντίστοιχο Β άκρο τού Α τοίχου άπεικόνιση τών 

Μωυση καί Ααρών στην Σκηνη τού Μαρτυρίου (Είκ. 36).729

Ή περιγραφείσα, τέλος, σχέση της κεκλεισμένης Πύλης καί τού 

κεκλεισμένου Κήπου άπο το Άσμα Ασμάτων συνδέει την ύπο έξέτασιν 

άπεικόνιση μέ την άκριβώς άπέναντι, στον Δ δηλαδη τοίχο, ίστορημένη 

παράσταση της Κλίνης τού Σολομώντος, θέματος έπίσης προερχομένου 

άπο το Άσμα Ασμάτων (3, 7-8).730

Ή παράσταση της κεκλεισμένης Πύλης στον Άγ. Κλήμεντα 

παρουσιάζει μιά ίδιαίτερη πολυπλοκότητα μορφης καί περιεχομένου, 

στοιχείο πού οδηγεί σέ ένδιαφέρουσες σχέσεις μέ τά λοιπά είκονογραφικά 

θέματα τού νάρθηκα. Τά μοναδικά της στοιχεία συμβαδίζουν μέ την έμ- 

πλουτισμένη θεματολογία καί τίς σημαντικές ίδιοτυπίες πού έμφανί- 

ζονται καί σέ άλλες άπεικονίσεις τού συγκεκριμένου κύκλου στον ναο 

αύτό. Ενδεικτικά άναφέρονται η μοναδικη στην μνημειακη ζωγραφικη 

παράσταση της Κλίνης τού Σολομώντος καί η πρώτη συνδυασμένη 

άπεικόνιση στην έντοίχια ζωγραφικη της παραλαβης τού Νόμου καί της 

φλεγομένης Βάτου.

3.3.1.3 Μονή Χώρας (1315-1321) (αρ. κατ. 7γ)

Στην Μ. Χώρας η παράσταση είκονίζεται στο Β σκέλος τού 

έσωρραχίου τού Δ τόξου (Είκ. 96).731 Στην προκειμένη περίπτωση έχει 

είκονιστεί μόνο το α' τμημα τού άναγνώσματος πού άναφέρεται στην 

θυσία πού πραγματοποιούν οί ίερείς: «καί έσται άπο της ημέρας της 

όγδόης καί έπέκεινα ποιήσουσιν οί ίερείς έπί το θυσιαστήριον τά

729 Millet, Frolow, La peinture, πίν. 13, 2. Gligorijevic-Maksimovic, Skinija, είκ. 4.
730 Xyngopoulos, Au sujet, είκ. 1.
731 Underwood, Kariye Djami, τ. 1, σ. 235-237, τ. 3, πίν. 466-468. Nersessian, Frescoes of 
Parecclesion, σ. 345-349.



294

ολοκαυτώματα ύμών...» (Ίεζ. 43, 27). Ακριβώς το κείμενο αύτο ύπάρχει σέ 

άποσπασματικά σωζόμενη επιγραφη στο άνω μέρος της παράστασης, 

οπότε το περιεχόμενό της προσδιορίζεται επακριβώς.732 Οί τρεΐς ίερεΐς 

είκονίζονται νά κρατουν τίς προσφορές τους μπροστά στο θυσιαστήριο, 

ενώ παραλείπεται πλήρως το θέμα της Πύλης. Στο άνω δεξί τμημα της 

παράστασης είκονίζονται άκτΐνες δόξας πού ύποδηλώνουν την παρουσία 

του Θεου στον χώρο.733

Είκονογραφικά, μέ την εξαίρεση της Πύλης, ή παράσταση της 

Χώρας έχει σημαντικές άναλογίες μέ την άντίστοιχη της Παμμακαρίστου, 

άλλά καί αύτές στον Άγ. Κλήμεντα Αχρίδος καί τούς Άγ. Αποστόλους 

Θεσσαλονίκης, όπου επίσης πρωταγωνιστουν οί τρεΐς ίερεΐς πού τελουν 

την λατρεία (Είκ. 95, 87, 46).

Ή άπουσία της κεκλεισμένης Πύλης δέν άλλοιώνει το περιεχόμενο 

της παράστασης, το οποΐο δηλώνεται άλλωστε σαφώς καί άπο την 

συνοδεύουσα επιγραφή. Έπιπλέον, όπως σωστά έχει επισημανθεΐ, μέ την 

παράσταση αύτη συμπληρώνεται ή ομάδα τών άπεικονίσεων πού 

βασίζεται στά άναγνώσματα τών θεομητορικών έορτών.734 Ή τονισμένη 

επίσης παρουσία του θυσιαστηρίου στην παράσταση παραπέμπει καί 

πάλι στην Θεοτόκο, καθώς όλα τά άντικείμενα της Σκηνης του Μαρτυρίου 

έχουν έρμηνευθεΐ ώς τύποι του προσώπου της.735

Ή παράλειψη άπεικόνισης της κεκλεισμένης Πύλης οφείλεται 

ενδεχομένως στο γεγονός, ότι θεωρήθηκε πώς ο συγκεκριμένος συμ- 

βολισμος ύπηρετεΐται επαρκώς άπο άλλες άπεικονίσεις στο ίδιο μνη-

732 Βλ. Engberg, Aaron, σ. 281, ή οποία άνέγνωσε την επιγραφη καί προσδιόρισε σωστά το 
περιεχόμενο του είκονιζομένου θέματος.
733 Nersessian, Frescoes of Parecclesion, σ. 348.
734 Engberg, Aaron, σ. 281.
735 Στην άντίστοιχη παράσταση τών Άγ. Αποστόλων Θεσσαλονίκης ο συσχετισμος αύτος 
έχει άποδοθεΐ καί οπτικά, άφου το θυσιαστήριο-τράπεζα κοσμεΐται μέ την μορφη της 
Θεοτόκου σέ μετάλλιο. Stephan, Apostelkirche, σχ. 88, σ. 56.
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μείο.736 Πρόκειται κυρίως γιά την παράσταση της συντριβης τών Ασσυρίων, 

η οποία μάλιστα, άκριβώς λόγψ τού συναφούς περιεχομένου της, έχει 

είκονιστεί δίπλα στην έξεταζόμενη, δηλαδη στο Ν σκέλος τού έσωρραχίου 

τού Δ τόξου. Σέ αύτη η Θεοτόκος, ώς άπαραβίαστη Πόλις, τοποθετείται 

στο ύπέρθυρο της πύλης της Ιερουσαλήμ (Είκ. 99).737 Οί άναλογίες όσον 

άφορ^ στην είκονογραφία καί το περιεχόμενο μέ την κεκλεισμένη Πύλη 

είναι προφανείς.

Μιά δεύτερη πιο έμμεση, άν καί σαφής, άναφορά στο θέμα της 

Πύλης καί της θεοφρούρητης Κωνσταντινούπολης συνάγεται, κατά μία 

έρμηνεία, άπο την έπιλογη θέσης της ψηφιδωτης παράστασης της 

Θεοτόκου Βλαχερνίτισσας στον Δ τοίχο τού έξωνάρθηκα, στο τύμπανο 

της κυρίας πύλης τού ναού, η οποία έβλεπε προς τά χερσαία τείχη της 

Πόλεως. Ή άπεικόνιση, έτσι, τοποθετημένη σέ αύτο το σημείο, συνιστ^ 

μιά διαρκη ύπενθύμιση, άλλά καί αίτηση ταυτοχρόνως, της θείας

προστασίας.738

Ή άπουσία της κεκλεισμένης Πύλης ένισχύει άκόμη περισσότερο 

τον λειτουργικο χαρακτήρα της παράστασης. Ή ίδιότητά της αύτη την 

συνδέει άμεσα μέ τίς παρακείμενες άπεικονίσεις της μεταφοράς καί 

τοποθέτησης της Κιβωτού καί τών ύπολοίπων ίερών σκευών άπο την 

Σκηνη τού Μαρτυρίου στον Ναο τού Σολομώντος.739 Στο ίδιο πλαίσιο, το 

θυσιαστήριο-τράπεζα πού προβάλλεται έντονα στην έξεταζόμενη 

άπεικόνιση την συνδέει καί μέ την μορφη τού άγ. Ίωσηφ τού ύμνογράφου 

στο ΝΔ σφαιρικο τρίγωνο τού τρούλλου, στο είλητο τού οποίου 

άναγράφεται τμημα άπο το β' τροπάριο της δ' Ώδης τού Ακαθίστου, όπου

736 Nersessian, Frescoes of Parecclesion, σ. 348.
737 Underwood, Kariye Djami, τ. 3, πίν. 461-465.
738 Ousterhout, Kariye Camii, σ. 108. Τού ίδίου, The Virgin of the Chora, σ. 101-104.
739 Underwood, Kariye Djami, τ. 3, πίν. 453-460.
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ή Θεοτόκος παραβάλλεται μέ το ίλαστήριο του Ναου: «Ίλαστήριον του 

κόσμου, χαίρε, άχραντε Δέσποινα».740

Ή παρουσία, τέλος, τών τριών ίερέων στήν παράσταση τήν συνδέει 

καί μέ τίς αντίστοιχες μορφές στο τύμπανο του Β τρούλλου του έσωνάρ

θηκα. Πρόκειται για τούς Άαρών (Είκ. 59), Μελχισεδέκ καί Σαμουήλ, στα 

πρόσωπα τών όποίων συμβολίζεται το ίερατικο αξίωμα στήν Παλαια 

Διαθήκη.741

3.3.1.4 Άγ. Απόστολοι Θεσσαλονίκης (1315 π. η μεταξύ 1328 και 
1334) (αρ. κατ. 7δ)

Στον ναο τών Άγ. Άποστόλων το θέμα τής κεκλεισμένης Πύλης

είκονίζεται στον ΝΔ τομέα του Α σταυροθολίου αποδοσμένο, καί στήν 

περίπτωση αυτή, στα πλαίσια μιάς σκηνής λατρείας (Είκ. 46).742 Τρείς 

ίερείς, έκ τών όποίων ό μεσαίος θυμιάζει, κατευθύνονται απο τα αριστερα 

προς το θυσιαστήριο-τράπεζα, το όποίο βρίσκεται σέ κτιστή κόγχη καί 

είναι τοποθετημένο σέ ψηλότερο έπίπεδο. Έπάνω στο θυσιαστήριο 

βρίσκονται τοποθετημένα μακρόστενα αντικείμενα -πιθανον ράβδοι- 

ένώ στήν πρόσοψή του, έπάνω στο ύφασμα πού το καλύπτει, είκονίζεται 

μεγάλο μετάλλιο μέ τήν προτομή τής Θεοτόκου. Πίσω καί έπάνω απο τήν 

κόγχη είκονίζεται ή κεκλεισμένη Πύλη, στα φύλλα τής όποίας ύπάρχει 

δεύτερο μετάλλιο έπίσης μέ τήν προτομή τής Θεοτόκου.743 Στο δεξί άκρο

740 Underwood, Kariye Djami, τ. 1, σ. 217, τ. 3, πίν. 430-431, 436c. Για το πλήρες κείμενο του 
τροπαρίου βλ. Θεοδωροπούλου, Ακάθιστος, σ. 78.
741 Underwood, Kariye Djami, τ. 1, σ. 54-56, τ. 2, πίν. 82-84.
742 Stephan, Apostelkirche, σ. 138-141 καί είκ. 88, σ. 56 καί σχ. 88, σ. 56. Όπως εχει ήδη 
αναφερθεί, μέ τον ίδιο τρόπο είκονίζεται το θέμα τής κεκλεισμένης Πύλης καί στίς 
παραστάσεις στήν Παμμακάριστο, τον Άγ. Κλήμεντα καί τήν Μ. Χώρας. Belting, Mango, 
Mouriki, Pammakaristos, είκ. 108-109. Babic, Porte fermee, είκ. 1, σ. 146. Underwood, Kariye 
Djami, τ. 3, πίν. 466-468.
743 Μετάλλιο μέ τήν προτομή τής Θεοτόκου έπάνω στήν Πύλη είκονίζεται καί στήν 
παράσταση του Άγ. Κλήμεντος. Babic, Porte fermee, είκ. 1, σ. 146.
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της παράστασης ύπάρχει μιά τέταρτη μορφή, ή οποία ταυτίζεται μέ τον 

προφήτη Ίεζεκιήλ.744

Ή παράσταση τών Άγ. Αποστόλων συγκεντρώνει, έπομένως, όλα 

τά στοιχεΐα αύτου του τύπου άπεικονίσεων του θέματος, άνακεφαλαιώ- 

νοντας, τρόπον τινά, την σχετικη είκονογραφικη παράδοση. Έτσι, στο 

σταθερο στοιχεΐο τών τριών ίερέων πού άπαντ^ καί στά τρία άνάλογα 

παραδείγματα (Παμμακάριστος, Άγ. Κλήμης, Μ. Χώρας) προστίθεται καί 

το θυσιαστήριο-τράπεζα πού είκονίζεται στην Παμμακάριστο καί την 

Χώρα καί ή μορφη του Ίεζεκιηλ πού άπαντ^ μόνο στον Άγ. Κλή μεντα καί 

ή Πύλη πού ίστορεΐται στην Παμμακάριστο καί τον Άγ. Κλήμεντα. Έχει, 

λοιπόν, ή άπεικόνιση στούς Άγ. Αποστόλους μιά πληρότητα καθώς 

συνδυάζει όλα τά επί μέρους είκονογραφικά στοιχεΐα του θέματος.745

Ή παρουσία ένος επιπλέον μεταλλίου επάνω στην τράπεζα- 

θυσιαστήριο, πέραν αύτου πού είκονίζεται, όπως είναι άναμενόμενο, επί 

της Πύλης, είναι ένα νέο στοιχεΐο, το οποΐο ύπογραμμίζει περαιτέρω το 

θεομητορικο συμβολικο περιεχόμενο του θέματος. Ή παρουσία του 

μεταλλίου στην τράπεζα-θυσιαστήριο παραπέμπει είκονογραφικά σέ 

άπεικονίσεις της Σκηνης του Μαρτυρίου, όπου συχνά ή Θεοτόκος ίστο

ρεΐται επάνω στην τράπεζα-θυσιαστήριο, όπως καί σέ άλλα άντικείμενα 

της Σκηνης, τά οποΐα στο σύνολό τους έχουν έρμηνευθεΐ ώς τύποι της.746 

Στον ίδιο τον ναο τών Άγ. Αποστόλων, στην παράσταση της Σκηνης του 

Μαρτυρίου, ή οποία βρίσκεται στο Β τύμπανο του Α σταυροθολίου, το 

ύφασμα πού καλύπτει την τράπεζα, ή επ' αύτης εύρισκόμενη Κιβωτος της

744 Ό Ίεζεκιηλ περιλαμβάνεται επίσης στίς άπεικονίσεις του θέματος στον Άγ. Κλήμεντα 
καί το Lesnovo. Babic, Porte fermee, είκ. 1, σ. 146. Gabelic, Lesnovo, πίν. XLVIII.
745 Βλ. καί την επ' αύτου άποψη της Stephan, Apostelkirche, σ. 140, ή οποία θεωρεΐ ότι μέ την 
παράσταση τών Άγ. Αποστόλων συμπληρώνεται ή γνώση μας γιά την εξέλιξη στην 
άπεικόνιση του θέματος της κεκλεισμένης Πύλης στον συγκεκριμένο είκονογραφικο 
τύπο.
746 Βλ. σχετικά παραδείγματα παρά Gligorijevic-Maksimovic, Skinija, είκ. 2, 4-5, 8.
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Διαθήκης καί η παρακείμενη έπτάφωτος λυχνία κοσμούνται μέ μετάλλιο 

μέ την προτομη της Θεοτόκου.747

Ή παρουσία τού μεταλλίου στην τράπεζα στην έξεταζόμενη παρά

σταση όπτικοποιεί κατ' ούσίαν τον συσχετισμό, πού μέ έμμεσο τρόπο 

άπαντ^ ήδη στην Μ. Χώρας.748 Στην έκεί εύρισκόμενη άπεικόνιση τού 

θέματος η προβολη τού θυσιαστηρίου, η σχέση μέ τίς είκονογραφικά 

παρεμφερείς άπεικονίσεις της μεταφοράς καί τοποθέτησης τών σκευών 

άπο την Σκηνη στον Ναο τού Σολομώντος καί η σύνδεση μέ τον ύμνο τού 

αγ. Ίωσηφ τον άναφερόμενο στο ίλαστήριο είναι στοιχεία πού έκφρά- 

ζονται στην παράσταση τών Άγ. Αποστόλων συμπυκνωμένα, άλλά καί 

σαφώς, μέ την τοποθέτηση τού μεταλλίου μέ την μορφη της Θεοτόκου έπί 

τού θυσιαστηρίου. Καί στην περίπτωση αύτή, λοιπόν, η παράσταση τών 

Άγ. Αποστόλων συγκεφαλαιώνει μέ έπιτυχη τρόπο σέ ένα πρωτότυπο 

σύνολο τά έπιμέρους στοιχεία τού θέματος.

Ένα έπιπλέον ένδιαφέρον στοιχείο της παράστασης της κεκλει

σμένης Πύλης στούς Άγ. Αποστόλους είναι η παρουσία τών μακρόστενων 

άντικειμένων έπάνω στην τράπεζα-θυσιαστήριο. Τά άντικείμενα αύτά θά 

μπορούσαν μέ άρκετη έπιφύλαξη, λόγψ της έκτεταμένης καταστροφης 

της ζωγραφικης έπιφάνειας, νά θεωρηθούν ώς ράβδοι.749 Ή παρουσία της 

ράβδου στον χώρο της Σκηνης είναι φυσιολογική, καθώς γνωρίζουμε ότι 

έκεί είχε τοποθετηθεί, μαζί μέ άλλα άντικείμενα, η έκβλαστήσασα ράβδος 

τού Ααρών, σύμβολο έπίσης της Θεοτόκου καί της ύπερλόγου Γεννήσεως 

τού Κυρίου (Αρ. 17, 23-26). Σύμφωνα μέ τά δεδομένα αύτά η ράβδος είναι 

παρούσα σέ πολλές άπεικονίσεις της Σκηνης τού Μαρτυρίου. Στην 

παράσταση τού θέματος αύτού στούς Άγ. Αποστόλους το σύμβολο της 

ράβδου είκονίζεται στά χέρια τού Ααρών καί φέρει στο άνω τμημα του

747 Stephan, Apostelkirche, είκ. 89, σ. 57.
748 Παραπέμπουμε στην άναλυτικη πραγμάτευση τού θέματος στο οίκείο ύποκεφάλαιο, 
στίς σ. 284-287 της παρούσης έργασίας.
749 Stephan, Apostelkirche, είκ. 88, σ. 56. Ή Stephan δέν άναφέρεται στά άντικείμενα αύτά.
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μετάλλιο μέ τήν προτομή τής Θεοτόκου.750 Άν οί είκονιζόμενες ράβδοι 

στήν έξεταζόμενη παράσταση είναι περισσότερες τής μίας τότε μπορουμε 

να θεωρήσουμε, ότι στήν προκειμένη περίπτωση συνδυάζεται καί ή αφη

γηματική απεικόνιση του θαύματος τής έπιλογής του Άαρών στο 

αρχιερατικο αξίωμα, σύμφωνα μέ τήν διήγηση τών Άριθμών (17, 23). Έαν 

ίσχύει ή έρμηνεία αυτή καθίσταται, για το συγκεκριμένο παράδειγμα, 

δόκιμη ή ταύτιση ένος έκ τών τριών ίερέων μέ το πρόσωπο του Άαρών, ή 

όποία ύποστηρίζεται απο όρισμένους έρευνητές.751

Ή παράσταση τής κεκλεισμένης Πύλης στούς Άγ. Άποστόλους συν

δέεται στενα μέ τίς απεικονίσεις του Οίκου τής Σοφίας καί τής Κλίμακος 

του Ίακώβ (Είκ. 22) στον ΒΔ καί ΒΑ τομέα του Α σταυροθολίου 

αντιστοίχως, μέ βάση τήν ρήση του Ίακώβ στο όραμα τής Κλίμακος, πού 

αποτελεί καί τήν κατακλείδα του οίκείου έσπερινου αναγνώσματος: «ώς 

φοβερος ό τόπος ουτος' ουκ εστι τουτο αλλ' η οίκος Θεου, καί αύτη ή πύλη 

του ουρανου» (Γεν. 28, 17).752 Μέ βάση, μάλιστα, τήν ρήση αυτή, όπως εχει 

προαναφερθεί, τα τρία θέματα συνδυάστηκαν καί απετέλεσαν το σώμα 

τών έσπερινών αναγνωσμάτων τριών απο τίς βασικότερες θεομητορικές 

έορτές (Γενεσίου, Ευαγγελισμου, Κοιμήσεως).

Έπιπλέον, ή παράσταση συνδέεται για τούς προαναφερθέντες λό

γους τόσο μέ αυτή τής Σκηνής του Μαρτυρίου, στο Β τύμπανο του Α 

σταυροθολίου, όσο καί μέ τον κύκλο τών σκηνών πού σχετίζονται μέ τήν 

μεταφορα καί τοποθέτηση τής Κιβωτου στον Ναό, οί όποίες βρίσκονται 

στο κεντρικο σταυροθόλιο.753

Οί σκηνές τής προφητείας του Ήσαΐου για τήν απαραβίαστη Ιερου

σαλήμ καί για τήν συντριβή τών Άσσυρίων, οί όποίες είκονίζονται στα Α

750 Stephan, Apostelkirche, σ. 133 καί είκ. 89, σ. 57.
751 Underwood, Kariye Djami, τ. 1, σ. 235. Nersessian, Frescoes of Parecclesion, σ. 345, 348.
752 Stephan, Apostelkirche, σχ. 85-86, σ. 53-54.
753 Stephan, Apostelkirche, σχ. 79-83, σ. 49-51 καί είκ. 89, σ. 57.
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σφαιρικά τρίγωνα του ΝΔ τρούλλου, συνδέονται επίσης μέ το θέμα της 

κεκλεισμένης καί άπαραβίαστης Πύλης, όπως έχει ηδη άναφερθεΐ.754

Έπομένως, καί στην περίπτωση τών Άγ. Αποστόλων Θεσσαλονίκης 

ή παράσταση της κεκλεισμένης Πύλης συνδέεται μέσω του κοινου συμ- 

βολικου θεομητορικου περιεχομένου μέ το σύνολο τών παραστάσεων τών 

θεομητορικών προτυπώσεων του κύκλου, καί ταυτοχρόνως -μέσω ειδικό

τερων έρμηνευτικών παραμέτρων- έχει μιά πιο ιδιαίτερη σχέση μέ ορι

σμένες άπο αύτές.

Το θέμα της κεκλεισμένης Πύλης συνιστ^ μιά άπο τίς κυριότερες 

θεομητορικές προτυπώσεις. Ό ιδιαίτερος αύτος χαρακτήρας του καθί

σταται φανερος καί άπο το γεγονός, ότι το θέμα εμφανίζεται εξαρχης 

στην τέχνη ώς θεομητορικη προεικόνιση καί ώς τέτοιο διαγράφει την 

πορεία του σέ αύτή. Όπως συμβαίνει καί μέ άλλα θέματα του κύκλου, 

προτιμάται ή συνοπτική του κυρίως άπεικόνιση, ενώ ή άφηγηματικη 

άπόδοσή του περιορίζεται κυρίως στην πρόσφορη προς τουτο Παλαιολό

γειο περίοδο. Ό σαφης θεομητορικος χαρακτήρας του, το έντονο λειτουρ

γικό του περιεχόμενο καί ή συνάφειά του μέ την ιδεολογία περί της 

θεοφρουρήτου Κωνσταντινουπόλεως το καθιστουν ένα άπο τά πλέον 

σύνθετα ώς προς την έρμηνεία τους θέματα, στοιχεΐο πού εύνοουσε την 

δημιουργία πολλαπλών όσο καί ιδιαίτερων συσχετισμών του μέ το 

έκάστοτε είκονογραφικο περιβάλλον.

754 Stephan, Apostelkirche, σχ. 74-75, σ. 45-46.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Η '

Α λ α τ ο μ η τ ο ν  Ο ρ ο ς

1. Ή  γ ρ α π τ ή  π α ρ ά δ ο σ η

1.1 Ή  Π α λ α ιά  Δ ια θ ή κ η

Το άλατόμητον Όρος συνιστ^ μιά άπο τίς βασικές παλαιοδιαθηκι- 

κές θεομητορικές προεικονίσεις. Το θέμα προέρχεται άπο το χωρίο 2,29-45 

τού βιβλίου τού προφήτου Δανιήλ, στο οποίο περιγράφεται ένα ένύπνιο 

τού βαβυλωνίου βασιλέως Ναβουχοδονόσορος καί η έξήγησή του άπο τον 

προφήτη: «... έθεώρεις έως ου έτμήθη λίθος έξ όρους άνευ χειρών καί 

έπάταξε την είκόνα έπί τούς πόδας τούς σιδηρούς καί όστρακίνους καί 

έλέπτυνεν αύτούς είς τέλος ... καί ο λίθος ο πατάξας την είκόνα έγενήθη 

όρος μέγα καί έπλήρωσε πάσαν την γην ...». Ή προέλευσή του άπο το 

συγκεκριμένο προφητικο βιβλίο συνέδεσε άρρηκτα το άλατόμητον Όρος 

μέ το πρόσωπο τού Δανιήλ.755

755 Ή σύνδεση, μάλιστα, αύτη είναι τόσο στενή, ώστε το ένύπνιο-όραμα τού Όρους καί 
τού Λίθου πού συνέτριψε το άγαλμα άπεδόθησαν στον Δανιήλ, ένώ η σχετικη διήγηση 
έπακριβώς άναφέρει, ότι ο προφήτης έκλήθη νά έξηγήσει το όνειρο τού Ναβουχο
δονόσορος. Ή μεταβολη αύτη άποτυπώνεται μέ έντυπωσιακο τρόπο σέ μικρογραφίες 
άπο τά Ψαλτήρια τά λεγόμενα μέ εικονογράφηση στο περιθώριο, όπου ο Δανιηλ 
είκονίζεται κοιμώμενος σέ κλίνη νά ένυπνιάζεται το Όρος καί τον Λίθο. Στην περίπτωση 
αύτη η παράσταση λαμβάνει σαφέστατα τον χαρακτήρα προφητικού οράματος, κατ' 
έπίδρασιν παρομοίων θεμάτων μέ κύριο το περί της Κλίμακος ένύπνιο τού Ίακώβ. Μέ 
αύτο τον τρόπο είκονίζεται το θέμα π.χ. στά Ψαλτήρια Chludov καί Παντοκράτορος (9ος 
αί.), Θεοδώρου (1066), Bristol (11ος αί.) καί στο μεταβυζαντινο τού Uglich (1485). Ή 
μικρογραφία, μάλιστα, τού θέματος στο Ψαλτήριο Bristol συνοδεύεται, μεταξύ άλλων, 
καί άπο την έξης εύγλωττη έπιγραφη πού δηλώνει σαφώς την περιγραφείσα άλλαγη 
«πατρότητος» τού ένυπνίου: «ο Δανιηλ βλέπων την όρασιν της είκόνος της 
λεπτυνθείσ(η)ς ύπο τού λίθου». Βλ. Sepkina, Miniatjury, fol. 64r. Dufrenne, L'illustration, πίν. 
11, φύλλο 83v καί πίν. 53, φύλλο 105v. Nersessian, Psautiers, πίν. 46, είκ. 136. Alpatov, 
Treasures, πίν. 172 καί σ. 282. Μιά παρόμοια περίπτωση παρατηρείται καί στην 
παράσταση της φλεγομένης Βάτου στο Lesnovo (1349), όπου ο Μωυσης είκονίζεται 
κοιμώμενος καί ένυπνιαζόμενος τά γινόμενα, έπίσης σέ μιά προσπάθεια νά τονισθεί ο 
οραματικος χαρακτήρας τού θέματος. Okunev, Lesnovo, είκ. 165, σ. 238.
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1.2 Ή  ε κ κ λ η σ ια σ τ ικ ή  γ ρ α μ μ α τ ε ία

1.2.1 Ή  π α τερική συγγραφ ή

Το θέμα του Όρους του Δανιήλ ένωρίτατα έρμηνεύθηκε απο τούς 

Πατέρες ώς τύπος τής Θείας Ένανθρωπήσεως καί τής έκ Παρθένου 

γεννήσεως του Κυρίου. Ή «άνευ χειρών» αποκοπή του Λίθου απο το Όρος 

προτυπώνει τήν άνευ ανδρος σύλληψη καί γέννηση του Χριστου. Το Όρος, 

λοιπόν, είναι τύπος τής Θεοτόκου καί ό Λίθος τύπος του Κυρίου756 κατα 

τήν έπικρατουσα πατερική έρμηνευτική άποψη, χωρίς να αποκλείεται καί 

ή ύπαρξη μιάς διαφορετικου περιεχομένου έρμηνείας.

Ό άγ. Είρηναίος Λουγδούνου, τον 2ο ήδη αίώνα, είναι ό πρώτος πού 

συνέδεσε το αλατόμητον Όρος μέ τήν Θεοτόκο: «Δια τουτο δέ καί Δανιήλ, 

προϊδών αυτου τήν παρουσίαν, λίθον άνευ χειρών τμηθέντα φησίν 

έληλυθέναι είς τον κόσμον. Τουτο γαρ το "άνευ χειρών" έσήμαινεν, ότι μή 

έργαζομένων ανθρωπίνων χειρών, τουτέστιν ανδρών τών είωθότων 

λίθους λατομείν, ή είς τον κόσμον αυτου παρουσία ην, τουτέστι μή 

ένεργουντος του Ίωσήφ, αλλα μόνης τής Μαρίας συνεργούσης τη 

οίκονομί^».757

Ό άγ. Ίωάννης ό Δαμασκηνος (675π.-750π.) στον Α' Λόγο του Είς 

την κοίμησιν τής άγίας θεοτόκου, στήν 9η παράγραφο, αναφέρει καί τα

756 Ό λίθος η ή πέτρα ώς τύπος του Χριστου είναι κοινος τοπος στήν βιβλική καί πατερική 
έρμηνευτική παράδοση. Τήν πραγματικότητα αυτή έκφράζει εύστοχα ό Θεοδώρητος 
Κύρου (π. 393-460), ό όποίος, σχολιάζοντας τήν διήγηση του βιβλίου του Δανιήλ περί του 
Όρους καί του Λίθου, προβαίνει σέ μια έξαντλητική παράθεση χωρίων απο τήν Παλαια 
καί τήν Καινή Διαθήκη μέ αναφορές στον Λίθο ώς τύπο του Χριστου, συνοψίζει δέ το 
συμπέρασμά του ώς έξής: « ... Ουκουν ύπο Παλαιάς καί Νέας Διαθήκης διδασκόμεθα 
τον Κύριον ήμών Ίησουν Χριστον προσηγορευθαι λίθον. Ουτος γαρ έτμήθη απο όρους 
άνευ χειρών, γεννηθείς έκ Παρθένου γαμικής κοινωνίας χωρίς'». Υπόμνημα είς τάς 
οράσεις τού προφήτου Δανιήλ, PG 81, 1301B. Ένδεικτική για τήν ίσχύ καί τήν σημασία του 
περιγραφέντος παραλληλισμου είναι καί μια άποψη του J. Radovanovic. Σέ άρθρο του 
για τήν παράσταση του ένυπνίου του Ναβουχοδονόσορος στήν Δ όψη του νάρθηκα του 
Pec αποδίδει τήν έπιλογή τής απεικόνισης του θέματος κοντα στήν γωνία του τοίχου σέ 
έπίδραση ακριβώς του παραλληλισμου του Χριστου μέ «λίθο ακρογωνιαίο». San, σ. 299.
757 Έλεγχος καί άνατροπη τής ψευδωνύμου γνώσεως, βιβλ. ΙΙΙ, 21,7. Rousseau, Doutreleau, 
Irinie, σ. 421. Πρόκειται για το ανασυντεθέν απο τούς έκδότες χαμένο έλληνικο κείμενο 
βάσει του αντιστοίχου σωζομένου λατινικου.
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έξης: «... Τί δέ το όρος του Δανιήλ, εξ ουπερ ο άκρογωνιαΐος ετμήθη λίθος 

Χριστος ούχ ύποστάς άνδρος εγχειρίδιον; Ού σύ ή άσπόρως κύουσα καί 

πάλιν παρθένος μένουσα;».758 Ό δέ άγ. Θεόδωρος ο Στουδίτης (759-826) 

στο Έγκώμιον εις την κοίμησιν της άγιας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου παρα

θέτει, εν είδει καταλόγου, σειρά θεομητορικών προεικονίσεων, στίς οποΐες 

συμπεριλαμβάνεται καί το όρος του Δανιήλ: «Χαίροις, το άλάξευτον 

χειροϋψηλότατον όρος, εξ ου ο άκρογωνιαΐος άποτέτμηται λίθος, κατά 

Δανιηλ τον θεολογικώτατον».759

Όπως προκύπτει άπο τίς προαναφερθεΐσες πατερικές άναφορές, 

κατά κανόνα το σύμβολο του Όρους άναφέρεται μαζί μέ το όνομα του 

προφήτου η κάποιο χαρακτηριστικο προσδιορισμο προς διάκρισή του 

(όπως π.χ. άλατόμητον, άλάξευτον κ.ά), καθώς ύπάρχει καί το «κατά- 

σκιον δασύ» όρος, συνδεόμενο μέ προφητεία του Αββακούμ άπο το χωρίο

3,3 του ομωνύμου παλαιοδιαθηκικου βιβλίου: «ο Θεος άπο Θαιμάν 

ηξει,καί ο άγιος εξ όρους κατασκίου δασέος». Ύπάρχει επίσης καί το «πΐον 

καί τετυρωμένον» όρος πού άναφέρει ο Δαβίδ στούς στίχους 16-17 του 67ου 

Ψαλμου του: «όρος του Θεου, όρος πΐον, όρος τετυρωμένον, όρος πΐον. 

ίνατί ύπολαμβάνετε, όρη τετυρωμένα, το όρος, ο εύδόκησεν ο Θεος 

κατοικεΐν εν αύτφ; καί γάρ ο Κύριος κατασκηνώσει είς τέλος».

Καί τά δύο αύτά όρη έρμηνεύονται επίσης ώς προεικονίσεις της 

Θεοτόκου τόσο στην πατερικη γραμματεία όσο καί στην ύμνογραφία της 

Έκκλησίας. Τά τρία αύτά συμβολικά όρη, μάλιστα, συνδυάζονται σέ 

ορισμένες περιπτώσεις λόγψ της κοινότητος της μορφης καί του θεολο- 

γικου περιεχομένου τους.760

758 Βλ. Kotter, Die Schriften, τ. V, σ. 494.
759 PG 99, 728Α.
760 «Χαΐρε, κεχαριτωμένη, όρος Θεου, όρος πΐον, όρος κατάσκιον, όρος άλατόμητον, όρος 
Θεου το εμφανές», άναφέρει γιά παράδειγμα ο άγ. Γερμανος Α' Κωνσταντινουπόλεως 
(655 π.-προ του 741;) στον Α' Λόγο του Είς την είσοδον της ύπεραγίας Θεοτόκου. PG 98, 
321B. Έπίσης, στο γ' τροπάριο της Ε' Ώδης του κανόνος της Θεοτόκου του Όρθρου της 
Τετάρτης της περιόδου του βαρέος ηχου άναφέρονται τά έξης:
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1.2.2 Ή  ύμ νογραφ ία

Το θέμα τού άλατομήτου Όρους άπαντ^ πολύ συχνά καί στην 

ύμνογραφία. Απο τά πολλά σχετικά παραδείγματα θά άναφερθούμε 

μόνο στο δ' τροπάριο της Η' Ώδης τού κανόνος της Θεοτόκου τού Όρθρου 

της ΚΖ' Ίανουαρίου:

«Δανιηλ ο είδεν, όρος πρίν άλατόμητον,

Θεογεννητορ χαίρε, έξ ου έτμήθη, άκρο- 

γωνιαίος λίθος’ Χαίρε θεοδόχε, άνθρακο- 

φόρε λαβίς’ χαίρε τών άύλων, Αγγέλων 

αγιωτέρα’ χαίρε της κτίσεως τιμιωτέρα».761

2. Ή  λ ε ιτ ο υ ρ γ ικ ή  χ ρ ή σ η

Ενδεικτικη της έρμηνείας τού άλατομήτου Όρους ώς τύπου της 

Θεοτόκου καί της Θείας Ενανθρωπήσεως είναι καί η λειτουργικη χρήση 

τού χωρίου της Παλαιάς Διαθήκης, όπου περιλαμβάνεται η σχετικη μέ 

αύτο διήγηση’ το συγκεκριμένο άπόσπασμα της προφητείας τού Δανιηλ

«Σύμβολα τού σού τόκου, Προφητών ο σύλ
λογος έμυείτο’ όρος γάρ κατάσκιον, όρος 
άλατόμητον, πίον όρος τετυρωμένον, σέ 
ποικιλοτρόπως έτράνωσεν».

Βλ. Παρακλητική, σ. 380.
Ό συνδυασμός-συμφυρμος τών διαφορετικών αύτών «όρέων» παρατηρείται καί στην 

τέχνη καί συγκεκριμένα στην εικονογράφηση τών Ψαλτηρίων. Σέ αύτά ο 67ος Ψαλμος 
καί δη οί στίχοι 16-17 πού άναφέρονται στο «πίον καί τετυρωμένον» όρος, 
εικονογραφούνται σταθερά μέ τον Δανιηλ ένυπνιαζόμενο καί προφητεύοντα είς το όρος 
το άλατόμητον, ένφ δίπλα του στέκει όρθιος ο Δαβίδ δείχνοντας μέ μιά έκφραστικη 
χειρονομία προς το κοινο σύμβολο. Ενδεικτικώς άναφέρουμε την πολύ χαρακτηριστικη 
σχετικη μικρογραφία τού Ψαλτηρίου Chludov. Βλ. Sepkina, Miniatjury, fol. 64r.

Καί στην νεώτερη έρμηνευτικη άπαντ^ ο συνδυασμος αύτος τών «όρέων». Ό άγ. 
Νικόδημος ο Άγιορείτης (1749-1809) π.χ. έρμηνεύοντας τον Είρμο της Δ' Ώδης τού ρυθμο- 
τονικού κανόνος τών Χριστουγέννων, συσχετίζει το άναφερόμενο σέ αύτον «κατάσκιον» 
όρος τού Αββακούμ μέ το «άλατόμητον» τού Δανιήλ, έκθέτοντας, μάλιστα, λεπτομερώς 
το περιεχόμενο τών συμβολισμών. Έορτοδρόμιον, σ. 75-76.
761 Μηναιον Ίανουαρίου, σ. 326. Γιά έπιπλέον παραδείγματα χρήσεως τού θέματος στην 
ύμνογραφία βλ. Εύστρατιάδου, Ή Θεοτόκος, σ. 53.
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άποτελεΐ ένα άπο τά άναγνώσματα του Έσπερινου της έορτης τών 

Χρ ιστουγέννων.762

3. Ή  σ χ έσ η  τ ο ύ  Δ α ν ιή λ  μέ τ η ν  Θ εία  Ε ν α ν θ ρ ώ π η σ η

3.1 Σ τή ν  λ α τ ρ ε ία

Ό ίδιος ο προφήτης Δανιηλ ώς πρόσωπο συνδέεται στενά μέ την 

Θεία Ένανθρώπηση καθώς συγκαταλέγεται μεταξύ τών εν εύρεί^ εννοί^ 

προπατόρων του Κυρίου, όπως καί οί τρεΐς Παΐδες. Γι' αύτο καί στην 

ύμνολογία της έορτης τών Προπατόρων, ή μνήμη τών οποίων τιμάται δύο 

Κυριακές προ τών Χριστουγέννων, γίνεται ιδιαίτερη άναφορά στο πρόσω

πό του καί στην άκολουθία του Όρθρου ύπάρχει κανόνας άφιερωμένος 

στον ίδιο καί τούς τρεΐς Παΐδας μέ την εύγλωττη άκροστιχίδα «Τρεΐς 

παΐδας ύμνώ, Δανιήλ τε τον μέγαν».763 Έπιπλέον, ή δική του μνήμη, ή 

οποία έορτάζεται μαζί μέ τών τριών Παίδων, έχει σκοπίμως τεθεΐ λίγες 

ήμέρες προ τών Χριστουγέννων, την ΙΖ' Δεκεμβρίου, καθώς καί τά 

τέσσερα αύτά πρόσωπα θεωρουνται ώς κατεξοχην προφητεύσαντα η 

προτυπώσαντα την Ένανθρώπηση του Κυρίου.

Ένδεικτικο αύτου είναι το περιεχόμενο του Θεοτοκίου της Η' Ώδης 

του προαναφερθέντος κανόνος της έορτης τών Προπατόρων, ο οποΐος 

ψάλλεται καί την ΙΖ' Δεκεμβρίου:

«Μυσταγωγεΐται Πάναγνε, Δανιηλ 

ο σοφώτατος, καί προζωγραφουσι,

Παΐδες τρεΐς την γέννησιν, την 

σην οί θεόφρονες, διά συμβόλων 

βλέποντες τον έκ της γαστρός σου, 

προελθόντα, άφράστως’ ον Παΐδες εύλογουσιν,

Ίερεΐς άνυμνουσι, λαοί ύπερυψουσιν,

762 Μηναϊον Δεκεμβρίου, σ. 304. Προφητολόγιον, σ. 538-541.
763 Μηναϊον Δεκεμβρίου, σ. 112-119.
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είς πάντας τούς αίώνας».764

Στο συναξάριο τής έορτής τους δίδεται καί ή έξής ένδιαφέρουσα 

έρμηνεία για τον έορτασμο τής μνήμης τους λίγες ήμέρες προ τών 

Χριστουγέννων: «δια το καί αυτούς (οίμαι) είναι τής έξ Ίούδα φυλής, έξ ης 

καί ό Σωτήρ πάντων Χριστος προς γένος κατάγεται».765

Το συγκεκριμένο χωρίο έξηγεί καί το σκεπτικό, σύμφωνα μέ το 

όποίο τα τέσσερα αυτα πρόσωπα συμπεριελήφθησαν στήν όμάδα τών 

κατα σάρκα προπατόρων του Κυρίου.766

3.2 Σ τή ν  τέχ ν η

Ή ίδιαίτερη σχέση του προφήτου Δανιήλ μέ τήν Θεία Ένανθρώ

πηση αποτυπώνεται καί στήν τέχνη, καθώς ή μορφή του συχνα είκο

νίζεται κοντα σέ παραστάσεις τέτοιου περιεχομένου, όπως ό Ευαγγε- 

λισμος καί ή Γέννησις, το Μανδήλιο κ.ά.

Ένα απο τα σημαντικα καί πρώιμα παραδείγματα απαντ^ στο 

καθολικο τής Νέας Μονής Χίου (1050 π.). Ό Δανιήλ είκονίζεται στον Δ 

τοίχο του έσωνάρθηκα μαζί μέ τούς προφήτες Ήσαΐα, Ίεζεκιήλ καί 

Ιερεμία σέ ένα σύνολο πού συνδέεται καί μέ τίς παρακείμενες μορφές του 

Χριστου, τής Θεοτόκου καί τών Θεοπατόρων Ίωακείμ καί Άννης. Κοινή 

συνισταμένη του συνόλου είναι ή αναφορα στήν Ένανθρώπηση του 

Κυρίου.767

764 Μηναίον Δεκεμβρίου, σ. 118, 187.
765 Μηναιον Δεκεμβρίου, σ. 183.
766 Άποτύπωση του σκεπτικου αυτου στήν τέχνη απαντ^ στήν Μ. Χώρας, όπου στο 
κατώτερο τμήμα του τυμπάνου του Β τρούλλου του έσωνάρθηκα είκονίζεται ό προφήτης 
Δανιήλ μέ ανοιχτο κώδικα μέ το κείμενο για το Όρος καί τον Λίθο καί παραπλεύρως οί 
τρείς Παίδες. Βλ. Underwood, Kariye Djami, τ. 1, σ. 54-55, τ. 2, πίν. 79-80. Βλ. καί Eastmond, 
Art and Identity, σ. 107.
767 Είναι ένδεικτικό, ότι μέ βάση ακριβώς το δεδομένο αυτο ή μελετήτρια του μνημείου Ντ. 
Μουρίκη προσδιορίζει καθ' ύπόθεσιν το περιεχόμενο του κατεστραμμένου είλητου του 
Δανιήλ ώς αναφερόμενο στο αλατόμητον Όρος. Νέα Μονή, τ. Α ', σ. 168-169, τ. Β ', πίν. 73β, 
220-221.
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Άλλο ενδιαφέρον παράδειγμα άπαντ^ στον ναο της Παναγίας στην 

Μερέντα (μέσα 13ου αί.), όπου στο Ν σκέλος του μετώπου της άψΐδος 

είκονίζεται ο Δανιηλ ολόσωμος εν σχέσει προς την παράσταση του 

Μανδηλίου στο κέντρο του μετώπου καί του Εύαγγελισμου στο Α άκρο 

του Ν σκέλους της καμάρας.768

Έπίσης, στον ναο του Άγ. Νικολάου στην Κλένια Κορινθίας, οί 

τοιχογραφίες του οποίου τοποθετουνται προ του 1287, ο προφήτης Δανιηλ 

έχει είκονιστεΐ ολόσωμος στον Β τοΐχο, άκριβώς κάτω άπο την παράσταση 

της Γεννήσεως.769

Ένα άλλο σχημα, ίδίου πάντοτε περιεχομένου, άπαντ^ στον 

ύστεροβυζαντινο ναο τών Ταξιαρχών στην Αγριακόνα (1400 π.). Ή μορφη 

του Δανιηλ σέ μετάλλιο συνυπάρχει στην άνωτέρα ζώνη του Ν τοίχου μέ 

αύτές τών τριών Παίδων καί τών Ίωακείμ καί Άννης, σέ ένα σύνολο πού 

άναφέρεται στην Θεία Ένανθρώπηση καί ύπογραμμίζει ταυτόχρονα την 

ένότητα Παλαιάς καί Καινης Διαθήκης.770

Ό είκονογραφικος συνδυασμος του Δανιηλ μέ παραστάσεις σχε

τικές μέ την Θεία Ένανθρώπηση είναι παρών καί κατά την μεταβυζαν- 

τινη περίοδο. Αναφέρουμε π.χ. την άπεικόνιση του προφήτου στην 

καμάρα της Λιτης της Μονης Φιλανθρωπηνών (β' φάση τοιχογράφησης 

1542), όπου συνυπάρχει μέ θέματα, όπως ο Μεγάλης Βουλης Άγγελος, οί

768 Βλ. N. Coumbaraki-Panselinou, Saint-Pierre de Kalyvia-Kouvara et la chapelle de la Vierge de 
Mirenta. Deux monuments du Xllle siecle en Attique, Θεσσαλονίκη 1976, πίν. ΙΙ, 82 καί σ. 129. 
Οί παραστάσεις πού εξετάζουμε άνήκουν στο χρονολογούμενο περί τά μέσα του 13ου αί. 
στρώμα τοιχογραφιών.
769 Βαρδαβάκη-Ασπρά, Κλένια, σ. 122-123 καί πίν. 15α-β. Μιά περαιτέρω διάσταση στην 
έτσι κι άλλιώς στενη σχέση του Δανιηλ καί του Όρους είδικά μέ το θέμα της Γεννήσεως 
του Χριστου στο είκονογραφικο πεδίο δίδει ο Κ.Δ. Καλοκύρης. Μέ βάση τον στενο 
θεολογικο καί λειτουργικο συσχετισμο τών θεμάτων επιχειρεΐ νά συνδέσει το 
σχηματοποιημένο όρος, επάνω στο οποΐο είκονίζεται ορισμένες φορές ή Θεοτόκος 
άνακεκλιμένη -σέ μεταβυζαντινά κυρίως έργα-, μέ το άλατόμητον Όρος. Αθως, σ. 31, 
ύποσ. 1. Γιά ορισμένα μεταβυζαντινά παραδείγματα βλ. του ίδίου, Ή Γέννησις τού 
Χριστού εις την βυζαντινήν τέχνην της Ελλάδος, Αθηναι 1956, πίν. Χ-ΧΙΙ. Έπίσης 
Βοκοτοπούλου, Βυζαντινές εικόνες, είκ. 151, σ. 170. Την ίδια άποψη διατυπώνει καί ο Γκ. 
Πασαρέλι, Βυζαντινές εικόνες, Αθήνα 2004, σ. 88.
770 Δωρη-Δεληγιάννη, Αγριακόνα, σ. 551-552.
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τρείς Παίδες, ο Ακάθιστος Ύμνος, το «Άνωθεν οί Προφηται», οί κατά 

σάρκα προπάτορες τού Κυρίου, όλα σχετιζόμενα άμεσα προς την 

Ενανθρώπηση τού Κυρίου.771

4. Ή  ε ικ α σ τ ικ ή  μ α ρ τ υ ρ ία

4.1 Ή  ε ίκ ο ν ο γ ρ α φ ικ ή  π α ρ ά δ ο σ η

Ή άπεικόνιση τού άλατομήτου Όρους τού Δανιηλ στην τέχνη δέν 

είναι άπο τά συχνότερα άπαντώμενα θέματα. Βασικος λόγος γι' αύτο 

είναι το γεγονος ότι ύπάρχει ένα άλλο είκονογραφικο θέμα, το οποίο έχει 

καθιερωθεί ώς τυπικο γιά τον συγκεκριμένο προφήτη. Είναι αύτο τού 

λάκκου τών λεόντων, το οποίο έμφανίζεται, ένωρίτατα ήδη, στά 

είκονογραφικά προγράμματα τών κατακομβών καί έφεξης έχει μιά 

σταθερη παρουσία σέ όλους τούς τομείς της βυζαντινης τέχνης.

Το θέμα τού Δανιηλ στον λάκκο τών λεόντων έχει σωτηριολογικο 

καί εύχαριστιακο χαρακτήρα. Συμβολίζει την σωτηρία τού δικαίου διά της 

θείας δυνάμεως, την άπολυτρωτικη δύναμη τού Βαπτίσματος καί συνιστ^ 

τύπο της θυσίας τού Κυρίου καί της Θείας Εύχαριστίας. Μιά περαιτέρω 

παράμετρος τού θέματος είναι η έσχατολογική του διάσταση. Το όραμα 

τού Δανιηλ γιά τίς τέσσερις βασιλείες καί τον Παλαιο τών Ήμερών (Δαν. 

7-8) θεωρείται ότι άναφέρεται στην Δευτέρα Παρουσία, η είκονογραφία 

της οποίας έχει λάβει πολυάριθμα στοιχεία άπο την συγκεκριμένη 

παλαιοδιαθηκικη διήγηση. Επιπλέον, αύτοτελείς άπεικονίσεις θεμάτων 

άπο το συγκεκριμένο προφητικο βιβλίο (π.χ. ο Δανιηλ στον λάκκο τών 

λεόντων, οί τρείς Παίδες) εικονογραφούνται συχνά κοντά σέ παραστάσεις 

της Δευτέρας Παρουσίας.772

771 Βλ. Ποταμιάνου-Αχειμάστου, Μονη Φιλανθρωπηνών, είκ. 67, σ. 94 καί είκ. 72, σ. 101.
772 Αναφέρουμε π.χ. το Decani (1346-50), όπου ένας κύκλος παραστάσεων βασισμένος στο 
βιβλίο τού Δανιηλ (τρείς Παίδες, λάκκος λεόντων καί όνειρο Ναβουχοδονόσορος) 
εικονογραφείται δίπλα στον κύκλο της Δευτέρας Παρουσίας. Ένα ένδιαφέρον 
μεταβυζαντινο παράδειγμα άπαντ^ στον νάρθηκα τού καθολικού τού Άγ. Ήρακλειδίου
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Το θέμα του Δανιήλ καί του αλατομήτου Όρους είκονίζεται στήν 

τέχνη μέ δύο τρόπους: είτε απαντ^ μέ τήν μορφή αυτοτελους αφηγημα

τικής παράστασης είτε αποτελείται απο τήν μορφή απλώς του Δανιήλ 

συνοδευομένου απο το σύμβολο του Όρους η του Λίθου η σχετικου 

περιεχομένου είλητο η συνδυασμο καί τών δύο, συχνά, αν καί όχι 

απαραιτήτως,773 ώς τμήμα τής παράστασης «Άνωθεν οί Προφήται».774

Στήν πρώτη περίπτωση ή απεικόνιση του θέματος περιλαμβάνει 

λιγότερα η περισσότερα στοιχεία απο τήν παλαιοδιαθηκική αφήγηση,

τής Μ. Άγ. Ίωάννου Λαμπαδιστου (β' μισο 15ου αί.), όπου στον Ν τοίχο είκονίζονται ό 
Δανιήλ στον λάκκο τών λεόντων καί οί τρείς Παίδες σέ σχέση μέ τήν Δευτέρα Παρουσία 
πού έκτείνεται στον Α. Βλ. Petkovic, Decani, II, πίν. CCLXVII. Stylianou, Painted Churches, σ. 
310. Παπαγεωργίου, Μονη Λαμπαδιστού, είκ. 37, σ. 42.

Οί ίδιαίτερες αυτές έρμηνευτικές παράμετροι του θέματος «ευθύνονται» για τήν 
συχνή απεικόνισή του στίς κατακόμβες, σέ μαυσωλεία καί σαρκοφάγους, χώρους καί 
αντικείμενα μέ σαφή ταφικο χαρακτήρα σέ μια πορεία παράλληλη μέ το «όμόλογο» 
θέμα τών τριών Παίδων, καί έπιπλέον, αργότερα, στον χώρο του Ί. Βήματος σέ διάφορες 
θέσεις. Για παραδείγματα απεικονίσεως του θέματος στίς κατακόμβες βλ. π.χ. Ferrua, Via 
Latina, πίν. X, CXVI. Έπίσης Grabar, Premier art, είκ. 239, σ. 217. Όσον αφορ^ στα 
μαυσωλεία θα αναφερθουμε σέ αυτο τής Centcelles στήν Ισπανία (μέσα 4ου αί.), όπου το 
θέμα είκονίζεται στον ήμισφαιρικο θόλο μαζί μέ άλλα συναφους περιεχομένου, όπως οί 
τρείς Παίδες καί ό Ίωνάς. Περί αυτου βλ. Engemann, Deutung und Bedeutung, είκ. 56, σ. 69. 
F. Camprubi, «I Mosaici della cupola di Centcelles nella Spagna», RACr XIX (1942), είκ. 5, σ. 
92. Για τίς πολυάριθμες απεικονίσεις του θέματος σέ σαρκοφάγους βλ. Deichmann, 
Repertorium, Νο 23b, πίν. 7, Νο 45, πίν. 15 κ.ά. Άπο τίς απεικονίσεις του θέματος στον 
χώρο του Ί. Βήματος έπιλέγουμε αυτή στο διακονικο του καθολικου τής Μ. Όσίου Λουκά 
(δ' δεκαετία 11ου αί.), όπου συνυπάρχει μέ τούς έν καμίνψ τρείς Παίδας, καί αυτή στήν 
πρόθεση του ναου τών Άγ. Άποστόλων στο Pec (1260 π.). Βλ. Χατζηδάκη, Όσιος Λουκάς, 
είκ. 26, σ. 39. J. Radovanovic, «L'iconographie des fresques dans la prothese de l'eglise des 
Saints-Apotres a Pec», ZLU 4 (1968), είκ. 4 καί σ. 41-43, 62. Γενικότερα για το θέμα βλ. καί 
Θ.Α. Άρχοντοπούλου, «Δανιήλ στο λάκκο τών Λεόντων-Είσόδια τής Θεοτόκου: 
Είκονογραφικα παράλληλα», ΔΧΑΕ, περ. Δ ', τ. ΙΣΤ' (1991-1992), σ. 253-257.
773 Ή διπλή απεικόνιση του Δανιήλ μέ το Όρος στο Staro Nagoricino (1317-18) προσφέρει 
ένα δόκιμο παράδειγμα. Στήν μία, δηλαδή, περίπτωση συνιστώ τμήμα τής παράστασης 
τής Κοιμήσεως έντασσόμενος σαφώς στο θέμα «Άνωθεν οί Προφήται» πού εχει 
συγχωνευθεί σέ αυτή. Στήν δεύτερη, όμως, είκονίζεται ώς ανεξάρτητη παράσταση κάτω 
απο τήν μορφή του Γαβριήλ, ύπομνηματίζοντας, μαζί μέ τήν πάριση μορφή του Ίακώβ 
πού φέρει τον αστέρα-Έμμανουήλ καί βρίσκεται κάτω απο τήν Θεοτόκο, τήν σκηνή του 
Ευαγγελισμου. Βλ. Todic, King Milutin, σ. 323 καί είκ. 28, σ. 81, είκ. 55, σ. 115, είκ. 176, σ. 288. 
Millet, Frolow, La peinture, πίν. 79,3 καί 99,1.
774 Σημειώνεται, ότι το αλατόμητον Όρος περιλαμβάνεται μεταξύ τών θεομητορικών 
τύπων πού αναφέρονται στο όμώνυμο τροπάριο.
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όπως το Όρος,775 τον λίθο, το άγαλμα πού συνετρίβη, τον κοιμώμενο 

Ναβουχοδονόσορα, τον Δανιηλ έξηγούντα το ένύπνιο κ.ά.776 Επάνω στο 

Όρος η τον Λίθο είκονίζεται συχνά η προτομη τών συμβολιζομένων 

προσώπων σέ μετάλλιο. Ή Θεοτόκος καί ο Εμμανουηλ ίστορούνται είτε 

μεμονωμένοι είτε σέ συνδυασμό.777

775 Αναφέρουμε ένδεικτικά την άπεικόνιση τού θέματος στον γεωργιανο ναο της Betania 
(μετά το 1207). Ή παράσταση άποτελείται άπο την μορφη τού προφήτου καί δίπλα του σέ 
μεγάλο μέγεθος το Όρος, κατάφυτο, σέ μιά προσπάθεια άποδόσεως φυσικών 
λεπτομερειών. Γιά τον λόγο αύτό, καί παρότι η παράσταση έμφανίζει μόνο τά δύο 
βασικά στοιχεία τού θέματος καί έπιπλέον έντάσσεται σέ ένα εύρύτερο σύνολο πού 
προσεγγίζει την λογικη τού μεταγενεστέρου θέματος «Άνωθεν οί Προφηται», την 
θεωρούμε ώς άφηγηματικού χαρακτηρος καί την έντάσσουμε στην πρώτη κατηγορία. Βλ. 
γιά την παράσταση Eastmond, Royal Imagery, σ. 156.
776 Τά βασικά παραδείγματα άπεικόνισης τού θέματος μέ άφηγηματικο τρόπο στην 
βυζαντινη μνημειακη ζωγραφικη βρίσκονται στον Άγ. Κλήμεντα Αχρίδος (1294/5), τούς 
Άγ. Αποστόλους Θεσσαλονίκης (1315 π. η μεταξύ 1328 καί 1334), το Pec (προ τού 1337) καί 
το Decani της Σερβίας (1346-50) καί περιλαμβάνουν, μέ μικρές διαφοροποιήσεις, τά 
άναφερθέντα είκονογραφικά στοιχεία. Βλ. Millet, Frolow, La peinture, πίν. 13,1. Stephan, 
Apostelkirche, σ. 115-117, είκ. 76, 76.α, σ. 47 καί σχ. 76, σ. 47. Radovanovic, San, είκ. 1, σ. 297. 
Petkovic, Decani, II, πίν. CCLXVII.

Ίδιόμορφη περίπτωση συνιστώ η άπεικόνιση τού Δανιηλ προφητεύοντος είς το Όρος 
στον Άγ. Θεόδωρο στον Μερτέ Σελίνου (1344). Ή παράσταση περιορίζεται στά βασικά 
στοιχεία τού θέματος, τον προφήτη καί το Όρος, καί έπιπλέον είναι έντεταγμένη σέ 
κύκλο προεικονίσεων συνδυασμένο μέ το Άγιο Μανδήλιο, οπότε η ένταξή της στην 
κατηγορία τών «συνοπτικών» άπεικονίσεων φαντάζει αύτονόητη. Ωστόσο, η μοναδικη 
είκονογραφικη έπιλογη της άπεικόνισης της Θεοτόκου ολόσωμης καθιστης έπί της 
κορυφης τού Όρους, προς την οποία στρέφεται έκπληκτος ο Δανιήλ, καί η άπόδοση τού 
Όρους ώς κατάφυτου λόφου είναι στοιχεία πού προσδίδουν έντονη άφηγηματικότητα 
στην παράσταση καί την τοποθετούν κάπου άνάμεσα στίς δύο προσδιορισμένες 
κατηγορίες. Σημειωτέον, ότι καί στά ύπόλοιπα θέματα τού κύκλου στο συγκεκριμένο 
μνημείο έμφανίζονται είκονογραφικές ίδιοτυπίες καί μάλιστα σέ αύτά περιλαμβάνεται 
καί η μοναδικη γνωστη άπεικόνιση της Θεοτόκου ώς «κούφης νεφέλης». Γιά την σύνθεση 
βλ. Μαδεράκη, Προεικονίσεις, σ. 68-69. Spatharakis, Dated, είκ. 74.

Ή αύτοτελης άφηγηματικη άπεικόνιση τού θέματος έπιβιώνει καί κατά την 
μεταβυζαντινη περίοδο, στην οποία βεβαίως κυριαρχεί η άπόδοση τού άλατομήτου 
Όρους ώς τμήματος τού «Άνωθεν οί Προφηται». Σημαντικά σχετικά παραδείγματα 
άπαντούν π.χ. στο είκονογραφικο πρόγραμμα τού Ν έξωνάρθηκα της Μ. 
Φιλανθρωπηνών (γ' φάση 1560), τού νάρθηκα της μολδαβικης Μ. Sucevita (άρχ. 17ου αί.;) 
καί τού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ασκληπιείο της Ρόδου (1676-77). Βλ. 
Ποταμιάνου-Αχειμάστου, Μονη Φιλανθρωπηνών, είκ. 166, σ. 202 καί σ. 207. Henry, 
Moldavie, πίν. LXII,1. Ίω.Ηλ. Βολανάκη, Ό Ναός τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου στο 
Ασκληπιείο Ρόδου, Ρόδος 2006, σ. 21. Στην έκδοση ύπάρχει καί έγχρωμη φωτογραφία της 
παράστασης, χωρίς όμως αύξοντα άριθμο η άριθμο σελίδας, ώστε νά είναι δυνατη η 
άκριβης παραπομπη σέ αύτή.
777 Στην παράσταση τού Άγ. Κλήμεντος είκονίζεται έπάνω στο Όρος η Θεοτόκος σέ 
μετάλλιο, ένώ σέ αύτη τών Άγ. Αποστόλων -κατά το σχέδιο της Stephan, γιατί η
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Μιά εντελώς διαφορετικη είκονογραφικη παράδοση του θέματος 

άπαντ^, όπως έχει άναφερθεΐ, στά Ψαλτήρια μέ εικονογράφηση στο 

περιθώριο.778 Σέ αύτά οί άπεικονίσεις του άλατομήτου Όρους συνδυάζον

ται μέ το πΐον Όρος στην είκονογραφικη άπόδοση του στίχου 16 του 67ου 

Ψαλμου. Ακολουθώντας τον συνδυασμο τών συμβόλων τους συναπεικο- 

νίζονται καί οί σχετιζόμενοι μέ αύτά προφητες, δηλαδη οί Δαβίδ καί 

Δανιήλ. Στίς παραστάσεις αύτές ο Δανιηλ εμφανίζεται κατά κανόνα 

κοιμώμενος επί κλίνης καί ο Δαβίδ σέ εγρήγορση δείχνει προς το 

προφητικο Όρος, στο οποΐο εμφανίζεται κατά κανόνα ή Θεοτόκος μέ τον 

Έμμανουήλ.779

Στον συνοπτικο είκονογραφικο τύπο ίστορεΐται μόνος ο προφήτης, 

ολόσωμος η σέ προτομή, συνοδευόμενος άπο το Όρος η τον Λίθο, συχνά 

μέ την προτομη της Θεοτόκου μόνης η μέ τον Έμμανουηλ η καί του 

Έμμανουηλ μόνου σέ μετάλλιο. Ή ταυτότητα του συμβόλου πού φέρει ο 

Δανιηλ είναι συχνά δύσκολο νά εξακριβωθεΐ καθώς ή άπόδοση του Όρους 

καί του Λίθου στην τέχνη είναι παρόμοια καί τά θέματα συχνά συμ- 

φύρονται. Κατά κανόνα είκονίζεται ένας τριγωνικου σχήματος βραχώδης 

λόφος, ο οποΐος μπορεΐ νά παριστ^ οποιοδήποτε άπο τά δύο σύμβολα. Ή 

σύγχυση αύτη στην είκογραφικη άπόδοση επιτείνεται καί άπο το παρεμ

παράσταση είναι πολύ κατεστραμμένη- ύπάρχει μετάλλιο στον Λίθο μέ μη 
διακρινόμενη μορφή. Στο Decani ο Έμμανουηλ σέ μετάλλιο είκονίζεται επί του Λίθου, ο 
οποΐος εμφανίζεται δύο φορές’ την μία άποκολλάται άπο το Όρος καί την άλλη 
συντρίβει το άγαλμα. Ένα άκόμη μετάλλιο ύπάρχει καί στο Όρος, είναι όμως πολύ 
φθαρμένο καί έτσι ή είκονιζόμενη μορφη δέν μπορεΐ μέ βεβαιότητα νά ταυτιστεΐ. Κατά 
πάσα πιθανότητα πάντως πρόκειται γιά την Θεοτόκο. Millet, Frolow, La peinture, πίν. 13,1. 
Stephan, Apostelkirche, σχ. 76, σ. 47. Petkovic, Decani, II, πίν. CCLXVII.
778 Γιά το θέμα βλ. καί Radovanovic, San, σ. 298, όπου θεωρεΐ την εκδοχη αύτη του 
θέματος στά Ψαλτήρια ώς τον τρίτο είκονογραφικο τύπο του συμβολικου διπόλου της 
Θεοτόκου καί του Όρους, προσδιορίζοντας ώς δύο πρώτους την άφηγηματικη καί 
συνοπτικη άπεικόνιση της έρμηνείας του ονείρου του Ναβουχοδονόσορος άπο τον 
Δανιήλ. Μιά άντίστοιχη ιδιαίτερη είκονογραφικη παράδοση στά Ψαλτήρια μέ 
εικονογράφηση στο περιθώριο ύπάρχει, όπως έχει ήδη άναφερθεΐ, καί στο θέμα του 
ενδρόσου Πόκου.
779 Αναφέρουμε ενδεικτικά τίς άπεικονίσεις του θέματος στά Ψαλτήρια Chludov καί 
Παντοκράτορος (9ος αί.) καί Bristol (11ος αί.). Sepkina, Miniatjury, fol. 64r. Dufrenne, 
L'illustration, πίν. 11, fol. 83v, πίν. 53, fol. 105v.
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φερές θεολογικο περιεχόμενο τών δύο συμβόλων. Στον προσδιορισμο τής 

ταυτότητας του είκονιζομένου αντικειμένου μπορεί να λειτουργήσει 

βοηθητικα το περιεχόμενο του είλητου, έαν ύπάρχει, καθώς καί ή τυχον 

απεικόνιση του συμβολιζομένου προσώπου έπάνω στο σύμβολο.780

Ή απεικόνιση αυτή συνιστ^ κατα κανόνα τμήμα του θέματος 

«Άνωθεν οί Προφήται» καί απαντ^ αρκετα συχνα κατα τήν βυζαντινή 

περίοδο,781 ίδίως δέ κατα τήν μεταβυζαντινή, όπότε καί το προκείμενο

780 Έ να παράδειγμα πού ένδείκνυται για τήν έφαρμογή τής έρμηνευτικής αυτής 
διαδικασίας, καθώς προσφέρει όλα τα απαραίτητα έπιμέρους στοιχεία, είναι ή διπλή 
απεικόνιση του θέματος στο Staro Nagoricino. Στήν μία παράσταση, ή όποία ίστορείται 
στήν Δ όψη του ΒΑ πεσσου του Ί. Βήματος κάτω απο τον αρχάγγελο Γαβριήλ του 
Ευαγγελισμου, είκονίζεται σαφώς ό Δανιήλ μέ τον Λίθο, όπως δείχνει το μετάλλιο μέ τον 
Έμμανουήλ έπάνω στο σύμβολο καί το περιεχόμενο του είλητου του προφήτου: «καί 
έτμήθει λίθος απο όρους άνευ χειρ(ος) καί έπάταξεν τη οίκόνι τη χριση» (sic). Ή αναφορα 
είναι κυρίως στο πρόσωπο του Χριστου. Βλ. Millet, Frolow, La peinture, πίν. 79,3. Στήν 
δεύτερη απεικόνιση, ή όποία αποτελεί τμήμα τής παράστασης τής Κοιμήσεως στον Δ 
τοίχο του νάρθηκα, ό προφήτης συνοδεύεται απο το Όρος, όπως έπιτάσσει καταρχας ή 
ενταξη του θέματος σέ μια κατεξοχήν θεομητορικου περιεχομένου παράσταση καί όπως 
σαφώς δηλώνει καί το περιεχόμενο του συνοδεύοντος είλητου:

«Όρ(ος) νοητον ουπερ έτμήθη λίθ(ος)
πλάν(ην) τρέπ(ων) κέκληκά σε, βροτ(ών) σκέπη».

Το κείμενο αναφέρεται αποκλειστικα στήν Θεοτόκο. Βλ. Rhoby, Epigramme, σ. 112. Todic, 
Nagoricino,  είκ. 26. Στήν πρώτη, έπομένως, περίπτωση το θέμα αναφέρεται κυρίως στον 
Χριστο, όπότε το σύμβολο πού φέρει ό Δανιήλ είναι δυνατον να ταυτιστεί μέ τον Λίθο, 
ένώ στήν δεύτερη το νόημα έπικεντρώνεται στήν Θεοτόκο, όπότε ό προφήτης είναι 
λογικο να εχει απεικονιστεί μέ το οίκείο της σύμβολο, το Όρος. Έχουμε, λοιπόν, ένα 
απο τα παραδείγματα, όπου ή ταυτότητα του συμβόλου του Δανιήλ μπορεί μέ ακρίβεια 
να προσδιοριστεί απο τα συμφραζόμενα. Σέ πλείστες, όμως, περιπτώσεις τα δεδομένα 
δέν είναι τόσο ξεκάθαρα, όπότε ή ταύτιση δέν είναι βέβαιη. Έ να χαρακτηριστικο παρά
δειγμα θεολογικου καί είκονογραφικου συμφυρμου τών δύο αντικειμένων-συμβόλων 
εχει αποτυπωθεί στο είλητο του προφήτου Δανιήλ στήν παράσταση «Άνωθεν οί 
Προφήται» του παρεκκλησίου τής Θεοτόκου τής Μ. Διονυσίου (1615): «λίθος αχειρό- 
τμητος ώφθης παρθένε». Ό Λίθος εχει γίνει έδώ τύπος τής Θεοτόκου! Βλ. Καλοκύρη, 
Άθως,  πίν. 34, είκ. Β ', σ. 157.
781 Άπο τα ύπάρχοντα βυζαντινα παραδείγματα τής έξεταζομένης περιόδου αναφέρουμε 
ένδεικτικώς τήν απεικόνιση του Δανιήλ μέ το Ό ρος στήν Παναγία Ljeviska (1309), αυτή 
στο Staro Nagoricino (1317-18) στον Δ τοίχο του κυρίως ναου, ώς τμήμα τής παράστασης 
τής Κοιμήσεως καί τήν άλλη στον ΒΑ πεσσο του Ί. Βήματος του ίδίου ναου, τήν 
παράσταση τής Περιβλέπτου Μυστρά (μεταξύ 1365 καί 1374), καί τέλος τίς απεικονίσεις 
σέ τρείς φορητές είκόνες, στο τρίπτυχο του Ubissi (14ος αί.) καί σέ αυτές τής Έθνικής 
Πινακοθήκης τής Ίρλανδίας (14ος/15ος αί.) καί τής Φλωρεντίας (α' μισο 15ου αί.). Καί στίς 
τρείς το θέμα είναι έντεταγμένο στα πλαίσια του «Άνωθεν οί Προφήται». Βλ. Panic, Babic, 
Ljeviska,  σχ. 30, σ. 139. Todic, Nagoricino,  είκ. 26. Του ίδίου, King Milutin,  είκ. 28, σ. 81. Pepek- 
Miljkovic, Deloto,  είκ. 42. Μουρίκη, Προεικονίσεις, πίν. 78, 91. Alibegashvili, Les icones, σ. 
178-179 καί είκ. 80. Rhoby, Byzantinische Epigramme, πίν. XVI, σ. 462. Lazarev, Storia,  είκ. 575.
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θέμα γνωρίζει εύρύτατη διάδοση.782 Ό Διονύσιος εκ Φουρνά προσδιορίζει 

ώς έξης το περιεχόμενο του είλητου του Δανιήλ, όταν είκονίζεται στά 

πλαίσια του εν λόγψ θέματος:

«Όρος νοητόν, ουπερ ετμήθη λίθος,

πλάνην τρέπων κέκλημαί σε, βροτών σκέπη».783

4.2 Ή  π α ρ ο υ σ ία  κ α ι εξέλ ιξη  το ύ  θ έ μ α το ς  έ ω ς  τ ή ν  
Π α λ α ιο λ ό γ ε ια  π ε ρ ίο δ ο

Ή πρωιμότερη εμφάνιση του άλατομήτου Όρους στην τέχνη ώς 

αύτοτελους είκονογραφικου θέματος γίνεται μέ τρόπο πού το συσχετίζει 

άμεσα μέ το πρόσωπο του Χριστου καί της Θεοτόκου. Το θέμα, δηλαδή, 

εμφανίζεται καί είκονογραφεΐται εύθύς εξαρχης ώς θεομητορικη προει

κόνιση καί ώς τέτοιο διαγράφει την πορεία του στην τέχνη εφεξης.

Συγκεκριμένα, στά Ψαλτήρια, τά λεγόμενα μέ εικονογράφηση στο 

περιθώριο, άπο τον 9ο ήδη αίώνα το άλατόμητον Όρος έχει επιλεγεΐ γιά 

νά άποδώσει εικαστικά τούς στίχους 16-17 του 67ου Ψαλμου του Δαβίδ: 

«όρος του Θεου, όρος πΐον, 

όρος τετυρωμένον, όρος πΐον. 

ίνατί ύπολαμβάνετε, όρη τετυρωμένα, 

το όρος, ο εύδόκησεν ο Θεος κατοικεΐν εν αύτφ;».

Ή επιλογη αύτη οφείλεται στην σύμπτωση του συμβολικου 

άντικειμένου, δηλαδη του Όρους, στοιχεΐο πού άπο νωρίς, όπως έχει

Σέ όλες αύτές τίς περιπτώσεις ή μορφη του Δανιηλ συνοδεύεται άπο το σύμβολο του 
Όρους η του Λίθου.
782 Απο τά πολυάριθμα παραδείγματα της περιόδου άναφέρουμε ενδεικτικώς τούς ναούς 
του Τιμίου Σταυρου του Άγιασμάτι στην Πλατανιστάσα (1494) καί της Παναγίας 
Ποδύθου στην Γαλάτα (άρχ. 16ου αί.) της Κύπρου, το παρεκκλήσιο του Άγ. Νικολάου της 
Μεγίστης Λαύρας (1560), την Μονη Βουλκάνου (1608) κ.ά. Βλ. Αργυρου, Μυριανθέως, 
Άγιασμάτι, σ. 50. Stylianou, Painted Churches,  σ. 217. Zeniou-Frigerio, Art italobyzantin, είκ. 53 
καί σ. 34. Semoglou, Saint-Nicolas, σ. 95-96, είκ. 81b. Κ.Δ. Καλοκύρη, ΒυζαντιναΙ Έκκλησίαι 
της Ίεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας,  Θεσσαλονίκη 1973, πίν. 96-97 καί σ. 146.
783 Διονυσίου, Ερμηνεία,  σ. 282. Γιά το θέμα βλ. επίσης Rhoby, Epigramme,  σ. 112.
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άναφερθεί, οδήγησε στον συνδυασμο τών δύο θεμάτων: τού πίου καί τού 

άλατομήτου Όρους.

Στίς σχετικές μικρογραφίες το Όρος έμφανίζεται ώς όραμα- 

ένύπνιο τού Δανιήλ, ο οποίος είκονίζεται ξαπλωμένος σέ κλίνη, ένώ 

όρθιος δίπλα στο προσκέφαλό του ο Δαβίδ προφητεύει είς το Όρος, το 

οποίο δείχνει μέ το απλωμένο χέρι του. Στην κορυφη τού Όρους 

ίστορείται μετάλλιο μέ την Θεοτόκο καί τον Εμμανουηλ σέ προτομή.

Ή είκονογραφία τού θέματος στά χειρόγραφα Ψαλτήρια έμφανί- 

ζεται ήδη άποκρυσταλλωμένη στά βασικά της στοιχεία καί δέν θά 

ύποστεί ούσιώδεις μεταβολές μέσα στον χρόνο.784

Χαρακτηριστικά παραδείγματα άπεικονίσεων τού θέματος σέ Ψαλ

τήρια άποτελούν οί άντίστοιχες μικρογραφίες στά Ψαλτήρια Chludov 

(φύλλο 64r) (Είκ. 101) καί Παντοκράτορος (φύλλο 83v) (9ος αί.), Bristol 

(φύλλο 105v) (11ος αί.) καί Θεοδώρου (φύλλο 84r) (1066).785

Στίς μικρογραφίες αύτές -μέ έξαίρεση αύτη τού Ψαλτηρίου της Μ. 

Παντοκράτορος- η άπεικόνιση της Θεοτόκου καί τού Εμμανουηλ έπί τού 

Όρους προσφέρει μεγάλη άμεσότητα στον συσχετισμο καί τονίζει την 

λειτουργία τού θέματος ώς θεομητορικης προτύπωσης. Επιπλέον δέ, σέ 

ορισμένες περιπτώσεις οί παραστάσεις συνοδεύονται άπο λεπτομερείς 

έπιγραφές, οί οποίες ρητώς άναφέρουν την έρμηνεία-περιεχόμενο τών 

είκονιζομένων συμβόλων.

784 Χαρακτηριστικο παράδειγμα συνιστώ η άπεικόνιση τού θέματος στο λεγόμενο 
Ψαλτήριο Uglich, το οποίο χρονολογείται στά 1485. Ό είκονογραφικος τύπος είναι ο ίδιος 
μέ αύτον της άντίστοιχης παράστασης τών Ψαλτηρίων τού 9ου αίώνα (όπως π.χ. τού 
Chludov), μέ την παράλειψη μόνο της μορφης τού Δαβίδ. Alpatov, Treasures, πίν. 172. 
Sepkina, Miniatjury, φύλλο 64r.
785 Sepkina, Miniatjury, φύλλο 64r. Dufrenne, L'illustration, πίν. 11, fol. 83v καί σ. 27, πίν. 53, 
fol. 105v καί σ. 60. Nersessian, Psautiers, πίν. 46, είκ. 136 καί σ. 37.
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Πιο χαρακτηριστικη είναι η περίπτωση τού λεγομένου Ψαλτηρίου 

Bristol, όπου η άπεικόνιση τού Όρους καί τού Λίθου συνοδεύεται άπο την 

έξης έπιγραφή: «όρος έστίν η Θ(εοτό)κος’ λίθος δέ ο Χ(ριστό)ς».786

Ή διαδεδομένη παρουσία τού θέματος τού άλατομήτου Όρους ώς 

θεομητορικης προτύπωσης στά Ψαλτήρια ήδη σέ τόσο πρώιμη περίοδο 

δέν είναι μεμονωμένο φαινόμενο, καθώς σέ αύτά είκονίζονται καί άλλα 

θέματα φορτισμένα μέ θεομητορικο συμβολισμο, όπως ο πόκος τού 

Γεδεών καί η αγία Σιών.787

Ένα άκόμη σημαντικο παράδειγμα άπεικόνισης τού Δανιηλ καί τού 

Όρους ύπάρχει στην γνωστη είκόνα τού Σινά μέ την Κυκκώτισσα περι- 

βαλλομένη άπο προφητες (μέσα 12ου αί.) (Είκ. 4).788 Ό Δανιηλ είκονίζεται 

στην δεξιά, ώς προς τον θεατή, πλευρά κρατώντας στο άριστερό του χέρι 

είλητό, ένώ χαμηλά, δίπλα στά πόδια του, είκονίζεται το Όρος. Το κείμενο 

τού είλητού του είναι δυσδιάκριτο, μπορεί όμως μέ σχετικη βεβαιότητα νά 

άναγνωσθεί ώς έξης: «έθεώρουν έως ου άπετμήθη λίθος άπο όρους άνευ 

χειρών».

Το κείμενο αύτο έπαναλαμβάνεται αύτούσιο, μέ μιά μόνο έπου- 

σιώδη παραλλαγή, στο είλητο πού φέρει ο Δανιηλ στην άπεικόνισή του σέ 

σφαιρικο τρίγωνο τού τρούλλου τού συγχρόνου ναού της Cappella Palatina 

στο Παλέρμο της Σικελίας (1143): «έθεώρουν έως ου έτμήθη λίθος άπο 

όρους άνευ χειρών».789

Καί στίς δύο περιπτώσεις είναι ένδεικτικη η χρήση τού α' ένικού 

προσώπου στο ρημα «έθεώρουν» έν άντιθέσει προς το παλαιοδιαθηκικο 

κείμενο, όπου ο Δανιηλ άπευθύνεται προς τον Ναβουχοδονόσορα σέ β' 

ένικο πρόσωπο καί τού λέει «σύ, βασιλεύ, έθεώρεις...», άκριβώς έπειδη

786 Dufrenne, L'illustration, πίν. 53, fol. 105v καί σ. 60.
787 Βλ. ένδεικτικώς τίς σχετικές μικρογραφίες τού Ψαλτηρίου της Μ. Παντοκράτορος. 
Dufrenne, L'illustration, πίν. 12, fol. 93v (πόκος), πίν. 18, fol. 121r (Σιών).
788 Weyl Carr, Enthroned Virgin, σ. 372-373. Παπαμαστοράκη, Είκόνα Παναγίας, σ. 314-316.
789 Demus, Mosaics, ύποσ. 99, σ. 64. Kitzinger, Cappella Palatina, είκ. 34.
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είναι εκεΐνος πού είχε δεΐ το ενύπνιο. Ή άλλαγη του προσώπου στά 

κείμενα τών δύο είλητών έγινε γιά νά άποδοθεΐ καί το ίδιο το ενύπνιο 

στον προφήτη καί όχι μόνο ή έρμηνεία του. Κατά την ίδια άκριβώς λογική, 

καί στίς μικρογραφίες τών Ψαλτηρίων πού προαναφέραμε ο ίδιος ο 

Δανιήλ, καί όχι ο Ναβουχοδονόσωρ, είκονίζεται επί της κλίνης ενυπνια- 

ζόμενος.

Στην «ομόλογη» της Μ. Σινά είκόνα, αύτη του Μουσείου Έρμιτάζ 

(ύστερος 12ος αί.) (Είκ. 5), ή κατάσταση διατήρησης είναι κακη καί δέν 

μπορεΐ μέ βεβαιότητα νά διαπιστωθεΐ ή ύπαρξη της άπεικόνισης του 

Δανιηλ μέ το Όρος μεταξύ τών προφητών πού περιβάλλουν την Θεοτόκο. 

Πάντως, οί μελετητές της εικόνας θεωρουν πολύ πιθανη την παρουσία 

του, καθώς σέ δύο περιπτώσεις μη άναγνωρίσιμων, λόγψ της φθοράς της 

ζωγραφικης επιφάνειας, μορφών, άπο τίς δύο σέ κάθε περίπτωση 

προτεινόμενες δυνατότητες ταύτισης, ή μία είναι ο προφήτης Δανιήλ. Ή 

ύπόθεση αύτη είναι θεμιτή, διότι ο Δανιηλ καί το Όρος συνιστουν έναν 

άπο τούς βασικότερους καί εύρέως διαδεδομένους θεομητορικούς τύπους 

καί είναι σταθερά παρόντες στούς κύκλους αύτης της θεματολογίας.790

Ό Δανιηλ μέ είλητο πού άναπαράγει το σχετικο μέ το Όρος καί τον 

Λίθο άπόσπασμα του βιβλίου του (Δαν. 2, 34) βρίσκεται καί μεταξύ τών 

προφητών πού περιβάλλουν την Θεοτόκο καί τον Έμμανουηλ στο 

Παναγιάριο του Αλεξίου Κομνηνου Αγγέλου (12ος αί.) (Είκ. 80). 791 

Αξιοσημείωτη είναι ή παράπλευρη τοποθέτησή του μέ τον Αββακούμ, ο 

οποΐος φέρει είλητο γιά το δικό του συμβολικο όρος, το κατάσκιον.792

790 Piatnitsky, Icon, σ. 110-112.
791 «Έτμήθη λίθος άπο όρους άνευ χειρών». Βλ. Piatnitsky, Panagiarion, σ. 42.
792 Piatnitsky, Panagiarion, σ. 42 καί είκ. 1, σ. 41. Ή παράπλευρη η συμμετρικη τοποθέτηση 
τών Δανιηλ καί Αββακούμ, λόγψ άκριβώς της ομοιότητος του συμβόλου τους, 
παρατηρεΐται καί σέ άλλες άπεικονίσεις τους στά πλαίσια προφητικών χορών η του 
θέματος «Άνωθεν οί Προφηται», όπως π.χ. στον τρουλλο του Άγ. Νικολάου της Στέγης 
στην Κακοπετριά (β' μισο 14ου αί.), στην είκόνα της Ίρλανδίας (14ος/15ος αί.) καί στην 
Παναγία Ποδύθου (άρχές 16ου αί.), γιά νά άναφέρουμε καί ένα μεταβυζαντινο 
παράδειγμα. Παπαμαστοράκη, Ό διάκοσμος, πίν. 63β. Μουρίκη, Προεικονίσεις, πίν. 91.
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Στην μνημειακη ζωγραφικη το πρωιμότερο παράδειγμα άπεικόνι

σης τού Όρους τού Δανιήλ, συνδεδεμένο ήδη μέ το πρόσωπο της Θεοτό

κου, άπαντ^ στον γεωργιανο ναο της Betania (μετά το 1207) (Είκ. 102).793 Ή 

παράσταση πού περιλαμβάνει τον προφήτη καί δίπλα του σέ μεγάλη 

κλίμακα το Όρος άνήκει σέ ένα σύνολο ομολόγου περιεχομένου θεμάτων, 

σχετικών μέ την Ενανθρώπηση καί την Θεοτόκο, τά οποία συνιστούν μιά 

προδρομικη μορφη τού θέματος «Άνωθεν οί Προφηται». Ή άπεικόνιση τού 

άλατομήτου Όρους μολονότι περιλαμβάνει τά βασικότερα μόνο στοιχεία 

-το σύμβολο, δηλαδή, καί τον προφήτη- μπορεί νά θεωρηθεί, όπως έχει 

προαναφερθεί, ώς άφηγηματική, λόγψ της λεπτομερούς άπόδοσής τους 

(δένδρα στο Όρος,794 άπόδοση τών βράχων κ.ά.).795

Rhoby, Byzantinische Epigramme, πίν. XV-XVI, σ. 462. Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου, 
Μυριανθέως, Ποδύθου, σ. 26. Μοναδικος είναι ο συνδυασμος τών άφηγηματικών 
άπεικονίσεων τών δύο θεμάτων στούς Άγ. Αποστόλους Θεσσαλονίκης (1315 π. η μεταξύ 
1328 καί 1334), όπου μεταξύ τών δύο παραστάσεων έχει τοποθετηθεί ένα όρος, το κοινο 
συμβολικο άντικείμενο, πού φέρει μετάλλιο μέ την προτομη της Θεοτόκου. Δηλώνεται, 
έτσι, καί το συμβολικο περιεχόμενο τού άντικειμένου καί η ύφιστάμενη σχέση μεταξύ 
τών δύο είκονογραφικών θεμάτων. Stephan, Apostelkirche, σ. 117-119.
793 Eastmond, Royal Imagery, σ. 156.
794 Ή άπεικόνιση δένδρων στο Όρος είναι πιθανον νά οφείλεται σέ έπίδραση της 
προφητείας τού Αββακούμ: «ο Θεος άπο Θαιμάν ηξει, καί ο άγιος έξ όρους κατασκίου 
δασέος» (Αββ. 3,3), η οποία έπίσης συνιστώ βασικη θεομητορικη προεικόνιση. Ή 
χαρακτηριστική, πάντως, περσικη ένδυμασία τού Δανιηλ δέν άφήνει περιθώρια 
άμφιβολίας γιά την ταυτότητα της μορφης.
795 Σημειώνεται η ομοιότητα της είκονογραφίας τού θέματος στην Betania μέ την 
άπόδοσή του στην είκόνα τού Σινά. Καί στίς δύο περιπτώσεις το Όρος είκονίζεται 
χαμηλά, δίπλα στά πόδια τού προφήτου, καί όχι βασταζόμενο άπο αύτόν, όπως στά 
μεταγενέστερα παραδείγματα τών άπεικονίσεων τού θέματος «Άνωθεν οί Προφηται», 
στην λογικη τών οποίων άνήκουν καί οί ύπο συζήτησιν παραστάσεις. Πιθανον αύτο νά 
σχετίζεται μέ την πρωιμότητα τών άπεικονίσεων καί την μη είσέτι πλήρη 
άποκρυστάλλωση τών έπιμέρους είκονογραφικών στοιχείων. Επισημαίνεται, έξάλλου, η 
γενικότερη σχέση τών δύο έργων, σύμφωνα μέ την ήδη έκτεθείσα άποψη πού τά θεωρεί, 
μαζί μέ άλλα, «προϊόντα» τού ίδιαίτερου θεολογικού-ίδεολογικού κλίματος τού 12ου αί., 
ώς άπαντήσεις σέ άναφυείσες άποκλίνουσες θεολογικά διδασκαλίες. Βλ. Piatnitsky, 
Panagiarion, σ. 46-47.
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4.3 Ή  Π α λ α ιο λ ό γ ε ια  π ε ρ ίο δ ο ς

Ή παρουσία του άλατομήτου Όρους στην εικονογραφία είναι 

εντονότερη κατά την Παλαιολόγειο περίοδο, οπότε καί άπαντουν οί 

περισσότερες σχετικές άπεικονίσεις, διάσπαρτες, μάλιστα, σέ διάφορες 

περιοχές -άπο την Κωνσταντινούπολη μέχρι καί την Γεωργία. Το στοιχεΐο 

αύτο δείχνει την καθιέρωσή του ώς σημαντικης θεομητορικης προτύ- 

πωσης, παρά το γεγονος ότι δέν είχε την δυναμικη άλλων θεμάτων, όπως 

π.χ. ή Βάτος η ή Ράβδος. Ή είκονογραφική του διάδοση, όπως καί άλλων 

συναφών θεμάτων, την περίοδο αύτη είναι «συνέπεια» τόσο της έξαρσης 

της τιμης προς το πρόσωπο της Θεοτόκου όσο καί του εμπλουτισμου τών 

είκονογραφικών κύκλων μέ διάφορα θέματα πλούσια σέ συμβολικο καί 

θεολογικο περιεχόμενο.

4.3.1 Α υτοτελείς α φ ηγ ημ α τικ ές π αρα στάσεις -Τ α  μνημεία

4.3.1.1 Παναγία Περίβλεπτος (Άγιος Κλήμης) Άχρίδος 
(1294/95) (αρ. κατ. 8α)

Στον Β τοΐχο του νάρθηκα του ναου έχει είκονιστεΐ μιά εκτεταμένη 

άφηγηματικη άπόδοση του θέματος του άλατομήτου Όρους (Είκ. 103). Ή 

συγκεκριμένη παράσταση περιλαμβάνει όλα τά βασικά σημεΐα της 

παλαιοδιαθηκικης άφήγησης του βιβλίου του Δανιηλ καί συνιστ^ την 

πρώτη τόσο εκτεταμένη άφηγηματικη άπεικόνιση του θέματος.796

Ή παράσταση άναπτύσσεται έκατέρωθεν του παραθύρου πού 

άνοίγεται στον τοΐχο ώς έξης: στο άριστερο τμημα, στο επάνω μέρος, 

είκονίζεται το Όρος καί στο κάτω ο Ναβουχοδονόσωρ κοιμώμενος επί 

κλίνης φρουρούμενος άπο τούς σωματοφύλακές του. Σκυμμένος στο 

προσκέφαλό του καί άγγίζοντας το στέμμα του είκονίζεται τρικέφαλος 

άγγελος, ο οποΐος του ύπαγορεύει το ενύπνιο. Έπάνω στο Όρος 

είκονίζεται μετάλλιο μέ την προτομη της Θεοτόκου. Στο δεξί τμημα ο

796 Millet, Frolow, La peinture, πίν. 13, 1. Pepek-Miljkovic, Deloto, είκ. 21.
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βαβυλώνιος βασιλιάς εμφανίζεται καθισμένος στον θρόνο του. Όρθιος 

μπροστά του ο Δανιηλ έρμηνεύει το ενύπνιο. Ό προφήτης περιβάλλεται 

άπο ομάδα άνθρώπων, πιθανον τούς σοφούς καί μάγους της αύλης. Στο 

βάθος διακρίνεται άγαλμα στημένο σέ ψηλο βάθρο καί πιο πάνω ο Λίθος 

-φέρων πιθανον μετάλλιο μέ την μορφη του Χριστου797-  πού κατευθύ- 

νεται προς αύτο γιά νά το συντρίψει. Δίπλα στο άγαλμα ύπάρχει πολύ

στιχη επιγραφή, όπου άναγράφεται μέρος της σχετικης παλαιοδιαθηκικης 

διήγησης πού περιλαμβάνει άκριβώς την περιγραφή του.798

Επομένως, στο άνώτερο τμημα της παράστασης είκονίζονται τά 

κεντρικότερα σημεΐα του ονείρου (όρος, λίθος, άγαλμα), ενώ στο 

κατώτερο τοποθετεΐται ή δράση τών προσώπων, του βασιλιά καί του 

Δανιήλ, μέ την λογικη άλληλοδιαδόχων επεισοδίων.799

Το συμβολικο περιεχόμενο της παράστασης οπτικοποιεΐται άπο το 

μετάλλιο της Θεοτόκου, το οποΐο δηλώνει την ιδιότητα του άλατομήτου 

Όρους ώς θεομητορικης προτύπωσης, καί άπο αύτο του Χριστου επί του 

Λίθου, ο οποΐος συνιστ^ τύπο του Κυρίου καί της Καινης Βασιλείας πού 

άπετέλεσε τομη στην ίστορία, άλλάζοντας όλα τά έως τότε δεδομένα. Ή 

παρουσία μεταλλίου επί του Όρους η του Λίθου η καί επί τών δύο άπαντ^ 

καί σέ άλλες άπεικονίσεις του θέματος, όπως στούς Άγ. Αποστόλους 

Θεσσαλονίκης (Είκ. 104), το Staro Nagoricino, το Decani καί την Περί

βλεπτο του Μυστρά (Είκ. 51).800

797 Βλ. Stephan, Apostelkirche, σ. 116.
798 «σύ, βασιλευ, εθεώρεις... οστράκινον» (Δαν. 2, 31-33).
799 Μέ παρόμοιο τρόπο είναι δομημένη ή σχεδον εξίτηλη πλέον άπεικόνιση του θέματος 
στο Pec (προ του 1337). Καί εδώ δημιουργουνται, δηλαδή, δύο σκηνές’ στην πρώτη ο 
Ναβουχοδονόσωρ είκονίζεται κοιμώμενος επί κλίνης καί ενυπνιαζόμενος, ενώ δίπλα του 
στέκεται άγγελος. Στην δεύτερη ο βασιλιάς είναι ένθρονος, έχοντας ενώπιον του το 
βάθρο μέ το άγαλμα καί τον Δανιηλ εξηγουντα το ενύπνιο, ενώ στο βάθος ύψώνεται το 
Όρος. Ή ύπαρξη η μη μεταλλίου δέν είναι δυνατον νά εξακριβωθεΐ λόγψ της 
εκτεταμένης φθοράς της ζωγραφικης επιφάνειας. Βλ. Radovanovic, San, σ. 294-295, 304
305.
800 Βλ. Stephan, Apostelkirche, σχ. 76, σ. 47. Millet, Frolow, La peinture, πίν. 79, 3. Petkovic, 
Decani, II, πίν. CCLXVII. Μουρίκη, Προεικονίσεις, πίν. 78 καί σ. 219. Απο τά άναφερθέντα
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Ή πρακτικη αύτη άπαντ^ καί στίς μεταβυζαντινές άπεικονίσεις

τού θέματος.801

Ίδιαίτερο είκονογραφικο στοιχείο της παράστασης στον Άγ. Κλή

μεντα συνιστ^ η άπεικόνιση τού Αγγέλου μέ τίς τρείς κεφαλές δίπλα στο 

προσκέφαλο τού βασιλιά, σαφης ύπαινιγμος στο τριαδικο δόγμα, πού 

ύπογραμμίζει την θεία προέλευση τού όνείρου.802 Ή ίδιαίτερη αύτη 

άπόδοση -μοναδικη όσον άφορ^ στίς σωζόμενες άπεικονίσεις τού 

συγκεκριμένου θέματος- έχει συμπεριληφθεί στην είκονογραφία καί 

άλλων θεμάτων σέ μνημεία της περιόδου. Αναφέρουμε ένδεικτικά τίς 

παραστάσεις τού Οίκου της Σοφίας στην Λιτη της Μ. Χιλανδαρίου (1321/2) 

(Είκ. 105) καί στο Ί. Βημα της Μ. Μεταμορφώσεως στην Zarzma (μέσα 14ου 

αί.). Επίσης, την άποκαλυπτικού χαρακτηρος άπεικόνιση της αγ. Τριάδος 

μέ την μορφη τρικεφάλου Αγγέλου περιβαλλομένου άπο τά σύμβολα τών 

Εύαγγελιστών στον έσωνάρθηκα της Μονης Άγ. Φανουρίου στο 

Βαλσαμόνερο (1431).803

παραδείγματα, μετάλλιο μέ την μορφη της Θεοτόκου είκονίζεται μόνο στην Περίβλεπτο 
τού Μυστρά, ένώ πρέπει νά ληφθεί ύπόψιν η ύπαρξη μεταλλίου μέ μη σωζόμενη πλέον 
άπεικόνιση τόσο στούς Άγ. Αποστόλους όσο καί στο Decani. Στην δεύτερη, μάλιστα, 
περίπτωση η άποκατάσταση της φθαρείσης μορφης ώς της Θεοτόκου είναι δόκιμη, 
καθώς, πρώτον, το μετάλλιο βρίσκεται έπί τού Όρους καί, δεύτερον, στην παράσταση 
ύπάρχουν άλλα δύο μετάλλια έπί ίσαρίθμων άπεικονίσεων τού Λίθου, πού φέρουν την 
μορφη τού Εμμανουήλ. Μόνη η Θεοτόκος, ολόσωμη, όμως, καί καθισμένη έπί τού 
συμβολικού Όρους αύτη την φορά, είκονίζεται, όπως προανεφέρθη, καί στην ίδιόμορφη 
παράσταση στον Άγ. Θεόδωρο στον Μερτέ Σελίνου. Μαδεράκη, Προεικονίσεις, σ. 69.
801 Αναφέρουμε ένδεικτικά τίς άπεικονίσεις τού Όρους στά πλαίσια της παράστασης 
«Άνωθεν οί Προφηται» στην Παναγία Ποδύθου καί το παρεκκλήσιο τού Άγίου Νικολάου 
της Μεγίστης Λαύρας. Βλ. Zeniou-Frigerio, Art italobyzantin, είκ. 53. Semoglou, Saint-Nicolas, 

είκ. 81b.
802 Αύτο συμφωνεί καί μέ τά δεδομένα της παλαιοδιαθηκικης άφήγησης καθώς ο Δανιηλ 
άπευθυνόμενος στον μονάρχη σαφώς δηλώνει ότι: «... έστι Θεος έν ούρανφ 
άποκαλύπτων μυστήρια καί έγνώρισε τφ βασιλεί Ναβουχοδονόσορ ά δεί γενέσθαι έπ' 
έσχάτων τών ημερών.» (Δαν. 2, 28). Το σημείο αύτο έπισημαίνει καί η Evseeva, Zarzma, σ. 
140. Βλ. έπίσης Stephan, Apostelkirche,  σ. 116.
803 Βλ. Evseeva, Zarzma, σ. 134-143 καί πίν. 1-2, όπου δίδονται καί άλλα παραδείγματα. 
Millet, Athos,  πίν. 79, είκ. 2. Γιά το Βαλσαμόνερο βλ. Spatharakis, Rethymnon, είκ. 352 καί σ. 
204-205, όπου παρατίθενται καί άλλα παραδείγματα ίδιομόρφων άπεικονίσεων της Άγ. 
Τριάδος καί πλούσια έπί τού θέματος βιβλιογραφία. Γιά το θέμα βλ. καί H. Schipperges, 
Dreifaltigkeit, Freiburg 1954, είκ. 17, 22, όπου έρευνώνται κυρίως δυτικά παραδείγματα.
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Ή συμβολική απεικόνιση του Θεου καί δή τής Θείας Σοφίας πού 

είναι το β' πρόσωπο τής Άγ. Τριάδος, ό Λόγος, μέ τήν μορφή Άγγέλου σέ 

γεγονότα τής Παλαιάς Διαθήκης είναι συνηθέστατη.804 Στον ίδιο τον 

νάρθηκα του Άγ. Κλήμεντος απαντ^ σέ δύο ακόμη παραστάσεις: αυτή του 

Μεγάλης Βουλής Άγγέλου στο Β φουρνικο καί του Οίκου τής Σοφίας στον 

Ν τοίχο.805

Όσον αφορ^ στον συσχετισμο τής παράστασης μέ το λοιπο 

είκονογραφικο πρόγραμμα του νάρθηκα, στήν δεδομένη συγγένεια μέ τίς 

άλλες απεικονίσεις θεομητορικών προτυπώσεων, μπορεί να προστεθεί 

μια ίδιαίτερη πτυχή βασισμένη στήν πατερική έρμηνεία ένος χωρίου τής 

παλαιοδιαθηκικής περί του αλατομήτου Όρους διήγησης.

Έπίσης Μ. Παϊσίδου, «Ή ανθρωπόμορφη Άγία Τριάδα στον Άγιο Γεώργιο τής 
Όμορφοκκλησιάς Καστοριάς» στο Αφιέρωμα στη μνήμη τού Σωτήρη Κίσσα,  Θεσσαλονίκη 
2001, σ. 373-394 καί L. Stosic, «The Representation of Christ as King of Kings with a Triple 
Crown», Zbornik Matice srpske za likovne ymetnosti 34-35 (2003), σ. 176 καί ύποσ. 32, σ. 176, 
όπου καί παράθεση παρεμφερών παραδειγμάτων απο τον σλαβικο χώρο.
804 Ή απεικόνιση αυτή στηρίζεται σέ παλαιοδιαθηκικές διηγήσεις πού μιλουν για τήν 
έμφάνιση του ασάρκου τότε Λόγου «έν είδει» αγγέλου, όπως στήν περίπτωση τής 
Φιλοξενίας του Άβραάμ. Σημαντική, έπίσης, έπίδραση άσκησε ή μεσσιανική προφητεία 
του Ήσαΐου περί του Μεγάλης Βουλής Άγγέλου (Ήσ. 9, 6). Σέ όρισμένες περιπτώσεις 
έπιλέγεται ό ίδιαίτερος τονισμος τής ταυτότητας του είκονιζομένου αγγέλου μέ 
έπιγραφές ή ίδιόμορφες είκονογραφικές λύσεις, όπως π.χ. στήν παράσταση τής 
συνάντησης του Άβρααμ μέ τούς τρείς αγγέλους στο Β σκέλος τής καμάρας του 
διακονικου του Άγ. Δημητρίου Κατσούρη στούς Πλησιούς (αρχ. 13ου αί.), όπου ό μεσαίος 
άγγελος φέρει ενσταυρο φωτοστέφανο καί συνοδεύεται απο τα συμπιλήματα ΙΣ ΧΣ. 
Έπίσης, στήν παράσταση τής Φιλοξενίας στο μέτωπο τής άψίδος του Ί. Βήματος στον ναο 
του Σωτήρα Χριστου στον Μέρωνα Άμαρίου (14ος αί.) ό κεντρικος άγγελος περιβάλλεται 
απο διπλή δόξα καί πάλι ονομάζεται ΙΣ ΧΣ. Βλ. Μουτσοπούλου, Άρτα,  είκ. 18, σ. 41. Π. 
Βαρθαλίτου, «Νέα στοιχεία απο τίς πρόσφατες έργασίες συντήρησης σέ δύο 
τοιχογραφημένους ναούς του Άμαρίου: τής Παναγίας, στή θέση Λειβάδα του Φουρφουρά 
καί του Σωτήρα Χριστου στο Μέρωνα» στο Ή επαρχία Αμαρίου άπο την άρχαιότητα ως 
σήμερα,  Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, Φουρφουράς-Αποστόλοι Αμαρίου 27-31 
Αύγούστου 2010, Πρόγραμμα έργασιών καί περιλήψεις άνακοινώσεων,  Ρέθυμνο 2010, σ. 40. 
Για τίς απεικονίσεις τής Σοφίας του Θεου καί του Χριστου ώς αγγέλου βλ. καί J. 
Meyendorff, «L' iconographie de la Sagesse Divine dans la tradition byzantine», CahArch 10 
(1959), σ. 259-277. Nersessian, Christ-Ange, σ. 209-216. J. Meyendorff, «Wisdom-Sophia: 
Contrasting Approaches to a Complex Theme», DOP 41 (1987), σ. 391-401. Δ.Ι. Πάλλα, «Ό 
Χριστος ώς ή Θεία Σοφία. Ή είκονογραφική περιπέτεια μιάς θεολογικής εννοιας», ΔΧΑΕ, 

περ. Δ ', τ. ΙΕ' (1989-90), σ. 119-144.
805 Millet, Frolow, La peinture,  πίν. 13,2 καί 15,1.
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Όταν ο Δανιηλ μιλ^ γιά τον Λίθο πού άπεκόπη άπο το Όρος 

άναφέρει: «καί ο λίθος ο πατάξας την είκόνα εγενήθη όρος μέγα καί 

επλήρωσε πάσαν την γην» (Δαν. 2, 35). Ή έρμηνεία του χωρίου άπο τον άγ. 

Ίωάννη τον Χρυσόστομο «... Καί εγένετο ο λίθος είς όρος μέγα. Τά 

άποστολικά ρήματα την οικουμένην επλήρωσεν άπασαν»,806 το θεωρεΐ 

τύπο της διάδοσης της άλήθειας του Εύαγγελίου διά του κηρύγματος τών 

Αποστόλων σέ όλη την γη. Έτσι, μέ έμμεσο τρόπο, μπορεΐ νά συσχετισθεΐ 

ή παράσταση του άλατομήτου Όρους μέ τίς μορφές τών Αποστόλων καί 

τών Εύαγγελιστών, οί οποΐοι είκονίζονται στίς επιφάνειες τών πεσσών ώς 

στύλοι της Έκκλησίας.807

Έμμεση σχέση μέ την παράσταση του άλατομήτου Όρους έχει, γιά 

τον ίδιο λόγο, καί ο προφήτης Ίεζεκιήλ, ο οποΐος εμφανίζεται δύο φορές 

στο πρόγραμμα του νάρθηκα: μία στο ΒΔ σφαιρικο τρίγωνο του 

φουρνικου, ώς τμημα του προφητικου οράματος του Μεγάλης Βουλης 

Αγγέλου, καί μία στον Α τοΐχο στά πλαίσια του οράματος της κεκλει

σμένης Πύλης (Είκ. 87).808 Το δεύτερο αύτο όραμα συνδέεται μέ τον 

ίουδαϊκο Ναό. Μέ τον ίδιο χώρο σχετίζεται καί ένα άλλο όραμα του 

Ίεζεκιήλ, το οποΐο άποτελεΐ, κατά κάποιον τρόπο, συνέχεια του προηγου

μένου καί εντάσσεται σέ μιά σειρά οραμάτων καί προφητειών μέ κέντρο 

άναφοράς τον Ναό. Ή άφήγησή τους εκτείνεται στά τελευταΐα κεφάλαια 

του βιβλίου του Ίεζεκιήλ (40-48). Σύμφωνα, λοιπόν, μέ την διήγηση άπο το 

άνατολικο αίθριο του Ναου βλέπει ο προφήτης νά ρέει φλέβα νερου, ή 

οποία όλο καί ενισχύεται, γίνεται ορμητικο ποτάμι καί άρδεύει τελικά όλη 

την γη (Ίεζ. 47, 1-12). Ό παραλληλισμος μέ τον Λίθο πού καλύπτει όλη την

806 Ερμηνεία εις τον Δανιηλ προφήτην, PG 56, 207.
807 Millet, Frolow, La peinture, πίν. 18,4. Pepek-Miljkovic, Deloto, σ. 50-51.
808 Millet, Frolow, La peinture, πίν. 15, 3. Babic, Porte fermee, είκ. 1, σ. 146.
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γη είναι προφανής’ καί τά δύο οράματα σχετίζονται μέ την έξάπλωση της 

χριστιανικης διδασκαλίας σέ όλον τον κόσμο.809

Άρα καί η μορφη τού Ίεζεκιηλ μπορεί νά συνδεθεί μέσψ τού 

ιδιαίτερου αύτού έρμηνευτικού κρίκου καί μέ τίς μορφές τών Αποστόλων 

καί μέ τον «άνευ χειρών» τμηθέντα Λίθο τού ένυπνίου τού Ναβουχοδο- 

νόσορος.

Ή άπεικόνιση, τέλος, τού Χριστού έπί τού Λίθου ύπογραμμίζει καί 

την πραγματικότητα της Καινης Βασιλείας, η οποία συντρίβει όλες τίς 

άνθρώπινες προσπάθειες καί προεκτείνεται είς το διηνεκές. Το στοιχείο 

αύτο συνδέει άμεσα την παράσταση καί μέ την μορφη τού Δανιηλ στον 

κεντρικο τρούλλο, ο οποίος φέρει είλητο μέ την χαρακτηριστικη προφη

τεία του: «άναστήσει ο Θεος τού ούρανού βασιλείαν, ητις είς τούς αίώνας 

ού διαφθαρήσεται» (Δαν. 2, 44).810 Ή προφητεία άναφέρεται στο τέλος της 

έξήγησης τού ένυπνίου, σχετίζεται, έπομένως, στενά μέ το θέμα τού 

Όρους -πέραν τού περιεχομένου- καί σύμφωνα μέ τά ίδια τά δεδομένα 

της διήγησης. Μιά λίγο μεταγενέστερη άπεικόνιση έρχεται νά έπιβεβαι- 

ώσει τού λόγου το άληθές. Στην αύτοτελη άφηγηματικη παράσταση τού 

άλατομήτου Όρους στούς Άγ. Αποστόλους Θεσσαλονίκης (β' δεκαετία 

14ου αί.) ο προφήτης Δανιηλ φέρει είλητο μέ την συγκεκριμένη προφη-

τεία.811

809 Κατά την ίδια λογική, σέ έναν προφανη νοηματικο καί λεκτικο παραλληλισμό, ο 
Ήσύχιος ο Ίεροσολυμίτης (+ προ τών μέσων τού 5ου αί.;) σέ ένα έγκώμιο προς την 
Θεοτόκο την όνομάζει «πηγην έσφραγισμένην», αίτιολογώντας διά τών έξης τον 
χαρακτηρισμό: «ότι ποταμος ζωης έκ σού προελθών την οίκουμένην έπλήρωσεν». Λόγος 
V, Είς την αγίαν Μαρίαν την Θεοτόκον,  παρ. 2, 35-37. M. Aubineau, Les homilies festales 
d'Hisychius de Jirusalem ,  τ. Ι: Les Homilies I-XV, Bruxelles 1978, σ. 162.
810 Παπαμαστοράκη, Ό διάκοσμος, σ. 5 καί πίν. 3.
811 Stephan, Apostelkirche, σ. 115.
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4.3.1.2 Άγ. Απόστολοι Θεσσαλονίκης (1315 π. η μεταξύ 1328 και 

1334) (αρ. κατ. 8β)

Μιά άκόμη άφηγηματικη άπεικόνιση του θέματος του άλατομήτου 

Όρους άπαντ^ στον ναο τών Άγ. Αποστόλων Θεσσαλονίκης. Ή παρά

σταση βρίσκεται στην Ν στοά του ναου στο ΝΔ σφαιρικο τρίγωνο του ΝΔ 

τρούλλου (Είκ. 104). 812

Στην παράσταση, ή οποία είναι πολύ φθαρμένη, διαπιστώνεται ή 

ύπαρξη τών βασικών στοιχείων της παλαιοδιαθηκικης άφήγησης. Στο 

κέντρο είκονίζεται το άνάκτορο του Ναβουχοδονόσορος καί δεσπόζει ή 

μορφη του βασιλιά κοιμώμενου σέ άνάκλιντρο. Δίπλα διακρίνονται κοι- 

μώμενοι οί φρουροί. Στο άριστερο άκρο της παράστασης είκονίζεται το 

Όρος, άπο το οποΐο έχει άποκολληθεΐ λίθος φέρων μετάλλιο, μέ μη 

άναγνωρίσιμη, όμως, μορφή, καί μπροστά ο Δανιήλ -σκύβοντας προς την 

πλευρά του βασιλιά καί προτείνοντας μέ το άριστερό του χέρι άνοικτο 

είλητο μέ άποσπασματικά σωζόμενη επιγραφή. Το περιεχόμενό του 

ταυτίζεται άσφαλώς μέ την προφητεία περί της Καινης Βασιλείας: «... 

άναστήσει ο Θεος του ούρανου βασιλείαν, ητις είς τούς αιώνας ού 

διαφθαρήσεται» (Δαν. 2, 44).813 Μεταξύ του προφήτου καί του βασιλιά 

είκονίζεται στύλος -το σημεΐο προφανώς στήριξης του άγάλματος. Το 

στοιχεΐο αύτο επαναλαμβάνεται καί στο δεξιο άκρο της παράστασης, 

όπου διακρίνεται μάλιστα καί τμημα άπο τά θραύσματα του πεσμένου 

άγάλματος.

Καί σέ αύτή, έπομένως, την περίπτωση επαναλαμβάνονται, όπως 

καί στον Άγ. Κλήμεντα, όλα τά βασικά στοιχεΐα της παλαιοδιαθηκικης

812 Stephan, Apostelkirche, είκ. 76-76α, σ. 47 καί σχ. 76, σ. 47.
813 Stephan, Apostelkirche, σ. 115. Είλητο μέ το ίδιο κείμενο φέρει ο Δανιηλ καί στην μία άπο 
τίς δύο άπεικονίσεις του στά πλαίσια της Ρίζης Ίεσσαί στον Α τοΐχο της Ν στοάς. Stephan, 
ένθ' άν., σ. 156, 165-166.
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διήγησης. Ή διαφορα εγκειται, σύμφωνα μέ τήν παρατήρηση τής Stephan, 

στον τρόπο δομής τής παράστασης.814

Στον Άγ. Κλήμεντα το θέμα έμφανίζεται δομημένο μέ τήν λογική 

αλληλοδιαδόχων έπεισοδίων -σαν εικονογράφηση τής αφήγησης, τμήμα 

τής όποίας, άλλωστε, αναγράφεται στήν παράσταση- τόσο όσον αφορ^ 

στα του ένυπνίου όσο καί στήν δράση τών προσώπων. Ένώ στούς Άγ. 

Άποστόλους τα γεγονότα παρουσιάζονται μέ συγχρονικο τρόπο μέ μόνη 

έξαίρεση τήν διπλή απεικόνιση του στύλου καί προφανώς καί του 

αγάλματος, ή όποία δίδει τήν αίσθηση τής χρονικής διαδοχής.815

Πρέπει, περαιτέρω, να σημειωθεί, ότι ό τρόπος απεικόνισης του 

Δανιήλ στήν συγκεκριμένη παράσταση τον καθιστ^ καί αυτόν, κατ' 

ουσίαν, τμήμα του ένυπνίου. Ή στάση καί ό τρόπος πού απευθύνεται στον 

κοιμώμενο βασιλιά δίνουν σαφώς τήν έντύπωση, ότι ό Δανιήλ είναι μέρος 

του όράματος καί όχι πρόσωπο πού δρ^ έντος χρόνου. Ή διαφορα 

καθίσταται προφανής, έαν αντιπαραβάλει κανείς τήν παράσταση του Άγ. 

Κλήμεντος.816

814 Stephan, Apostelkirche, σ. 116-117.
815 Μέ τον ίδιο ακριβώς τρόπο είναι δομημένη ή αντίστοιχη παράσταση στο Decani' στο 
κέντρο είκονίζεται ό βασιλιάς κοιμώμενος καί ή φρουρά του καί στα δύο άκρα το Όρος, ό 
Λίθος, ό στύλος καί το άγαλμα. Στα αριστερά, ό αποκολληθείς Λίθος κατευθύνεται προς 
το ακέραιο ακόμη άγαλμα, ένώ δεξια ό Λίθος εχει ήδη «πατάξει» το άγαλμα, τα 
συντρίμμια του όποίου κείτονται δίπλα στήν βάση του στύλου. Ό Δανιήλ, στα αριστερά, 
ξεπροβάλλει πίσω απο το Όρος καί απευθύνεται μέ έντυπωσιακή χειρονομία λόγου 
προς τον βασιλιά καί τούς φρουρούς. Petkovic, Decani, II, πίν. CCLXVII.
816 Τήν ίδια αίσθηση αποκομίζει κανείς καί απο τήν απεικόνιση του προφήτου στήν 
παράσταση του Decani, όπου ό Δανιήλ ίστορείται μισοκρυμμένος απο το Όρος να 
απευθύνεται, ώς μέρος του ένυπνίου, στον κοιμισμένο Ναβουχοδονόσορα καί τήν 
φρουρά του. Μέ το αριστερό του χέρι δείχνει προς τα πάνω, προς πολύστιχη έπιγραφή, 
όπου αναφέρεται το γνωστο χωρίο τής έρμηνείας-προφητείας του: «έθεώρουν έως ου 
έτμήθη λ ίθ ο ς .» . Petkovic, Decani, II, πίν. CCLXVII. Ή στάση του εχει όμοιότητες καί μέ 
αυτή του τρικεφάλου αγγέλου στήν παράσταση του Άγ. Κλήμεντος, ό όποίος, έπίσης μέ 
το αριστερό του χέρι, δείχνει αυτή τή φορα προς το Όρος. Ή έπιλογή στο Decani τής 
απεικόνισης του Δανιήλ πίσω απο το συμβολικο Όρος είναι πιθανον να ύπαγορεύτηκε 
απο τα δεδομένα του χώρου. Το στοιχείο, πάντως, αυτο ένισχύει τον όραματικο 
χαρακτήρα του θέματος καί ταυτοχρόνως ύπογραμμίζει τήν σχέση του προφήτου μέ το 
Όρος.
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Ό περιορισμένος χώρος πιθανον νά έπαιξε ρόλο σέ αύτο το ίδιάζον 

άποτέλεσμα, δέν άποκλείεται, όμως, νά είναι καί μιά σκόπιμη έπιλογή, 

ώστε νά ένισχυθεί ο οραματικος χαρακτήρας τού θέματος, σέ μιά λογικη 

άνάλογη μέ αύτη πού οδήγησε στην μετατροπη τού ένυπνίου τού Ναβου- 

χοδονόσορος σέ όραση τού Δανιήλ, η οποία έπεκράτησε στην γραμματεία, 

έπηρέασε δέ σημαντικά, όπως προανεφέρθη, καί την είκονογραφία.

Σέ αύτά πρέπει νά προστεθεί καί το γεγονός, ότι η κεκλιμένη 

μορφη τού Δανιηλ μέ το προτεταμένο είλητο έχει άρκετά κοινά στοιχεία 

μέ την μορφη τού Αγγέλου πού φονεύει τούς Ασσυρίους, ο οποίος 

είκονίζεται έπίσης κεκλιμένος μέ το ξίφος στο ύψωμένο δεξί του χέρι καί 

προτεταμένο τον κολεο στο άριστερό. Ή παράσταση βρίσκεται δίπλα σέ 

αύτη τού ένυπνίου τού Ναβουχοδονόσορος, στο ΝΑ σφαιρικο τρίγωνο τού 

ΝΔ τρούλλου.817

Ό συμβολικός-θεομητορικος χαρακτήρας της παράστασης τού 

άλατομήτου Όρους στούς Άγ. Αποστόλους είναι δεδομένος, καθώς, μά

λιστα αύτη είναι έντεταγμένη σέ ένα εύρύτερο πρόγραμμα άναλόγου 

περιεχομένου.

Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση, τόσο τά έσωτερικά όσο καί 

τά έξωτερικά είκονογραφικά συμφραζόμενα ύποδεικνύουν καί μιά 

έπιπλέον παράμετρο. Τον τονισμό, δηλαδή, στην παράσταση, πέραν τού 

γεγονότος της Θείας Εναθρωπήσεως, καί τού έργου καί της δόξας τού 

Χριστού καί τών συνεπειών τους γιά την ίστορία. Το περιεχόμενο τού 

είλητού τού Δανιηλ τονίζει άκριβώς την καινη πραγματικότητα πού θά 

προκύψει μετά την έλευση τού Μεσσίου.

Ή έπιλογη τού κειμένου τού είλητού δέν είναι η άναμενόμενη 

καθώς σέ όλες τίς παραστάσεις τού Δανιηλ πού σχετίζονται μέ τίς 

θεομητορικές προτυπώσεις, τά είλητά η οί κώδικες τού προφήτου άνα-

817 Stephan, Apostelkirche, σχ. 75, σ. 46.
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φέρονται στο Όρος η τον Λίθο η συνδυασμο τών δύο. Αντιθέτως, το κείμε

νο της προφητείας περί της Καινης Βασιλείας εμφανίζεται νά συνοδεύει 

την μορφή του κυρίως στίς άπεικονίσεις στον χώρο του τρούλλου -χωρίς 

νά άποτελεΐ άποκλειστικη επιλογή- καί γενικότερα σέ συμφραζόμενα 

πού σχετίζονται μέ την ύμνηση της δόξας καί της δύναμης του 

Παντοκράτορος.818

Τπο το φώς της ιδιαίτερης αύτης έρμηνευτικης παραμέτρου στην 

παράσταση τών Άγ. Αποστόλων είναι δυνατον νά άποκατασταθεΐ ή 

μορφη στο μετάλλιο του Λίθου ώς του Έμμανουήλ, καθώς έτσι 

εκφράζονται πληρέστερα όλα αύτά τά νοήματα.819 Ή διάσταση αύτη 

ύπογραμμίζεται καί άπο την μορφη του Λόγου σέ μετάλλιο, ή οποία 

είκονίζεται στην κορυφη του ΝΔ τρούλλου.820

Κατά την αύτη λογικη καί ή παράδοση του Νόμου στον Μωυση, 

πού είκονίζεται στο τύμπανου του Ν τόξου στηρίξεως του τρούλλου,821 

συνιστ^ το προοίμιο της νέας σχέσεως Θεου καί άνθρώπου. Ή συντριβή, 

επίσης, τών Ασσυρίων πού ίστορεΐται στο ΝΑ σφαιρικο τρίγωνο καί τών 

διαφόρων βασιλειών πού συμβολίζει το άγαλμα του ενυπνίου, δείχνουν

818 Αναφέρουμε ενδεικτικά τίς άπεικονίσεις στον τρουλλο της Μ. Δαφνίου (τέλη 11ου αί.), 
του Άγ. Ιεροθέου Μεγάρων (1180 π.) καί της Παναγίας Αρακιώτισσας (1192). Βλ. E. Diez- 
O. Demus, Byzantine Mosaics in Greece. Hosios Lucas and Daphni, Cambridge, Massachusetts 
1931, είκ. 57. Μουρίκη, Άγιος Ιερόθεος, σ. 129. Παπαμαστοράκη, Ή σημασία τών 
προφητών, σ. 75 καί πίν. 33β. Απο άντίστοιχα παλαιολόγεια παραδείγματα μνη
μονεύουμε τον Άγ. Κλήμεντα Αχρίδος (1294/5), το β' στρώμα του τρούλλου της Παναγίας 
Κρίνας στη Χίο (μετά το 1389) κ.ά. Βλ. Παπαμαστοράκη, Ό διάκοσμος,  σ. 5, 19-20 καί πίν. 3.
819 Ή άποκατάσταση αύτη βασίζεται κυρίως στά δεδομένα του θεολογικου περιεχομένου 
της παράστασης καί όχι στην είκονογραφία. Δέν άκολουθεΐται, δηλαδή, το σκεπτικό, ότι 
εφόσον ο Λίθος είναι τύπος του Χριστου εξυπακούεται, πώς σ' αύτον άπεικονίζεται ο 
Χριστός, διότι, όπως έχει άναφερθεΐ, ο τρόπος άπόδοσης του Όρους καί του Λίθου στην 
εικονογραφία είναι παρεμφερης καί τά θέματα συχνά συμφύρονται. Στίς άλλες δύο, 
πάντως, άφηγηματικές παραστάσεις του θέματος, στον Άγ. Κλήμεντα καί το Decani, 
μπορεΐ μέ άρκετη βεβαιότητα (όχι άπόλυτη, λόγψ φθορών) νά ύποστηριχθεΐ, ότι έχει 
άκολουθηθεΐ ο παραπάνω διαχωρισμός’ στά επί του Όρους μετάλλια είκονίζεται ή 
Θεοτόκος, στά επί του Λίθου ο Χριστός. Στην παράσταση του Pec οί εκτεταμένες φθορές 
δέν επιτρέπουν καν την διαπίστωση ύπάρξεως μεταλλίου.
820 Stephan, Apostelkirche, σ. 326.
821 Stephan, Apostelkirche,  είκ. 78, σ. 48.
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τήν ίσχύ του Κυρίου, μπροστα στήν όποία συντρίβονται τα ανθρώπινα 

κατασκευάσματα, άλΛά καί τήν άνωθεν προστασία τών πιστών.

Επομένως, στον χώρο του ΝΔ τρούλλου δημιουργείται ένα είδικου 

περιεχομένου ύποσύνολο, αντίστοιχο προς τα δύο πού διαμορφώνονται 

στα ίσάριθμα σταυροθόλια στο κεντρικο καί Α τμήμα τής στοάς αντι- 

στοίχως, στο κέντρο τών όποίων είκονίζονται μετάλλια μέ τήν Θεοτόκο, 

σύμφωνα μέ τον σημαίνοντα νοηματικο άξονα τών όμαδοποιημένων 

γύρω απ' αυτα παραστάσεων.

Ή παράσταση του αλατομήτου Όρους σχετίζεται στενα καί μέ τήν 

απεικόνιση τής προφητείας του Άββακούμ περί του κατασκίου Όρους, ή 

όποία ίστορείται στο παρακείμενο ΒΔ σφαιρικο τρίγωνο (Είκ. 47).822 Ή 

σύνδεση αυτή ύπογραμμίζεται καί μέ τήν απεικόνιση στον χώρο μεταξύ 

τών παραστάσεων Όρους, έπάνω στο όποίο ύπάρχει μετάλλιο μέ τήν 

Θεοτόκο καί τον Χριστο σέ προτομή.823 Μέ τον τονισμο του κοινου 

συμβολικου στοιχείου έπιτυγχάνεται μια όμαδοποίηση τών δύο θεμάτων, 

σέ αντιστοιχία μέ τίς απεικονίσεις στα Α σταυροθόλια, όπου ίστορουνται 

-έπίσης ώς ένιαίο ύποσύνολο- τα γεγονότα τα σχετικα μέ τήν προφητεία 

του Ήσαΐου καί τήν συντριβή τών Άσσυρίων προ τής Ίερουσαλήμ.824

4.3.2 Συνοπτικές π α ρα στά σεις -Τ ά  μνημεία

4.3.2.1 Μονή Χώρας (1315-1321) (άρ. κατ. 8γ)

Στο τύμπανο του Β τρούλλου του έσωνάρθηκος είκονίζεται ό προ

φήτης Δανιήλ όλόσωμος, κρατώντας ανοικτο κώδικα, όπου αναγράφεται: 

«καί ό λίθος ό πατάξ(ας) τ(ήν) είκόν(α)» (Είκ. 106).825

822 Stephan, Apostelkirche, είκ. 77 καί σχ. 77, σ. 48.
823 Stephan, Apostelkirche, σ. 117-119.
824 Ή Stephan έπισημαίνει ώς περαιτέρω κοινο άξονα τών παραστάσεων τών 
σταυροθολίων τήν άμεση η εμμεση σχέση τών απεικονιζομένων θεμάτων μέ τίς 
ακολουθίες τής έορτής τών Χριστουγέννων. Apostelkirche, σ. 119-120.
825 Underwood, Kariye Djami, τ. 2, πίν. 80. Έπισημαίνεται ή απεικόνιση του Δανιήλ 
φέροντος κώδικα, αντί του συνήθους είλητου, στοιχείο πού απαντά καί σέ άλλες
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Παρότι δέν φέρει σύμβολο, έντάσσουμε την παράσταση στην 

μελέτη μας, καθώς το κείμενο, έν προκειμένψ, έπέχει θέση συμβόλου. 

Επιπλέον, καί τά είκονογραφικά συμφραζόμενα ύποστηρίζουν την έκτα

κτη αύτη θεώρηση. Ό προφήτης είκονίζεται δίπλα στούς έν τή καμίνψ 

τρείς Παίδας, τον Μωυση μέ την στάμνο πού φέρει προτομη της Θεοτόκου 

(Είκ. 43) καί τον Ααρών μέ την έκβλαστήσασα ράβδο (Είκ. 59), σέ ένα 

περιβάλλον, δηλαδή, πού έχει σαφές συμβολικο περιεχόμενο μέ εύθεία 

άναφορά στην Θεία Ενανθρώπηση καί δη στο πρόσωπο της Θεοτόκου. 

Τέλος, στην κορυφη τού τρούλλου είκονίζεται η Θεοτόκος Βρεφοκρατούσα 

σέ μετάλλιο.826

Στο συγκεκριμένο σύνολο ο Δανιηλ συγκαταλέγεται καταχρηστι- 

κώς μεταξύ τών προπατόρων τού Χριστού άκριβώς λόγψ της ιδιαίτερης 

σχέσης του μέ το γεγονος της Θείας Ενανθρωπήσεως, το οποίο προφήτευ- 

σε. Ή έπιγραφη στον κώδικα μέ την άναφορά στον Λίθο -τύπο τού 

Χριστού- ύπογραμμίζει ούσιαστικά τον κρίκο πού τον συνδέει μέ το θέμα 

καί τον λόγο, γιά τον οποίο τού δόθηκε μιά θέση στο συγκεκριμένο 

είκονογραφικο σύνολο.827

άπεικονίσεις του, όπως π.χ. στον τρούλλο της Περιβλέπτου τού Μυστρά (μεταξύ 1365 καί 
1374), τού Άγ. Θεοδώρου Στρατηλάτου στο Novgorod (μεταξύ 1360/1 καί 1378) καί τού Άγ.
Νικολάου της Στέγης στην Κακοπετριά (β' μισο 14ου αί.), όπου, μάλιστα, το
άναγεγραμμένο κείμενο άναφέρεται στον Λίθο καί στίς δύο πρώτες περιπτώσεις είναι το 
ίδιο μέ αύτο της Μ. Χώρας. Βλ. Μουρίκη, Προεικονίσεις, σ. 219 καί πίν. 78. T.Y. 
Tsarevskaya, Rospis' cerkvi Feodora Stratilata na Rucju v Novgorode, Moskva 2007, σ. 61 καί είκ. 
6, σ. 56, είκ. 8, σ. 58. Παπαμαστοράκη, Ό διάκοσμος,  σ. 24 καί πίν. 63β. Βλ. καί τούς πίν. 
122α, 137β, 141α, όπου ύπάρχουν περαιτέρω παραδείγματα άπεικόνισης τού Δανιηλ μέ 
κώδικα, πού έχει διαφορετικο περιεχόμενο. Αναφορές στο θέμα της άπεικόνισης τού 
Δανιηλ μέ είλητο η κώδικα καί λίγα σχετικά παραδείγματα βλ. καί στο άρθρο τού 
Popovich, Figure proroka, σ. 458 καί ύποσ. 129-131, σ. 458.
826 Underwood, Kariye Djami,  τ. 2, πίν. 68, 79-82.
827 Underwood, Kariye Djami, τ. 1, σ. 50, 54-55, όπου έπισημαίνεται η έπιλογη τού
γεγονότος της Θείας Ενανθρωπήσεως, ώς άξονος τού προγράμματος τού τρούλλου.
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4.3.2.2 Περίβλεπτος Μυστρά (μεταξύ 1365 και 1374) (αρ. κατ. 8δ)

Στο τύμπανο του τρούλλου της Περιβλέπτου του Μυστρά έχουμε

ένα πληρες παράδειγμα του συνοπτικου τύπου άπεικόνισης του θέματος.

Μεταξύ τών προφητών είκονίζεται ο Δανιηλ κρατώντας το Όρος η 

το Λίθο μέ το δεξί καί άνοικτο κώδικα στο άριστερο χέρι (Είκ. 51). Έπάνω 

στο σύμβολο είκονίζεται μετάλλιο μέ την προτομη της Θεοτόκου, ενώ 

στον κώδικα άναγράφονται τά έξης: «Καί ο λίθος [ο] πατάξας την είκόνα 

εγένετο είς [ό]ρος μέγα κ(αί) έπλησεν».828

Ώς προς την είκονογραφία, επισημαίνεται το γεγονός, ότι ο Δανιηλ 

είναι ο μόνος άπο τούς είκοσι συνολικά προφητες καί δικαίους, πού είκο

νίζονται στον συγκεκριμένο τρουλλο, ο οποΐος φέρει άνοικτο κώδικα άντί 

είλητου, καί εμφανίζει έτσι μιά άναλογία μέ την παράστασή του στο 

τύμπανο του Β τρούλλου του εσωνάρθηκος της Μ. Χώρας.829

Καί στην περίπτωση αύτη επισημαίνεται ή συνήθης άσάφεια στην 

άπόδοση του συμβόλου. Ή ύπαρξη του μεταλλίου μέ την Θεοτόκο συνη- 

γορεΐ ύπέρ της ταύτισής του μέ το Όρος, ενώ το συνοδευτικο κείμενο 

άναφέρεται στον Λίθο. Πάντως, σέ κάθε περίπτωση, ή παράσταση 

σχετίζεται μέ την Θεία Ένανθρώπηση μέ έμφαση στο πρόσωπο της 

Θεοτόκου.

Έκτος του Δανιήλ, άπο τούς ύπόλοιπους προφητες πού είκονίζονται 

στον τρουλλο της Περιβλέπτου σύμβολα φέρουν καί οί Μωυσης (Βάτο- 

Στάμνο), Ααρών (Ράβδο) καί Γεδεών (Πόκο) (Είκ. 48, 49, 50).830 Οί άλλες 

μορφές δέν συνοδεύονται άπο σύμβολα, το περιεχόμενο, όμως, τών 

είλητών πού φέρουν άφορ^ στην Ένανθρώπηση του Λόγου καί τον ρόλο 

της Θεοτόκου.

828 Μουρίκη, Προεικονίσεις, σ. 219 καί πίν. 78. Γιά το κείμενο του κώδικα βλ. καί Rhoby, 
Epigramme, σ. 248.
829 Βλ. Underwood, Kariye Djami, τ. 2, πίν. 80.
830 Μουρίκη, Προεικονίσεις, πίν. 76-77, 79.
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Όσον αφορ^ στο λοιπο είκονογραφικο πρόγραμμα του ναου, ό 

Δανιήλ σχετίζεται μέ τήν παράσταση τών τριών Παίδων πού βρίσκεται 

στον Ν τοίχο του κεντρικου Ίερου Βήματος (Είκ. 52) καί μέ τον κύκλο του 

βίου τής Θεοτόκου πού έκτείνεται σέ διάφορα σημεία του κυρίως ναου καί 

του Ίερου Βήματος, θέματα μέ ανάλογο θεολογικο περιεχόμενο.831

Το θέμα του αλατομήτου Όρους, άρρηκτα συνδεδεμένο μέ το 

πρόσωπο του προφήτου Δανιήλ, διαγράφει μια πορεία στήν είκονογραφία 

χωρίς ίδιαίτερες διακυμάνσεις. Έμφανίζεται -μέ αποκρυσταλλωμένη έν 

πολλοίς τήν είκονογραφία- ευθύς έξαρχής ώς τύπος τής Θεοτόκου καί τής 

Θείας Ένανθρωπήσεως. Το στοιχείο αυτο είναι σημαντικό, καθώς το 

διαφοροποιεί αφενος απο τίς περισσότερες άλλες παραστάσεις θεομητο

ρικών προτυπώσεων, αφετέρου είναι ένδεικτικο τής αποκλειστικής έρμη- 

νείας του μέ άξονα το πρόσωπο τής Θεοτόκου καί του Χριστου. Ή σταθερή 

παρουσία του αλατομήτου Όρους καί του Δανιήλ στίς απεικονίσεις του 

θέματος «Άνωθεν οί Προφήται» μαρτυρεί ακριβώς για τήν θεώρηση του 

θέματος ώς μιάς απο τίς κυριότερες προτυπώσεις τής Θεοτόκου καί του 

ένσάρκου Λόγου.

831 Dosogne-Lafontaine, Enfance de la Vierge, τ. Ι, σ. 50. Millet, Mistra, πίν. 111, 3.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Θ '

Τ ρ ε ι ς  Π α ι δ ε ς  ε ν  τη κ α μ ιν ω

1. Ή  γ ρ α π τ ή  π α ρ ά δ ο σ η

1.1 Ή  Π α λ α ιά  Δ ια θ ή κ η

Ή σχετικη μέ τούς Τρείς Παίδες διήγηση περιλαμβάνεται στο γ' 

κεφάλαιο τού προφητικού βιβλίου τού Δανιήλ. Σέ αύτο περιγράφεται 

λεπτομερώς η άρνηση τών Ανανία, Αζαρία καί Μισαηλ νά προσκυνήσουν 

την χρυση είκόνα τού Ναβουχοδονόσορος, η τιμωρία τους μέ την είσα- 

γωγή τους στην κάμινο τού πυρός, ο ύμνος τους προς τον Θεο κατά την 

παραμονή τους σέ αύτη καί η θαυμαστη διάσωσή τους άπο άγγελο 

Κυρίου: «... καί οί τρείς ουτοι, Σεδράχ, Μισάχ καί Αβδεναγώ, έπεσον είς 

μέσον της καμίνου τού πυρος της καιομένης πεπεδημένοι. καί περιεπά- 

τουν έν μέσψ της φλογος ύμνούντες τον Θεον καί εύλογούντες τον 

Κύριον. ... ο δέ άγγελος Κυρίου συγκατέβη άμα τοίς περί τον Αζαρίαν είς 

την κάμινον καί έξετίναξε την φλογα τού πυρος έκ της καμίνου καί 

έποίησε το μέσον της καμίνου ώς πνεύμα δρόσου διασυρίζον, καί ούχ 

ηψατο αύτών το καθόλου το πύρ καί ούκ έλύπησεν ούδέ παρηνώχλησεν 

αύτοίς». (Δαν. 3, 23 καί 25-26).

1.2 Ή  ε κ κ λ η σ ια σ τ ικ ή  γ ρ α μ μ α τ ε ία

1.2.1 Ή  π α τερική συγγραφ ή

Το θέμα τών Τριών Παίδων έχει έρμηνευθεί μέ διαφόρους τρόπους 

άπο τούς Πατέρες. Απο πολύ νωρίς θεωρήθηκε τύπος της θυσίας καί της 

Αναστάσεως τού Κυρίου, τού άποδόθηκε, δηλαδή, εύχαριστιακος καί 

σωτηριολογικος χαρακτήρας. Ή σωτηρία τών Παίδων συμβολίζει την



333

σωτηρία τής ψυχής τών πιστών.832 Μια σημαντική παράμετρο τής έπί του 

θέματος πατερικής έρμηνευτικής συνιστ^ ή ταυτότητα τής μορφής του 

αγγέλου Κυρίου πού μετέβαλε σέ δρόσο το πυρ τής καμίνου. Σύμφωνα μέ 

τούς περισσότερους έρμηνευτές ό άγγελος αυτος ήταν ό άσαρκος ακόμη 

τότε Λόγος, έπομένως το όλο γεγονος εχει τον χαρακτήρα μιάς θεοφά- 

νειας.833

832 Είναι ένδεικτικό, ότι το πρώτο ύπόμνημα στο βιβλίο του Δανιήλ γράφεται απο τον άγ. 
Ίππόλυτο στα 202-204, στήν κορύφωση του διωγμου του Σεπτιμίου Σεβήρου, για 
διαφόρους λόγους, αλλα κυρίως έπειδή ή ίστορία τών Τριών Παίδων συμβόλιζε κατα 
κάποιον τρόπο τήν ίστορία τών χριστιανών μαρτύρων καί συνιστουσε πρότυπο καί 
παρηγορια για τούς διωκόμενους πιστούς. Παπαδοπούλου, Πατρολογία Α', σ. 375. Καί ό 
απόστολος Παυλος στήν Προς Εβραίους Έπιστολή του (11, 34) συγκαταλέγει τούς Παίδες 
μεταξύ τών μαρτύρων τής πίστεως στήν Παλαια Διαθήκη. Βλ. Κωνστ.Σ. Βλάχου, 
«"Μάρτυς" καί "Άγιος" στήν Παλαια Διαθήκη» στο Στυλ.Γ. Παπαδοπούλου (έπ.), Ό 
Άγιος καί ό Μάρτυρας στη ζωη της Εκκλησίας, Εισηγήσεις ΙΒ ' Συνεδρίου Πατερικής 
Θεολογίας,  Άθήνα 1994, σ. 10, 17. Είναι σημαντικο να σημειωθεί σέ αυτο το σημείο, ότι 
κατα μία παράδοση καί οί ίδιοι οί Τρείς Παίδες είχαν μαρτυρικο τέλος. Ή σύνδεση, 
έπομένως, μέ τούς χριστιανούς μάρτυρες γίνεται στενότερη. Είναι δέ ένδεικτικό, ότι ή 
δοκιμασία τους εχει έπηρεάσει καί τίς αναφορές σέ συναξάρια άγίων πού ύπέστησαν το 
δια πυρος μαρτύριο. Στον βίο π.χ. τών άγ. Νικάνδρου καί Ερμαίου, όπως παραδίδεται σέ 
χειρόγραφο του 11ου αί., αναφέρεται ότι ένα απο τα βασανιστήρια ήταν ή τοποθέτησή 
τους σέ κάμινο. Οί άγιοι διεφυλάχθησαν αβλαβείς, ένώ οί βασανιστές κάηκαν απο τήν 
φωτιά. Ό συντάκτης του κειμένου παραλληλίζει τα γεγονότα μέ τα περιστατικα του βίου 
τών Τριών Παίδων: «κάμινον γαρ έκκαύσας ό τύραννος ένίησιν αυτούς έν αυτή. Οί δέ 
άγιοι μάρτυρες ευχήν αναπέμψαντες προς θεον πάντων έρρύσθησαν τών δυσχερών' καί 
γαρ ό τοίς τρισίν νεανίαις πάλαι τή καμίνψ συγκαταβας καί τούς ανακαίοντας 
έξαναλώσας καί τούς παίδας αβλαβείς περισωσάμενος αυτος καί τοίς μάρτυσι 
προσευχομένοις παρίσταται βοηθος καί τούς ανάπτοντας μέν ασεβείς τήν φλόγα σύν τφ 
δυσσεβεί Άλεξίψ πυρί καταναλίσκει, τούς δέ άγίους μάρτυρας ασινείς διαφυλάττει». W. 
Lackner, «Eine unedierte Passion der Martyrer Nikandros und Hermaios», JOB 29 (1980), σ. 
126.

Ή παράδοση αυτή πού απέδιδε στούς Τρείς Παίδες τήν ίδιότητα τών Μαρτύρων 
έπηρέασε καί τίς απεικονίσεις του θέματος, καθώς οί Παίδες έμφανίζονται συχνα 
έντεταγμένοι σέ χορούς μαρτύρων καί σέ μηνολόγια-μαρτυρολόγια, όπου συνδυάζονται 
μέ τα μαρτύρια διαφόρων άγίων. Μια χαρακτηριστική περίπτωση είναι ή απεικόνισή 
τους στήν πρόθεση του ναου τής Θεοτόκου στο Pec (1337), όπου καί οί τρείς κρατουν 
σταυρούς μαρτυρίου (Είκ. 107).
833 Καί ό ίδιος ό Ναβουχοδονόσωρ μαρτυρεί για τον ίδιαίτερο χαρακτήρα του τετάρτου 
προσώπου πού έμφανίζεται στήν κάμινο: «... ίδού έγώ όρώ άνδρας τέσσαρας λελυμένους 
καί περιπατουντας έν μέσψ του πυρός, καί διαφθορα ουκ εστιν έν αυτοίς, καί ή όρασις 
του τετάρτου όμοία υίφ Θεου» (Δαν. 3, 25). Ήδη στο πρωιμότερο έρμηνευτικο ύπόμνημα 
του βιβλίου του Δανιήλ ό άγ. Ίππόλυτος αναπτύσσει έκτενώς τήν άποψη τής ταύτισης 
του αγγέλου μέ τον άσαρκο Λόγο, συνδέει το θέμα μέ τήν Θεία Ένανθρώπηση καί 
προχωρεί ακόμη περισσότερο διατυπώνοντας τήν γνώμη, ότι μόνος ό Ναβουχοδονόσωρ 
απο τούς παρισταμένους εβλεπε τήν αγγελική μορφή. Ή αναγνώριση καί όμολογία του
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Σέ ένα δεύτερο επίπεδο καί σέ μεταγενέστερο χρόνο το θέμα 

έρμηνεύθηκε καί ώς προτύπωση της Θείας Ένανθρωπήσεως καί της 

Θεοτόκου. Όπως οί Τρεΐς Παΐδες διατηρήθηκαν άλώβητοι στην κάμινο 

του πυρός, έτσι καί ή Θεοτόκος, αν καί άνθρωπος, δέν κατεφλέγη άπο το 

πυρ της θεότητος καί επιπλέον, παρότι γέννησε, παρέμεινε παρθένος.

Απο τίς σχετικές άναφορές τών Πατέρων παραθέτουμε ενδεικτικά 

δύο. Ή μία προέρχεται άπο τον πρώτο λόγο του άγ. Ίωάννου του 

Δαμασκηνου (675 π.-750 π.) στο γεγονος της Κοιμήσεως της Θεοτόκου: 

«Ου σε (ενν. Θεοτόκε) δέ προεμήνυσε κάμινος πυρ δροσίζον άμα καί 

φλέγον δεικνύουσα καί του θείου πυρος άντίτυπον του εν σοί κατοι- 

κήσαντος;».834

Ή δεύτερη άναφορά γίνεται άπο τον άγ. Ταράσιο Κωνσταντινου

πόλεως (730-806) στον λόγο του Εις τά ΕΙσόδια της ύπεραγίας Θεοτόκου: 

«σέ (ενν. Θεοτόκε) οί εν Βαβυλώνι τρεΐς παΐδες τύπον έχοντες, καί του 

Υίου σου την επιθυμίαν κατανοήσαντες, την κάμινον την έπταπλασίως 

καυθεΐσαν διηλθον άβλαβεΐς, καί ώς εν θαλάμψ χαίροντες μέσον εχό- 

ρευον’».835

1.2.2 Ή  ύμ νογραφ ία

Στην ύμνογραφία το θέμα τών Τριών Παίδων χρησιμοποιεΐται 

εύρύτατα καί έχει μιά σταθερη παρουσία. Οί δύο ύμνοι πού έψαλαν μέσα

θείου χαρακτηρος της τελευταίας άπο τον βασιλιά έρμηνεύεται, μάλιστα, ώς τύπος της 
μελλοντικης άναγνωρίσεως καί άποδοχης του Μεσσίου άπο τά έθνη. Αναφέρεται 
χαρακτηριστικά: «Ζητεΐν ουν χρή’ τίς ήν ούτος ο άγγελος ο εν τη καμίνψ φανείς ... Ούκ 
άλλος ήν, μη πλανώ, άλλ' η ούτος ο καί τούς Αιγυπτίους εν ύδατι κρίνας». Είς τον Δανιήλ, 
Λόγος Β !, Περί της είκόνος ης (sic) εστησεν Ναβουχοδονόσορ ό βασιλεύς, ΧΧΧΙΙ, 1-2. Βλ. M. 
Lefevre, Hippolyte, Commentaire sur Daniel, (SC 14), Paris 1947 (άνατύπωσις 2006), σ. 180. Ή 
μορφη του άγγέλου του Κυρίου εμφανίζεται καί σέ άλλες παλαιοδιαθηκικές διηγήσεις 
καί έχει επίσης ταυτισθεΐ άπο τούς περισσότερους έρμηνευτές μέ τον άσαρκο Λόγο. Το 
πιο γνωστο σχετικο παράδειγμα ύπάρχει στο περιστατικο της πάλης του Ίακώβ μέ τον 
άγγελο, το οποΐο περιγράφεται στο βιβλίο της Γενέσεως (32, 24-32). Βλ. καί Βέλλα, Mal'ak- 
Jahve,  σ. 7-10.
834 Εις την κοίμησιν της αγίας Θεοτόκου λόγος πρώτος, 8, 33-35. Kotter, Die Schriften,  σ. 493.
835 PG 98, 1493A.
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στην κάμινο οί Τρείς Παίδες γιά νά δοξάσουν τον Θεο συμπληρώνουν την 

όκτάδα τών ύμνων της Παλαιάς Διαθήκης, οί οποίοι μαζί μέ τον 

καινοδιαθηκικο ύμνο της Θεοτόκου συνιστούν τά πρότυπα τών έννέα 

Ωδών τού ύμνογραφικού είδους τού κανόνος. Συγκεκριμένα, οί είρμοί, τά 

πρώτα, δηλαδή, τροπάρια, τών Ωδών Ζ' καί Η' έχουν σταθερά περιεχό

μενο σχετικο μέ τούς Τρείς Παίδας. Αύτο σημαίνει, ότι οί σχετικές άνα

φορές είναι πάρα πολλές. Ένας σημαντικος άριθμος άπο αύτές πραγμα

τεύεται το θέμα ώς τύπο της Θείας Ενανθρωπήσεως καί της Θεοτόκου.836 

Ενδεικτικά παραθέτουμε τον είρμο της Η' Ώδης τού ρυθμοτονικού 

κανόνος τού Όρθρου της έορτης τών Χριστουγέννων:

«Θαύματος ύπερφυούς η δροσοβόλος, 

έξεικόνισε κάμινος τύπον’ ού γάρ ους 

έδέξατο φλέγει νέους, ώς ούδέ πύρ 

της Θεότητος, Παρθένου ην ύπέδυ νηδύν’ 

διο άνυμνούντες άναμέλψωμεν’ Εύλογείτω 

η κτίσις πάσα τον Κύριον, καί ύπερυψούτω, 

είς πάντας τούς αίώνας».837

836 Καί στο πρωιμότερο τού κανόνος ύμνογραφικο είδος τού κοντακίου ύπάρχουν 
σημαντικές άναφορές στο θέμα τών Τριών Παίδων, φορτισμένες μέ ποικίλο συμβολικό- 
θεολογικο περιεχόμενο. Ό άγ. Ρωμανος ο Μελψδος άναφέρεται στον VIII ύμνο του 
άποκλειστικά στο θέμα αύτό, τονίζοντας καί την θεία ίδιότητα τού έμφανισθέντος 
άγγέλου καί τον συμβολικο χαρακτήρα τού γεγονότος ώς τύπου της ύπερλόγου 
συλλήψεως. Ενδεικτικά παραθέτουμε τον ΚΣΤ' Οίκο:

«Όθεν καταπλαγέντες έξέστησαν τή καρδί^
Σεδράχ, Μισάχ καί Αβδεναγώ, καί άλλήλοις συνελάλησαν’
"Τί, φησίν, έστί τούτο; Ούκ έστιν άγγελος ουτος, 
άλλά Θεος τών άγγέλων’ έν άγγέλου μορφή φαίνεται 
ο είς τον κόσμον μέλλων έρχεσθαι, καί σβεννύειν 
την τών είδώλων γέενναν ώσπερ άρτι την κάμινον.
Αύτος καί νύν ώφθη καί τών μελλόντων γίνεσθαι
την είκόνα ύπέδειξεν ημίν’
καθάπερ καί άρτι την κάμινον έδρόσισεν,
ούτως μέλλει ώς ύετος είς την άγαμον καταρδεύειν τούς ψάλλοντας’. " .

De Matons, Hymnes, I, σ. 396-398.
837 Μηναιον Δεκεμβρίου, σ. 314. Γιά περισσότερες ύμνογραφικές άναφορές στο θέμα βλ. 
Εύστρατιάδου, Ή Θεοτόκος, σ. 32.
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2. Ή  λ ε ιτ ο υ ρ γ ικ ή  χ ρ ή σ η

Ή χρήση τού θέματος στην λατρεία προσδιορίζεται άπο το πολλα- 

πλο θεολογικο καί συμβολικό του περιεχόμενο. Καταρχάς, η έρμηνεία της 

διάσωσης τών Τριών Παίδων άπο την κάμινο ώς τύπου της Αναστάσεως 

έπαιξε ρόλο στον ορισμο της σχετικης διήγησης άπο το βιβλίο τού Δανιηλ 

ώς ένος άπο τά άναγνώσματα τού Εσπερινού τού Μεγάλου Σαββάτου, ο 

οποίος τελείται το πρωί της ημέρας.838

Σέ δεύτερο έπίπεδο, η έπιλογη τού χρόνου έορτασμού της μνήμης 

τών Τριών Παίδων σχετίζεται στενά μέ την συμβολικη σύνδεσή τους μέ τά 

γεγονότα της Θείας Οίκονομίας. Συγκεκριμένα, η μνήμη τους τιμάται, 

μαζί μέ τού προφήτου Δανιήλ, μέ τον οποίο συνδέονται στενά, την ΙΖ' 

Δεκεμβρίου, λίγες δηλαδη ημέρες προ τών Χριστουγέννων.839 Επιπλέον, οί 

ίδιοι έντάσσονται καταχρηστικώς στην σειρά τών κατά σάρκα προπατό

ρων τού Κυρίου, λόγψ της καταγωγης τους άπο την ίδια μέ έκείνον φυλή, 

τού Ίούδα, καί λόγψ της έρμηνείας τών γεγονότων τού βίου τους ώς 

τύπων της Θείας Ενανθρωπήσεως.840

838 Τριώδιον,  σ. 496-498. Προφητολόγιον, σ. 394-415.
839 ΜηναΙον Δεκεμβρίου,  σ. 182-183.
840 Χαρακτηριστικη είναι η σχετικη άναφορά στο Συναξάριο της ημέρας, όπου λέγεται ότι 
η μνήμη τους τιμάται λίγες ημέρες προ της Γεννήσεως τού Χριστού «διά το καί αύτούς 
(οίμαι) είναι της έξ Ίούδα φυλης, έξ ης καί ο Σωτηρ πάντων Χριστος προς γένος 
κατάγεται». Μηναιον Δεκεμβρίου, σ. 183. Άλλωστε, καί στην ύμνολογία της Κυριακης τών 
Προπατόρων, η μνήμη τών οποίων έορτάζεται δύο Κυριακές πρίν άπο τά Χριστούγεννα, 
οί Τρείς Παίδες καί ο προφήτης Δανιηλ συγκαταριθμούνται στούς κατά σάρκα 
προπάτορες τού Κυρίου. Στον Όρθρο, μάλιστα, της ημέρας πέραν τού κανόνος τών 
Προπατόρων ύπάρχει καί δεύτερος άφιερωμένος στούς Τρείς Παίδες. Μηναιον Δεκεμ
βρίου, σ. 111-120. Ή συγκεκριμένη θεώρηση έχει άποτυπωθεί καί στην είκονογραφία. 
Επιφανέστερο σχετικο παράδειγμα συνιστώ η παρουσία τών Τριών Παίδων καί τού 
Δανιηλ στο τύμπανο τού Β τρούλλου τού έσωνάρθηκα της Μονης Χώρας (1315-1321), 
όπου είκονίζεται σειρά προπατόρων τού Κυρίου καί έπίσης άλλες προσωπικότητες της 
Παλαιάς Διαθήκης, τών οποίων η δράση θεωρήθηκε τύπος τών γεγονότων της Θείας 
Οίκονομίας (Μωυσης, Ααρών κ.ά.). Βλ. Underwood, Kariye Djami,  τ. 1, σ. 54-55, τ. 2, πίν. 68
71. Καί ο Διονύσιος έκ Φουρνά άναγνωρίζει αύτη την ίδιότητα στούς Τρείς Παίδες 
έντάσσοντάς τους σέ μιά είδικη κατηγορία ύπο τον τίτλο «Έτεροι προπάτορες έξω άπο 
την γενεαλογίαν». Ερμηνεία,  σ. 75-76. Ακριβώς τον ίδιο τίτλο, μεταφρασμένο στά 
άγγλικά, χρησιμοποιεί καί ο Underwood γιά την συγκεκριμένη κατηγορία προπατόρων 
στην Μονη Χώρας: «Other Ancestors outside the Genealogy». Kariye Djami,  τ. 1, σ. 50.
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Επομένως, οί δύο βασικές έρμηνευτικές παράμετροι του θέματος 

εκφράζονται άπο την χρήση του στην λατρεία. Ή ίδια έρμηνευτικη πολυ

σημία θά επιδράσει καί στην διαμόρφωση του θέματος στην είκονογρα

φία.

3. Ή  ε ικ α σ τ ικ ή  μ α ρ τ υ ρ ία

3.1 Ή  ε ίκ ο ν ο γ ρ α φ ικ ή  π α ρ ά δ ο σ η

Το θέμα τών Τριών Παίδων γνώρισε πολύ μεγάλη διάδοση στην 

είκονογραφία. Ή άπεικόνισή του γίνεται μέ δύο κύριους τρόπους. Είτε 

είκονίζεται ώς αύτοτελης άφηγηματικη παράσταση άποτελούμενη άπο 

ένα η περισσότερα επεισόδια841 είτε οί Τρεΐς Παΐδες είκονίζονται ώς 

μεμονωμένες μορφές, ολόσωμοι η, κατά κύριο λόγο, σέ μετάλλια.

Στην πρώτη περίπτωση ή άπεικόνιση άκολουθεΐ στά βασικά σημεΐα 

την άφήγηση του βιβλίου του Δανιηλ καί διαμορφώνεται άπο τά έξης 

στοιχεΐα: την φλεγομένη κάμινο, τούς Τρεΐς Παΐδας μέσα σέ αύτη κατά 

κανόνα δεομένους η, σέ ορισμένες περιπτώσεις, χορεύοντες842 καί τον

841 Κατά μία άλλη άποψη οί άπεικονίσεις του θέματος τών Τριών Παίδων πρέπει νά 
διαιρεθουν στον άπλο καί τον άφηγηματικο η άνεπτυγμένο τύπο, άνάλογα μέ την 
άπεικόνιση η όχι περισσοτέρων επεισοδίων μέ βάση την διήγηση του βιβλίου του Δανιήλ. 
Στην περίπτωση αύτη λαμβάνεται ύπόψιν μόνο ή άφηγηματικη άπεικόνιση του θέματος 
καί όχι ή εξίσου διαδεδομένη άπεικόνιση τών Παίδων ώς μεμονωμένων μορφών. Βλ. 
Archontopoulos, Trois Hebreux, σ. 125.
842 Ό χορος τών Τριών Παίδων μέσα στην κάμινο δέν μαρτυρεΐται άπο την παλαιοδια- 
θηκικη διήγηση, προέκυψε όμως άπο το γεγονός, ότι οί Παΐδες εύρισκόμενοι στην 
κατάσταση αύτη άνέπεμψαν δύο ύμνους δοξολογικου χαρακτηρος προς τον Θεό. Έτσι 
έδωσαν πανηγυρικο τόνο στην δοκιμασία τους διατρανώνοντας καί την πίστη τους στην 
θεία παντοδυναμία. Απο τά δεδομένα αύτά προέκυψε το στοιχεΐο του χορου τών Παίδων. 
Οί τρεΐς νέοι ύμνουν τον Θεο ψάλλοντας καί χορεύοντας. Ό συνδυασμος δοξολογικου 
ύμνου καί χορου μαρτυρεΐται στην Παλαιά Διαθήκη ρητώς καί στο βιβλίο τών Ψαλμών, 
όπου ο λαος προτρέπεται στην δοξολογία του Θεου, μεταξύ άλλων, καί ώς έξης: «Αίνεΐτε 
αύτον εν τυμπάνψ καί χορφ» (Ψαλμ. 150, 4). Ό χορος τών Παίδων στην κάμινο 
άναφέρεται συχνά στην ύμνογραφία. Στον ΚΕ' Οίκο του VIII ύμνου του άγ. Ρωμανου του 
Μελψδου, πού είναι, όπως προανεφέρθη, άφιερωμένος στούς Τρεΐς Παΐδας, άναφέρονται 
τά έξης:

«Στήσαντες ουν οί παΐδες χορον εν μέσψ καμίνου, 
ούράνιον εκκλησίαν άπειργάσαντο την κάμινον, 
ψάλλοντες μετ' άγγέλου τφ ποιητη τών άγγέλων
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άγγελο Κυρίου πού τούς καλύπτει μέ τα φτερά του διαφυλάσσοντάς τους 

αβλαβείς.843 Στα σταθερα αυτα στοιχεία προστίθενται ένίοτε καί άλλα 

δευτερεύοντα έπεισόδια, όπως οί ύπηρέτες , τούς όποίους κατέκαψε ή φω- 

τια η καί ό ίδιος ό Ναβουχοδονόσωρ, ό όποίος είτε ανακρίνει τούς Παίδας 

είτε παρακολουθεί τήν τιμωρία τους.844 Οί απεικονίσεις περισσοτέρων 

έπεισοδίων απο τήν διήγηση περί τών Τριών Παίδων είναι σπανιότερες 

στήν μνημειακή ζωγραφική,845 αλλα ίδιαίτερα διαδεδομένες 

κυρίως στα εικονογραφημένα Ψαλτήρια.846

καί πάσαν τήν λειτουργίαν τών ασάρκων έκμιμούμενοι' ...».
De Matons, Hymnes, I, σ. 396. Το στοιχείο του χορου τών Παίδων μέσα στήν κάμινο 
έμφανίζεται καί σέ απεικονίσεις του θέματος στήν είκονογραφία. Άναφέρουμε π.χ. τήν 
πολύ χαρακτηριστική παράσταση στήν πρόθεση του ναου τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου 
στο Κρεμλίνο (1482 η 1514/15), όπου οί Τρείς Παίδες είκονίζονται πιασμένοι μέ τον 
άγγελο σέ κυκλικο χορό. M.V. Alpatov, Uspenskij sobor Moskovskogo Kremlja, Moskva 1971, 
είκ. 43. Για το θέμα του χορου τών Παίδων βλ. καί Μ. Παρχαρίδου-Άναγνώστου, «Τρείς 
παίδες έν καμίνψ: έπισημάνσεις στήν πρωτοχριστιανική είκονογραφία του θέματος», 
Βυζαντινά 24 (2004), σ. 341-352.
843 Άπο τα σχετικα παραδείγματα τής έξεταζόμενης περιόδου αναφέρουμε τίς παρα
στάσεις του Πρωτάτου (1290 π.), του Άγ. Κλήμεντος Άχρίδος (1294/5), τής Μονής 
Βατοπαιδίου (1312) καί τής Περιβλέπτου του Μυστρά (μεταξύ 1365 καί 1374). Βλ. 
Καλλινίκου, Ή τεχνική, είκ. 38, σ. 172. Τσιγαρίδα, Τα ψηφιδωτά, είκ. 215, σ. 252. Millet, 
Mistra, πίν. 111, 3. Ή αφηγηματική απεικόνιση του θέματος απαντ^ καί σέ πολλα 
μεταβυζαντινα μνημεία, όπως π.χ. ή Μονή Άναπαυσά (1527), ή Μεγίστη Λαύρα (1535), ή 
Μολυβοκκλησια (1541) κ.ά. Σοφιανου, Τσιγαρίδα, Αναπαυσάς,  σ. 267. Millet, Athos, πίν. 120, 
2. Παντζαρίδου, Μολυβοκκλησιά, είκ. 72, σ. 351.
844 Ή ανάπτυξη τής εικονογραφίας τών έπιμέρους έπεισοδίων εχει συνδεθεί μέ τήν 
ύπαρξη στο Βυζάντιο, καί αργότερα στήν Ρωσία, λειτουργικου δράματος μέ θέμα ακρι
βώς τήν ίστορία τών Τριών Παίδων. Περί αυτου βλ. V. Cottas, Le thiatre a Byzance,  Paris 
1931, σ. 97-102. M.M. Velimirovic, «Liturgical Drama in Byzantium and Russia», DOP 16 
(1962), σ. 349-385 καί είκ. 1-7. M. Bernabo, «Teatro a Bisanzio: le fonti figurative dal VI all' XI 
secolo e le miniature del Salterio Chludov», Bizantinistica,  Σ. 2, VI (2004), σ. 71-72 καί πίν. ΙΧ, 
είκ. 15.
845 Άναφέρουμε ένδεικτικα τίς απεικονίσεις στον νάρθηκα τών Άγ. Άναργύρων 
Καστοριάς (1180-1190) καί στον κυρίως ναο του Decani (1346-50), όπου στο κυρίως θέμα 
προστίθενται καί οί Χαλδαίοι πού φονεύονται απο το πυρ τής καμίνου. Πελεκανίδου, 
Χατζηδάκη, Καστοριά, σ. 25 (αρ. 159). Petkovic, Decani, II,  πίν. CCLXVII. Άπο τα 
μεταβυζαντινα παραδείγματα αναφέρουμε τήν παράσταση στον νάρθηκα του ναου του 
Άγ. Ήρακλειδίου τής Μονής Λαμπαδιστή στήν Κύπρο (β' μισο 15ου αί.), όπου οί μορφές 
τών Τριών Παίδων μέσα στήν κάμινο πλαισιώνονται τόσο απο δύο ύπηρέτες πού 
συνδαυλίζουν τήν φωτια όσο καί απο τον Ναβουχοδονόσορα πού παρακολουθεί τα 
τεκταινόμενα καθισμένος στον θρόνο του. Παπαγεωργίου, Μονη Λαμπαδιστού,  είκ. 37, σ. 
42.
846 Για παραδείγματα τέτοιων απεικονίσεων στα Ψαλτήρια βλ. Archontopoulos, Trois 
Hebreux, σ. 125. Είναι ένδιαφέρον, ότι έπεισόδια απο τον κύκλο τών Τριών Παίδων
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Οί άφηγηματικές παραστάσεις τού θέματος έχουν, όπως προανε- 

φέρθη, πολυεπίπεδο θεολογικό-συμβολικο περιεχόμενο, το οποίο, όμως, 

δέν δηλώνεται άπο είκονογραφικά στοιχεία, όπως π.χ. κάποιο μετάλλιο 

μέ την Θεοτόκο, άλλά προσδιορίζεται άπο το περιβάλλον πρόγραμμα.847 

Έτσι, είναι σέ κάθε περίπτωση δύσκολο νά γίνει μέ άπόλυτους όρους μιά 

διάκριση τών παραστάσεων αύτών σέ καθαρά ίστορικού η συμβολικού 

περιεχομένου. Μέ έπίγνωση τών περιορισμών αύτών θά μπορούσαμε νά 

πούμε, ότι οί παραστάσεις τού θέματος σέ χειρόγραφα (Ψαλτήρια, 

Μηνολόγια), σέ φορητές είκόνες καί στην μνημειακη ζωγραφική, ώς 

τμήματα τού κύκλου τών Αρχαγγέλων καί τού Μηνολογίου, έχουν κατά 

βάσιν ίστορικο χαρακτήρα.

Οί συνοπτικές άπεικονίσεις, όπου οί Τρείς Παίδες είκονίζονται ώς 

μεμονωμένες ολόσωμες μορφές η σέ μετάλλια έντάσσονται κυρίως σέ 

χορούς μαρτύρων η σέ μηνολόγια, στοιχείο πού παραπέμπει στην 

προαναφερθείσα παράδοση πού τούς άποδίδει μαρτυρικο τέλος.848 Το

είκονίζονται άπο την παλαιοχριστιανικη ήδη περίοδο. Πολλά παραδείγματα άπαντούν 
π.χ. σέ σαρκοφάγους, το είκονογραφικο πρόγραμμα τών οποίων περιλαμβάνει σταθερά 
σχετικές άπεικονίσεις λόγψ τού συσχετισμού της σωτηρίας τών Παίδων μέ την 
Ανάσταση. Βλ. Deichmann, Repertorium, τ. 1, Νο 28, πίν. 9, Νο 340, πίν. 64, Νο 625, πίν. 94.
847 Σέ ορισμένες περιπτώσεις π.χ. το θέμα τών Τριών Παίδων είκονίζεται έντεταγμένο σέ 
είκονογραφικούς κύκλους θεομητορικών προτυπώσεων η σέ συσχετισμο μέ παραστάσεις 
της ίδιας της Θεοτόκου η σκηνών τού βίου της. Αναφέρουμε ένδεικτικά την παρουσία 
τους στον κύκλο τών προτυπώσεων στην Betania (μετά το 1207) καί σέ αύτον τού βίου της 
Θεοτόκου στο καθολικο της Μ. Βατοπαιδίου (1312). Eastmond, Royal Imagery, σ. 156. 
Τσιγαρίδα, Τά ψηφιδωτά, είκ. 215, σ. 252 καί σ. 246.
848 Ένα άπο τά πρωιμότερα παραδείγματα άπεικόνισης τών Τριών Παίδων σέ μετάλλια 
άπαντά στην Μονη τού Άγ. Ίωάννου τού Χρυσοστόμου Κουτσοβέντη (1100 π.). C. Mango, 
E.J.W. Hawkins, S. Boyd, «The Monastery of St. Chrysostomos at Koutsovendis (Cyprus) and 
Its Wall Paintings», DOP 44 (1990), είκ. 112 καί σ. 84. Στην παλαιολόγειο ίδιαίτερα περίοδο 
άπαντά πολύ συχνά η άπεικόνιση τών Τριών Παίδων έντος μεταλλίων στην μεσαία ζώνη 
είκονογραφήσεως τών ναών άνάμεσα σέ μορφές μαρτύρων καί άλλων άγίων. 
Αναφέρουμε ένδεικτικά τον ναο τών Άγ. Κωνσταντίνου καί Ελένης στην Αχρίδα (14ος καί 
15ος αί.), τών Ταξιαρχών στην Αγριακόνα (π. 1400), καί τού Άγ. Ανδρέου Ρουσούλη στην 
Καστοριά (1441/2). Subotic, Sveti Konstantin i Jelena, σ. 51 καί σχ. 3. Δωρη-Δεληγιάννη, 
Αγριακόνα, σ. 551-552 καί είκ. 22. Τσιγαρίδα, Άγιος Ανδρέας, είκ. 170, σ. 313. Γιά την 
άπεικόνιση στά πλαίσια τών Μηνολογίων βλ. το παράδειγμα στην Μονη τού Treskavac 
(1334-1335 μέ 1350 π.). M. Gligorijevic-Maksimovic, «La peinture du XlVe siecle au 
monastere de Treskavac», ZRVI 42 (2005), είκ. 25-27, σ. 146-148.
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συμβολικο περιεχόμενο τέτοιων άπεικονίσεων είναι δύσκολα άνιχνεύσιμο 

καί μπορεΐ νά τεκμηριωθεΐ μόνο μέ βάση τά είκονογραφικά συμφραζό-

μενα.849

Οί πολλαπλές έρμηνευτικές προσεγγίσεις του θέματος τών Τριών 

Παίδων έχουν επηρεάσει καί την πορεία του στην τέχνη, όχι τόσο σέ ό,τι 

άφορ^ στην είκονογραφία του, ή οποία είναι κατά βάσιν σταθερή, όσο 

στην παρουσία καί χρήση του σέ όλους σχεδον τούς τομεΐς της βυζαντινης 

τέχνης (γλυπτική, μικρογραφία, μνημειακη ζωγραφική, μικροτεχνία) καί 

σέ ποικίλα συμφραζόμενα.

Το θέμα τών εν τη καμίνψ Τριών Παίδων χρησιμοποιήθηκε εύρέως 

στην βυζαντινη μνημειακη ζωγραφικη καί έχει συμπεριληφθεΐ στο 

πρόγραμμα πολλών ναών. Ή διάδοσή του αύτη οφείλεται κατά κύριο 

λόγο στο πλούσιο θεολογικό του περιεχόμενο καί στίς πολλαπλές 

έρμηνεΐες πού έχει δεχθεΐ, στοιχεΐο πού το καθιστ^ «εύέλικτο» στην 

προσαρμογή του στά έκάστοτε είκονογραφικά-θεολογικά συμφραζόμενα. 

Συνέπεια αύτου είναι ή δυνατότητα δόκιμης τοποθέτησής του σέ διάφορα 

σημεΐα τών ναών άπο το Ίερο Βημα μέχρι τον νάρθηκα.850

3.2 Ή  π α ρ ο υ σ ία  κ α ι εξέλ ιξη  το ύ  θ έ μ α το ς  έ ω ς  τ ή ν  
Π α λ α ιο λ ό γ ε ια  π ε ρ ίο δ ο

Ή παράσταση τών εν τη καμίνψ Τριών Παίδων εμφανίζεται πολύ 

νωρίς στην τέχνη καθώς είναι άπο τά άγαπητά παλαιοχριστιανικά

849 Γιά παράδειγμα στην Αγριακόνα τά μετάλλια τών Τριών Παίδων συνδυάζονται μέ τίς 
μορφές του Δανιηλ καί τών Θεοπατόρων Ίωακείμ καί Άννης, ενώ στον Άγ. Ανδρέα 
Ρουσούλη βρίσκονται επάνω άπο την παράσταση της ένθρονης Βρεφοκρατούσας. Δωρη- 
Δεληγιάννη, Αγριακόνα, σ. 551-552 καί είκ. 22. Τσιγαρίδα, Άγιος Ανδρέας, είκ. 170, σ. 313.
850 Απο τίς άπεικονίσεις του θέματος σέ διάφορες θέσεις σέ παλαιολόγεια μνημεΐα 
άναφέρουμε την παράσταση του θέματος στο Ίερο Βημα της Περιβλέπτου του Μυστρά 
(μεταξύ 1365 καί 1374), στον κυρίως ναο του καθολικου της Μονης Βατοπαιδίου (1312) καί 
στον εσωνάρθηκα της Μονης Χώρας (1315-1321). Millet, Mistra, πίν. 111, 3. Τσιγαρίδα, Τά 
ψηφιδωτά, είκ. 215, σ. 252. Underwood, Kariye Djami, τ. 2, πίν. 79-80.
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θέματα.851 Το θέμα είκονίζεται πολύ συχνά στίς κατακόμβες καί σέ 

σαρκοφάγους.852

Σημαντικη είναι καί ή παρουσία του θέματος σέ πρώιμα έργα 

μικροτεχνίας, όπως το ελεφαντοστέινο δίπτυχο της Ραβέννας (6ος αί.).853

Πρώιμο καί σημαντικο παράδειγμα άπεικόνισης του θέματος 

συνιστ^ ή φορητη είκόνα της Μονης Σινά (7ος αί. π.) (Είκ. 108).854 Σέ αύτη 

τονίζεται ιδιαίτερα ή μορφη του άγγέλου, ο οποΐος τοποθετεΐται δίπλα 

στούς Παΐδες νά χτυπ^ μέ την σταυροφόρο λόγχη του τίς φλόγες της 

καμίνου. Ή είκόνα έχει συνδεθεΐ μέ τον χώρο της Παλαιστίνης καί 

γενικότερα την κοπτικη τέχνη, στην οποία το θέμα είναι επίσης

άγαπητό.855

Ή παράσταση τών Τριών Παίδων έχει μιά σταθερη παρουσία στά 

χειρόγραφα καί ίδίως στά Ψαλτήρια, όπου συμπεριλαμβάνεται στην εικο

νογράφηση τών Θ' βιβλικών Ωδών (Είκ. 109).856 Όπως έχει ηδη σημειωθεΐ, 

ο κατά βάσιν ίστορικος χαρακτήρας τών άπεικονίσεων στά χειρόγραφα

851 Γιά την άπεικόνιση του θέματος στην πρώιμη χριστιανικη τέχνη βλ. C. Carletti, I tre 
giovani Ebrei di Babilonia nell' arte cristiana antica,  Brescia 1975 καί M. Rassart-Debergh, «Les 
trois Hebreux dans la fournaise dans l'art paleochretien-Iconographie», Byzantion 48 (1978), σ. 
430-455 καί πίν. Ι-ΙΙΙ.
852 Στην κατακόμβη της Via Latina (4ος αί.) π.χ. οί Τρεΐς Παΐδες είκονίζονται δύο φορές σέ 
διαφορετικές αίθουσες. Βλ. Ferrua, Via Latina,  πίν. XIII, LXXXIX, 1. Γιά παραδείγματα 
άπεικονίσεων σέ σαρκοφάγους βλ. Deichmann, Repertorium,  τ. 1, Νο 28, πίν. 9, Νο 340, πίν. 
64, Νο 625, πίν. 94.
853 Βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten,  σ. 64, Νο 125, πίν. 39. Βλ. καί σ. 77-78, Νο 162, πίν. 53 καί σ. 
82, Νο 178, πίν. 55 γιά περαιτέρω παραδείγματα.
854 Γ. καί Μ. Σωτηρίου, Εικόνες της Μονης Σινά, τ. Α ’-Εικόνες,  Αθηναι 1956, σ. 12-13, τ. Β'- 
Κείμενον,  Αθηναι 1958, σ. 26-28. Weitzmann, Icons of Sinai,  Νο Β. 31, σ. 56 καί πίν. XXII.
855 Γιά σχετικά παραδείγματα βλ. K. Wessel, Koptische Kunst,  Recklinghausen 1963, είκ. 101, 
σ. 164 καί σ. 180-182. Έπίσης M. Zibawi, Bagawat. Peintures paUochritiennes d'Egypte,  Paris- 
Milano 2005, είκ. 29, σ. 55 καί σ. 90-91.
856 Απο τά παραδείγματα άπεικόνισης στά Ψαλτήρια άναφέρουμε ενδεικτικά τίς 
περιπτώσεις σέ αύτο της Μονης Παντοκράτορος (9ος αί.), φύλλο 222r, καί στο Chludov (9ος 
αί.), φύλλο 160v, καί στο Ψαλτήριο του Θεοδώρου (1066), φύλλο 202r. Dufrenne, 
L'illustration,  πίν. 33, fol. 222r. Sepkina, Miniatjury, fol. 160v. Nersessian, Psautiers, πίν. 113, 
είκ. 318. Απο τίς άπεικονίσεις σέ άλλα χειρόγραφα άναφέρουμε αύτη στο εικονογρα
φημένο άντίτυπο τών Όμιλιών του άγ. Γρηγορίου του Θεολόγου του Παρισιου (879), 
φύλλο 435v, αύτη στον Φυσιολόγο της Σμύρνης (11ος αί.), φύλλο 59r, καί αύτη σέ ένα 
άρμενικο άναγνωσματάριο (1286), φύλλο 207r . Brubaker, Vision and Meaning, είκ. 43. 
Bernabo, Fisiologo,  είκ. 66. Rapti, Image et liturgie, είκ. 18, σ. 129.
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καί ή μεγαλύτερη έλευθερία έπιλογών έν σχέσει μέ τήν μνημειακή 

ζωγραφική όδήγησε στήν ανάπτυξη τής εικονογραφίας τών έπιμέρους 

έπεισοδίων του θέματος στίς σχετικές απεικονίσεις.

Στήν μνημειακή ζωγραφική το θέμα τών Τριών Παίδων εχει 

ίστορηθεί σέ αρκετα μεσοβυζαντινα μνημεία. Ένδεικτικα αναφέρουμε τίς 

απεικονίσεις του στήν Μονή του Όσίου Λουκά (δ' δεκαετία 11ου αί.) (Είκ. 

110), τήν Άγ. Σοφία Κιέβου (1042-1046), τούς Άγ. Άναργύρους Καστοριάς 

(1180-1190), τήν Ζωοδόχο Πηγή στήν Σαμαρίνα (1200 π.) καί τήν Παναγία 

Studenica (1208/9).857

Ό παλαιότερος τυπολογικος συσχετισμος του θέματος μέ τήν 

Θεοτόκο απαντ^ στήν Άγ. Σοφία Άχρίδος (μεταξύ 1037 καί 1056) (Είκ. 111), 

όπου συναπεικονίζεται στον χώρο του κυρίως Ίερου Βήματος μέ τήν 

Κλίμακα του Ίακώβ (Είκ. 3), τήν Φιλοξενία καί τήν Θυσία του Άβραάμ.858 

Άπο τα θέματα αυτα ή Κλίμαξ συνιστ^ «κλασική» προτύπωση τής 

Θεοτόκου, ένώ τα άλλα δύο εχουν κυρίως ευχαριστιακο περιεχόμενο. Ό 

Ίσαάκ, πάντως, ώς τύπος του Χριστου παραπέμπει καί στο γεγονος τής 

Θείας Ένανθρωπήσεως. Ή όμαδοποίηση αυτή τών συγκεκριμένων 

θεμάτων εχει έρμηνευθεί ώς μια προδρομική μορφή του κύκλου τών 

θεομητορικών προτυπώσεων.859 Είναι σημαντική ή παρουσία του θέματος 

σέ έναν τέτοιο κύκλο μέ χαλαρή εστω, άλΛά ύπαρκτή, σχέση προς τήν 

Θεοτόκο ηδη απο τον 11ο αί., πολύ νωρίτερα δηλαδή απο τήν 

Παλαιολόγειο περίοδο, όπότε καί συνήθως τοποθετείται ή έμφάνιση του 

συσχετισμου τών Τριών Παίδων μέ τήν Θεοτόκο στήν τέχνη.860

857 Χατζηδάκη, Όσιος Λουκάς, είκ. 25. Powstenko, St. Sophia,  σ. 128. Πελεκανίδου, 
Χατζηδάκη, Καστοριά,  σ. 25 (αρ. 159). Grigoriadou, Peintures murales, σ. 6. Gavrilovic, 
Zivopis vestibila, είκ. 2 καί σ. 185, 189, 192.
858 Mac Lean, Hallensleben, Monumentalmalerei,  είκ. 19-23. Grozdanov, Saint Sophia,  σ. 22-23, 
25-26.
859 Eastmond, Royal Imagery,  σ. 164. Τήν διάσταση αυτή τών θεμάτων έπισημαίνει καί ό A. 
Grabar, «Les peintures murales dans le chreur de Sainte-Sophie d'Ohrid», CahArch XV (1965), 
σ. 261.
860 Βλ. π.χ. Σοφιανου, Τσιγαρίδα, Αναπαυσάς,  σ. 88.



343

Ή ένταξη τού θέματος τών Τριών Παίδων σέ έναν σαφη κύκλο 

παλαιοδιαθηκικών θεομητορικών προτυπώσεων άπαντ^ στον γεωργιανο 

ναο της Betania (μετά το 1207), όπου συνυπάρχει μέ σειρά σχετικών 

θεμάτων στο Ν καί σέ τμημα τού Β κλίτους (Είκ. 112).861 Εδώ το θέμα έχει 

ξεκάθαρο προεικονιστικο περιεχόμενο.

Το θέμα τών Τριών Παίδων γνωρίζει σημαντικη διάδοση στην τέχνη 

στά πλαίσια διαφόρων θεολογικών καί έρμηνευτικών συσχετισμών, άλλά 

η άπεικόνισή του σέ άμεση σχέση μέ την Θεοτόκο είναι περιορισμένη. 

Ίδιαίτερη διάδοση θά γνωρίσει κατά την Παλαιολόγειο περίοδο.

3.3 Ή  Π α λ α ιο λ ό γ ε ια  π ε ρ ίο δ ο ς

Ό συσχετισμος τού θέματος τών Τριών Παίδων μέ την Θεοτόκο στο 

είκονογραφικο πεδίο άπαντ^ σέ άρκετά παραδείγματα στην μνημειακη 

ζωγραφικη της Παλαιολογείου περιόδου, οπότε τά θέματα τά σχετικά μέ 

την Θεοτόκο, καί δη τά συμβολικού περιεχομένου, διαδίδονται εύρέως. 

Στίς άπεικονίσεις τού θέματος μέ συμβολικο περιεχόμενο σχετικο μέ την 

Θεοτόκο συγκαταλέγονται καί περιπτώσεις, όπου αύτη δηλώνεται μέ πιο 

έμμεσο τρόπο, είναι παρόλα αύτά ύπαρκτή.

Οί έξεταζόμενες παραστάσεις άνήκουν τόσο στίς συνοπτικές όσο 

καί στίς άφηγηματικές. Ή έξέταση τών συγκεκριμένων παραδειγμάτων 

ώς θεομητορικών προτυπώσεων δέν άποκλείει την ύπαρξη καί άλλων 

θεολογικών καί έρμηνευτικών παραμέτρων. Άπλώς καθορίζεται το πρυ- 

τανεύον σέ κάθε περίπτωση θεολογικό-συμβολικο περιεχόμενο μέ βάση 

κυρίως τά έκάστοτε είκονογραφικά συμφραζόμενα, διαδικασία άπαραίτη- 

τη γιά τον καθορισμο τού χαρακτηρος ένος θέματος πού δέν άποτελεί 

«κλασικη» θεομητορικη προτύπωση άφενος καί έμφανίζει πολλά έρμη- 

νευτικά έπίπεδα άφετέρου.

861 Eastmond, Royal Imagery, σ. 156.
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3.3.1 Α υτοτελείς α φ ηγ ημ α τικ ές π α ρα στά σεις-Τα  μνημεία

3.3.1.1 Πρωτάτο (1290 π.) (αρ. κατ. 9α)

Στον ναο του Πρωτάτου οί έν τή καμίνψ Τρείς Παίδες είκονίζονται 

στον Δ τοίχο του ΒΔ γωνιακου διαμερίσματος (Είκ. 15).862 Ή παράσταση 

αποτελείται απο τα βασικα μόνο στοιχεία του γεγονότος. Οί Παίδες 

είκονίζονται δεόμενοι μέσα στήν κάμινο καί απο έπάνω τους έμφανίζεται 

ήμίσωμος μέ ανοιχτές φτερουγες ό άγγελος πού τούς προστατεύει.863

Το συμβολικο περιεχόμενο τής παράστασης αναδεικνύεται απο τήν 

σχέση της μέ τίς ύπόλοιπες απεικονίσεις θεομητορικών προτυπώσεων 

πού βρίσκονται στον χώρο τής Πρόθεσης, ό όποίος αντιστοιχεί στο ΒΑ 

διαμέρισμα. Τα θέματα, έπομένως, τής Βάτου, τής Κλίμακος καί τής 

Σκηνής του Μαρτυρίου βρίσκονται σέ θέση ανάλογη μέ αυτο τών Τριών 

Παίδων στο ΒΔ διαμέρισμα.864

Ή απεικόνιση τών Τριών Παίδων σέ διαφορετικο χώρο, έκτος του 

ύπολοίπου κύκλου τών προεικονίσεων, δέν σημαίνει απουσία θεομητο- 

ρικου περιεχομένου του θέματος.865 Άλλωστε βρίσκεται σέ αντιστοιχία 

χώρου μέ τα ύπόλοιπα θέματα τών προεικονίσεων καί έπιπλέον είναι 

έντεταγμένη σέ ένα ευρύτερο είκονογραφικο πρόγραμμα, όπου κατε- 

ξοχήν ύπογραμμίζεται το γεγονος τής Θείας Ένανθρώπησης (προπάτορες 

στο κεντρικο κλίτος, προφήτες στα έσωρράχια τών τόξων, Γενέσιον, 

Είσόδια, Κοίμησις Θεοτόκου).866

862 Καλλινίκου, Ή τεχνική, είκ. 38, σ. 172. Djuric, Les conceptions hagioritiques, είκ. 10, σ. 74. 
Καλομοιράκη, Παρατηρήσεις, σ. 205-206. Μανουηλ Πανσέληνος, σ. 28.
863 Μέ τον ίδιο τρόπο, περιορισμένο δηλαδή στα βασικα στοιχεία, είκονίζεται το θέμα καί 
σέ άλλα μνημεία τής περιόδου, όπως ή Μονή Βατοπαιδίου (1312), ή Gracanica (1321), ή 
Μονή Όδηγήτριας Καινούργιου στήν Κρήτη (μέσα 14ου αί.) κ.ά. Βλ. Τσιγαρίδα, Τα 
ψηφιδωτά, είκ. 215, σ. 252. Μαδεράκη, Ή δέηση, σ. 104 καί προσωπική παρατήρηση.
864 Καλομοιράκη, Παρατηρήσεις, σ. 205-206.
865 Για τον προεικονιστικο χαρακτήρα τής παράστασης βλ. καί Μανουηλ Πανσέληνος, σ. 
28.
866 Για το πρόγραμμα του Πρωτάτου βλ. Καλομοιράκη, Παρατηρήσεις, σ. 205-206.
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Ή μετακίνηση αύτη της παράστασης τών Τριών Παίδων ύπαγορεύ- 

θηκε προφανώς άπο κάποιον ίδιαίτερο λόγο. Ή έρμηνεία πού έχει δοθεί 

είναι, ότι στον χώρο έξω άκριβώς άπο το σημείο πού έχει είκονιστεί το 

θέμα μαρτύρησαν ο Πρώτος Κοσμάς καί άλλοι άγιορείτες μοναχοί άπο 

τούς λατινόφρονες, έπί πατριαρχίας Ίωάννου Βέκκου (1275-1282).867 Ή 

τοποθέτηση, έπομένως, τού θέματος στο σημείο αύτο συνιστούσε, μέσψ 

τού προφανούς παραλληλισμού, μιά διαρκη ύπόμνηση τού γεγονότος. Ή 

έπιλογη τού συγκεκριμένου θέματος δέν ήταν τυχαία καθώς αύτο έχει 

συνδεθεί καί μέ το διά πυράς μαρτύριο τών δεκατριών μοναχών της 

Παναγίας Κανταριωτίσσης στά 1231 στην Κύπρο άπο τούς Λατίνους.868

Μέ τά δεδομένα αύτά η παράσταση τών Τριών Παίδων στο Πρω

τάτο έχει, πέραν τού θεομητορικού, καί ένα σαφές άντιλατινικο περιε

χόμενο 869 καί καθίσταται έξαιρετικά έπίκαιρη καθώς δημιουργείται έπί

867 Καλομοιράκη, Πρωτάτο, σ. 97-98. Γιά το πρόσωπο καί τίς άντιλήψεις του Βέκκου βλ. 
Ν.Γ. Ξεξάκη, Ιωάννης Βέκκος και αί θεολογικαί άντιλήψεις αυτού,  (διατρ. έπί διδ.), Αθηναι 
1981.
868 Βλ. γιά το θέμα Θ. Παπαδοπούλλου, «Μαρτύριον Κυπρίων» στο Τόμος Αναμνηστικός 
έπί τη 50ετηρίδι τού περιοδικού «Απόστολος Βαρνάβας» (1918-1968),  Λευκωσία 1975, σ. 336. 
Επίσης, Γ.Χρ. Εύθυμίου, «Το μαρτύριον τών δεκατριών Όσιομαρτύρων της Μονης 
Παναγίας της Κανταριωτίσσης», ΕΕΘΣΠΑ ΛΗ' (2003), σ. 623-633. Το στοιχείο τού πυρός, 
μέσψ τού οποίου έγινε ο συσχετισμος μέ το έπίσης διά πυρος μαρτύριο τών δεκατριών 
οσιομαρτύρων, πιθανον νά έχει παίξει ρόλο καί στην συνύπαρξη τού θέματος τών Τριών 
Παίδων μέ αύτο της φλεγομένης Βάτου. Σέ δύο τουλάχιστον περιπτώσεις, στην Gracanica 
(1321) καί την Μονη Όδηγήτριας στην Κρήτη (μέσα 14ου αί.), συναπεικονίζονται σέ 
συγκεκριμένους χώρους μόνα αύτά τά δύο θέματα άπο τον εύρύτερο κύκλο τών 
σχετικών θεμάτων άποτελώντας μιά μικρη ομάδα θεομητορικών προτυπώσεων. Todic, 
King Milutin,  σ. 105, 334. Μαδεράκη, Ή δέηση, σ. 104. Το ίδιο στοιχείο μπορεί νά έπαιξε 
ρόλο καί στην συναπεικόνιση τών Τριών Παίδων μέ την θυσία τού Αβραάμ καί την 
άνάληψη τού προφήτου Ήλιού στην Studenica (1208/9). Gavrilovic, Zivopis vestibila, σ. 185, 
189, 192 καί είκ. 2.
869 Είναι ένδιαφέρον, ότι στο πρόγραμμα τού Πρωτάτου ύπάρχει καί άλλη μιά άπεικόνιση, 
αύτη τού Μεγάλου Κωνσταντίνου, η οποία έχει συνδεθεί μέ τίς τότε έξελίξεις καί 
θεωρείται έπίσης άντιλατινικού χαρακτηρος. Βλ. Καλομοιράκη, Πρωτάτο, σ. 98-99. 
Μανουήλ Πανσέληνος,  είκ. 52-53, σ. 172-173. Kalopissi-Verti, Aspects of Byzantine Art, σ. 19. 
Το ίδιαίτερο αύτο περιεχόμενο της συγκεκριμένης άπεικόνισης συνέτεινε στην συχνη 
παρουσία της σέ μνημεία τών λατινοκρατούμενων περιοχών, όπως η Κρήτη, καί ήταν 
προφανώς γνωστο καί στούς κυριάρχους, όπως δηλώνουν οί περιπτώσεις συγκεκριμένης 
καταστροφης της μορφης τού πρώτου βυζαντινού αύτοκράτορα, μόνης άπο όλα τά 
ύπόλοιπα είκονιζόμενα πρόσωπα. Βλ. γιά το θέμα Στ.Ν. Μαδεράκη, «Βυζαντινη 
ζωγραφικη στο Νομο Χανίων. Άγιος Δημήτριος στον Πλατανέ Σελίνου», Χανιά 1985, σ. 82.
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της βασιλείας του Ανδρονίκου Β' Παλαιολόγου (1282-1328), ο οποΐος στήρι

ξε ενεργά την ορθόδοξη πίστη συμβάλλοντας στην άνατροπη τών επι

πτώσεων της Συνόδου της Λυών (1274).870

3.3.1.2 Παναγία Περίβλεπτος (Άγ. Κλήμης) Άχρίδος 
(1294/5) (αρ. κατ. 9β)

Στον Άγ. Κλήμεντα οί Τρεΐς Παΐδες είκονίζονται στον Β τοΐχο του 

διακονικου.871 Ή παράσταση, όπως καί του Πρωτάτου, άποτελεΐται άπο τά 

βασικά στοιχεΐα του θέματος, δηλαδη τούς Παΐδας μέσα στην κάμινο καί 

τον άγγελο σέ προστατευτικη στάση επάνω άπο αύτούς. Έκτεταμένη 

φθορά στο άριστερο τμημα της άπεικόνισης είχε ώς άποτέλεσμα την 

άπάλειψη της μορφης ένος άπο τούς Παΐδες.

Καί στην προκειμένη περίπτωση ή παράσταση τών Τριών Παίδων 

βρίσκεται εκτος του κύκλου τών ύπολοίπων θεομητορικών προτυπώσεων, 

ο οποΐος έχει ίστορηθεΐ στούς τοίχους του νάρθηκα.872 Το γεγονος αύτο δέν 

επηρεάζει το συμβολικο περιεχόμενο του θέματος, εν προκειμένψ τον 

προεικονιστικο χαρακτήρα του, καθώς αύτος συνάγεται άβίαστα άπο το 

είκονογραφικο περιβάλλον της παράστασης.873

870 Βλ. Καλομοιράκη, Πρωτάτο, σ. 88-90, όπου καί σχετικη βιβλιογραφία. Ένδεικτικη της 
στάσεως αύτης του Ανδρονίκου είναι μιά άναφορά του συγχρόνου του πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως άγ. Αθανασίου (1235 π.-μετά το 1310 καί προ του 1323) σέ επιστολη 
πού του άπευθύνει: «Όσον εσπούδασε μετά Κύριον ή εκ Θεου βασιλεία σου την εκκλη
σίαν καθάραι συγκοινωνίας τών Ίταλών, ούκ έστιν είπεΐν όσος άπόκειται ταύτη μισθός». 
Talbot Maffry, Correspondence, σ. 24, 314-315.
871 Mac Lean, Hallensleben, Monumentalmalerei, σχ. 21c. Grozdanov, O idejno-tematskim, είκ. 
1, σ. 94.
872 Βλ. Pepek-Miljkovic, Deloto, σ. 50-51 καί σχ. V-VI. Παρόμοιος διαχωρισμος ύπάρχει καί 
στο Πρωτάτο, όπου οί Παΐδες είκονίζονται στο ΒΔ διαμέρισμα καί οί λοιπές προεικονίσεις 
στην πρόθεση. Καλομοιράκη, Παρατηρήσεις, σ. 205-206.
873 Είναι ενδεικτικό, ότι στο σχεδιάγραμμα τών παραστάσεων του διακονικου ή άναφορά 
σέ αύτη τών Τριών Παίδων άκολουθεΐται άπο το σχόλιο: «Typus der unbefleckten 
Empfangnis», το οποΐο προσδιορίζει σαφώς τον χαρακτήρα της ώς θεομητορικης 
προτυπώσεως. Mac Lean, Hallensleben, Monumentalmalerei, σχ. 21c, Νο 1α. Γιά τον 
προεικονιστικο χαρακτήρα της παράστασης καί την σχέση της μέ τον κύκλο τών 
προεικονίσεων του νάρθηκα βλ. επιπλέον Grozdanov, O idejno-tematskim, σ. 98.
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Συγκεκριμένα, οί έν τή καμίνψ Τρείς Παίδες είκονίζονται ακριβώς 

δίπλα στήν παράσταση τής έπίσκεψης τής Θεοτόκου στήν Έλισάβετ καί 

απέναντι απο άλλες τρείς σκηνές του βίου τής Θεοτόκου, οί όποίες 

βρίσκονται στον Ν τοίχο του διακονικου: τήν απόρριψη τών προσφορών 

τών Θεοπατόρων, τήν έπιστροφή τους απο τον Ναο καί τον ευαγγελισμο 

του Ιωακείμ.874 Ό συνδυασμος τών έν τή καμίνψ Τριών Παίδων, τύπου τής 

ύπερλόγου καί αφθόρου συλλήψεως, είδικα μέ τήν συνάντηση τής 

Θεοτόκου μέ τήν Έλισάβετ, κατα τήν όποία καί οί δύο γυναίκες είναι μέ 

ύπερφυσικο τρόπο -τηρουμένων σέ κάθε περίπτωση τών αναλογιών- 

έγκυμονουσες, εχει ίδιαίτερο ένδιαφέρον.875 Έπιπλέον, κατα τήν συνάντη

ση αυτή γίνεται απο τήν Έλισάβετ μετα απο θείο φωτισμο ή όμολογία του 

γεγονότος τής Ένανθρωπήσεως του Λόγου: «Ευλογημένη σύ έν γυναιξί 

καί ευλογημένος ό καρπος τής κοιλίας σου. καί πόθεν μοι τουτο ΐνα ελθη 

ή μήτηρ του Κυρίου μου πρός με; ...» καί ακολουθεί ή δοξολογία τής 

Θεοτόκου προς τον Θεο πού τήν αξίωσε να αναλάβει τήν μοναδική αυτή 

αποστολή: «Μεγαλύνει ή ψυχή μου τον Κύριον καί ήγαλλίασε το πνευμά 

μου έπί τφ Θεφ τφ σωτήρι μου, ότι έπέβλεψεν έπί τήν ταπείνωσιν τής 

δούλης αυτου. ίδού γαρ απο του νυν μακαριουσί με πάσαι αί γενεαί' ...» 

(Λουκ. 1, 42-43 καί 47-48). Ή τοποθέτηση τής παράστασης τών Τριών 

Παίδων δίπλα ακριβώς στο συγκεκριμένο θέμα, κατεξοχήν συνδεόμενο μέ 

το γεγονος τής Θείας Ένανθρωπήσεως, είναι συνειδητή έπιλογή, πού 

απορρέει απο τήν γνώση του σχετικου συμβολικου περιεχομένου της.

Περιπτώσεις συνδυασμου τών Τριών Παίδων μέ γεγονότα του βίου 

τής Θεοτόκου ύπάρχουν καί σέ άλλα μνημεία, όπως π.χ. στο καθολικο τής 

Μονής Βατοπαιδίου (1312) (Είκ. 113) καί σέ αυτο τής Μονής Όδηγήτριας

874 Mac Lean, Hallensleben, Monumentalmalerei, σχ. 21b-c. Grozdanov, O idejno-tematskim, σ. 
93 καί είκ. 2, σ. 94 καί είκ. 5, σ. 96.
875 Ή ίδιαίτερη σημασία του θέματος εχει έκφραστεί καί είκονογραφικα μέ τήν προσθήκη 
σέ όρισμένες περιπτώσεις του Χριστου καί του άγ. Ίωάννου ώς έμβρύων. Άναφέρουμε το 
γνωστο παράδειγμα απο τον Τίμιο Σταυρο στο Πελέντρι τής Κύπρου (μετα το 1353 καί 
έως το 1374/5). Stylianou, Painted Churches, είκ. 132, σ. 230.
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στην Κρήτη (μέσα 14ου αί.). Στην πρώτη, το θέμα τών Τριών Παίδων 

συνυπάρχει στον Β χορο μέ σκηνές τού βίου της Θεοτόκου, ένώ στην 

δεύτερη, σέ κόγχη τού Β τοίχου, οί Τρείς Παίδες καί η φλεγομένη Βάτος 

συνδυάζονται μέ έπεισόδια άπο τον κύκλο της Κοιμήσεως της 

Θεοτόκου.876

Ή συνδυασμένη άπεικόνιση σκηνών άπο τον κύκλο τών παλαιο- 

διαθηκικών θεομητορικών προτυπώσεων καί άπο τον κύκλο τού βίου της 

Θεοτόκου έκφράζει καί όπτικά την στενη συγγένεια περιεχομένου τών 

θεμάτων έκατέρωθεν καί ώς έκ τούτου συνιστ^ μιά ένδιαφέρουσα είκο- 

νογραφικη έπιλογή, συμβατη μέ τίς καλλιτεχνικές τάσεις της περιόδου.

3.3.1.3 Μονή Βατοπαιδίου (1312) (αρ. κατ. 9γ)

Στην Μονη Βατοπαιδίου η παράσταση τών έν τή καμίνψ Τριών

Παίδων είκονίζεται στην κατώτερη ζώνη τού Β χορού τού καθολικού (Είκ. 

113).877 Ή άπεικόνιση, όπως καί στο Πρωτάτο καί τον Άγ. Κλήμεντα, 

περιορίζεται στά κύρια στοιχεία τού θέματος, δηλαδη στούς Παίδες 

δεομένους μέσα στην κάμινο καί στον ημίσωμο άγγελο έπάνω άπο 

αύτούς, ο οποίος τούς σκεπάζει προστατευτικά μέ τά χέρια καί τά φτερά 

του.

876 Τσιγαρίδα, Τά ψηφιδωτά, σ. 245-246 καί είκ. 215, σ. 252. Μαδεράκη, Ή δέηση, σ. 104 καί 
προσωπικη παρατήρηση. Ή ένταξη παλαιοδιαθηκικών προεικονίσεων στούς είκονογρα- 
φικούς κύκλους τού βίου της Θεοτόκου άπαντά καί στά προγράμματα άλλων μνημείων 
της περιόδου, όπως είναι π.χ. η Παναγία Κερά Κριτσάς Λασιθίου, όπου η κεκλεισμένη 
Πύλη τού Ίεζεκιηλ είκονίζεται στο Β σκέλος της καμάρας τού Ν κλίτους (άρχές 14ου αί.) 
μαζί μέ παραστάσεις όπως ο άσπασμος τών Θεοπατόρων, η εύλογία τών ίερέων, το ύδωρ 
της έλέγξεως κ.ά., καί ο ναος τού Σωτηρος στο Decani (1346-50), όπου στον Β τοίχο της 
Προθέσεως συνδυάζεται η παράσταση της Σκηνης τού Μαρτυρίου μέ τά Είσόδια, την 
Μνηστεία καί το Ύδωρ της έλέγξεως. Βλ. Μυλοποταμιτάκη, Κριτσά, είκ. 43, σ. 69 καί σ. 93. 
Gligorijevic-Maksimovic, Skinija, σ. 335 καί είκ. 1. Απο μεταβυζαντινά σχετικά 
παραδείγματα άναφέρουμε ένδεικτικά την Μολυβοκκλησιά (1541), όπου στον Β χορο 
είκονίζονται οί Τρείς Παίδες καί ο Εύαγγελισμος τών Θεοπατόρων Ίωακείμ καί Άννης. 
Παντζαρίδου, Μολυβοκκλησιά, είκ. 71-72, σ. 350-351.
877 Τσιγαρίδα, Τά ψηφιδωτά, σ. 245-246 καί είκ. 215, σ. 252. Millet, Athos, πίν. 88, 2. Στον 
χώρο τού κυρίως ναού είκονίζονται άφηγηματικές παραστάσεις τού θέματος καί στην 
Μονη Όδηγήτριας στην Κρήτη (μέσα 14ου αί.), το Decani (1346-50) κ.ά. Μαδεράκης, Ή 
δέηση, σ. 104. Petkovic, Decani, II, πίν. CCLXVII.
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Το συμβολικο περιεχόμενο του θέματος προσδιορίζεται καί στην 

περίπτωση αύτη άπο τά είκονογραφικά συμφραζόμενα, καθώς αύτο 

συνδυάζεται στον χώρο μέ σκηνές του βίου της Θεοτόκου καί συγκε

κριμένα την Κολακεία, την Εύλογία τών ίερέων καί τά Είσόδια.878 Ή 

ένταξη του θέματος στον βίο της Θεοτόκου προσδιορίζει σαφώς τον προει- 

κονιστικο χαρακτήρα του. Είναι, μάλιστα, ενδιαφέρον, ότι στο συγκε

κριμένο μνημεΐο οί Τρεΐς Παΐδες συνιστουν την μόνη σκηνη άπο τον κύ

κλο τών παλαιοδιαθηκικών θεομητορικών προτυπώσεων πού άπαντ^ στο 

καθολικό, άρα έχουν επιλεγεΐ έναντι άλλων πιο «κλασικών» θεμάτων 

αύτου του περιεχομένου. 879 Το στοιχεΐο αύτο δείχνει την ξεκάθαρη 

συγκαταρίθμηση του θέματος μεταξύ τών προεικονίσεων της Θεοτόκου 

καί μάλιστα σέ σημαντικη θέση μεταξύ τών ομοειδών θεμάτων.

3.3.1.4 Μονή Χιλανδαρίου (1321/2) (αρ. κατ. 9δ)

Ή παράσταση τών εν τη καμίνψ Τριών Παίδων είκονίζεται στο ΝΔ 

σφαιρικο τρίγωνο του Ν τρούλλου της Λιτης του καθολικου της Μονης 

(Είκ 114).880 Το κέντρο της παράστασης καταλαμβάνουν οί Τρεΐς Παΐδες 

μέσα στην κάμινο, τούς οποίους σκεπάζει προστατευτικά ο άγγελος. Στά 

δεξιά τους είκονίζεται ομάδα άνθρώπων πού παρακολουθουν το

878 Τσιγαρίδα, Τά ψηφιδωτά, σ. 246 καί είκ. 194, σ. 236. Γιά τούς Τρεΐς Παΐδας καί τίς 
προεικονίσεις γενικότερα ώς τμήματα του βίου της Θεοτόκου βλ. τά άναφερθέντα στο 
ύποκεφάλαιο το σχετικο μέ τον Άγ. Κλήμεντα Αχρίδος.
879 Ό Τσιγαρίδας επισημαίνει την ιδιαιτερότητα της παρουσίας τών Τριών Παίδων ώς 
μόνων εκπροσώπων του κύκλου τών θεομητορικών προτυπώσεων σέ ένα είκονογραφικο 
πρόγραμμα αύτης της περιόδου καί διερωτάται γιά την ενδεχόμενη ύπαρξη καί άλλων, 
μη σωζομένων πλέον, τέτοιου περιεχομένου παραστάσεων στον εσωνάρθηκα. Τσιγαρίδα, 
Τά ψηφιδωτά, σ. 251, 253.
880 MarkoviC, Original paintings, σ. 230. Εύθυμίου, Λιτη Χιλανδαρίου, είκ. 8. Ή παράσταση 
αύτή, όπως καί οί περισσότερες του ναου, έχει επιζωγραφιστεΐ στά 1803-1804 άπο τούς 
γαλατσιάνους άγιογράφους Βενιαμίν καί Ζαχαρία, οί οποΐοι ώς επί το πλεΐστον 
σεβάστηκαν το ύπάρχον είκονογραφικο πρόγραμμα. Markovic, ένθ' άν., σ. 221. Ή 
άφηγηματικη άπεικόνιση του θέματος στον χώρο του νάρθηκα άπαντ^ καί σέ άλλα 
σύγχρονα μνημεΐα, όπως π.χ. ή Μονη Βλατάδων (1360-1380). Χ. Μαυροπούλου-Τσιούμη, 
«Οί τοιχογραφίες της Μονης Βλατάδων, τελευταία άναλαμπη της βυζαντινης ζωγρα- 
φικης στη Θεσσαλονίκη», Ή Θεσσαλονίκη 1 (1985), σ. 234 καί πίν. 6-7β, σ. 246-247 (έγχρ.) 
καί πίν. 4-5α, σ. 252-253 (άσπρόμ.).
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γεγονός, 881 ένώ στο βάθος είκονίζεται ή προσκύνηση του χρυσου 

αγάλματος απο τον λαο καί μια πόλη έν είδει σκηνικου.882 Ή παρουσία 

τών έπιπλέον στοιχείων προσδίδει έναν αφηγηματικότερο χαρακτήρα 

στήν απεικόνιση.883

Ή παράσταση τών Τριών Παίδων είναι έντεταγμένη σέ έναν ευρύ

τερο κύκλο θεομητορικών προτυπώσεων καί άλλων θεμάτων σχετικών μέ 

τήν Θεία Ένανθρώπηση καί τήν Θεοτόκο, στοιχείο πού προσδιορίζει 

σαφώς τον χαρακτήρα της ώς θεομητορικής προτύπωσης.884

Συγκεκριμένα, συνυπάρχει στον χώρο του Ν τρούλλου μέ τίς παρα

στάσεις τών όραμάτων του Ήσαΐα καί του Ίεζεκιήλ καί τής ίασης τών 

ύδάτων τής Ίεριχους απο τον Έλισσαίο, οί όποίες είκονίζονται στα ύπόλοι

πα σφαιρικα τρίγωνα. Στο δέ τύμπανο ίστορουνται μορφές απο τήν κατα 

σάρκα γενεαλογία του Κυρίου, στήν όποία έντάσσονται καταχρηστικώς, 

όπως εχει ηδη αναφερθεί, καί οί Τρείς Παίδες.885

881 Όμάδα ανθρώπων πού παρακολουθεί το γεγονος είκονίζεται καί στήν παράσταση 
τών Άγ. Άναργύρων Καστοριάς (1180-1190). Archontopoulos, Trois Hebreux, σ. 126.
882 Τα δύο τελευταία στοιχεία, ή προσκύνηση του αγάλματος καί ή πόλη, είναι 
πιθανότατα προσθήκες τής έπιζωγράφησης. Δέν έπηρεάζουν πάντως τήν ουσία τής 
απεικόνισης. Ή προσκύνηση του αγάλματος απο τον λαο κατα τήν διαταγή του 
Ναβουχοδονόσορος είκονίζεται κυρίως στούς κύκλους έπεισοδίων πού έμφανίζονται στα 
χειρόγραφα, όπως π.χ. στο Ψαλτήριο του Θεοδώρου (1066). Nersessian, Psautiers, πίν. 113, 
είκ. 318.
883 Άπο τα σύγχρονα παραδείγματα αντίστοιχο χαρακτήρα εχει ή απεικόνιση του θέ
ματος στο Decani (1346-50), όπου δίπλα στήν κάμινο είκονίζεται όμάδα ανθρώπων, 
πιθανότατα ύπηρετών, οί όποίοι φονεύονται απο το πυρ. Petkovic, Decani, II, πίν. 
CCLXVII.
884 Ή ενταξη τής παράστασης τών Τριών Παίδων σέ έναν ευρύτερο κύκλο θεομητορικών 
προτυπώσεων απαντά καί σέ άλλα σύγχρονα μνημεία, όπως ή Gracanica (1321) καί ή 
Μονή Όδηγήτριας στήν Κρήτη (μέσα 14ου αί.), όπου συνδυάζεται μέ τήν φλεγομένη Βάτο, 
καί το Decani (1346-50), όπου συνυπάρχει μέ το ένύπνιο του Ναβουχοδονόσορος καί το 
αλατόμητον Όρος του Δανιήλ. Σέ συνάφεια, τέλος, περιεχομένου παρα τήν διαφορα 
θέσεως βρίσκεται ή παράσταση τών Παίδων μέ τούς έκτεταμένους κύκλους προτυπώ
σεων στο Πρωτάτο (1290 π.) καί τον Άγ. Κλήμεντα (1294/5).
885 Markovic, Original paintings, σ. 229-230. Άντίστοιχα θέματα είκονίζονται στο τύμπανο 
καί τα σφαιρικα τρίγωνα του Β τρούλλου τής Λιτής. Περισσότερα για τα θέματα καί τίς 
μεταξύ τους σχέσεις βλ. σέ Ευθυμίου, Λιτή Χιλανδαρίου, όπου αναλύονται έκτενώς. 
Ένδιαφέρουσα είναι ή όμόλογη τοποθέτηση του θέματος τών έν τή καμίνψ Τριών 
Παίδων μέ αυτο τής θυσίας τών γονέων του Σαμψών' οί παραστάσεις βρίσκονται στα ΝΔ 
σφαιρικα τρίγωνα του Ν τρούλλου ή πρώτη καί του Β ή δεύτερη. Ή αναλογία αυτή
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Πέραν αύτών, η παράσταση τών Τριών Παίδων σχετίζεται καί μέ 

άλλες άπεικονίσεις τόσο της Λιτης όσο καί τού κυρίως ναού πού έχουν 

άξονα το γεγονος της Θείας Ενανθρώπησης καί την Θεοτόκο, όπως π.χ. ο 

Οίκος της Σοφίας στον Α τοίχο της Λιτης (Είκ. 105) καί ο κύκλος τού βίου 

της Θεοτόκου πού έκτείνεται στούς δύο χορούς καί τον Δ τοίχο τού κυρίως 

ναού.886

3.3.2 Συνοπτικές π α ρα στά σεις-Τά  μνημεία

3.3.2.1 Παναγία Χρυσαφίτισσα Λακωνίας (1289/90) (αρ. κατ. 9ε)

Ένα άπο τά πρωιμότερα παραδείγματα συσχετισμού τών Τριών

Παίδων μέ την Θεοτόκο στην έξεταζόμενη περίοδο άπαντ^ στον ναο της 

Παναγίας στά Χρύσαφα της Λακωνίας.887 Οί Τρείς Παίδες είκονίζονται σέ 

προτομη έντος μεταλλίων888 στην Ν κεραία τού σταυρού, στην βάση τού Α 

σκέλους της καμάρας, άκριβώς προ της, χτισμένης σήμερα, είσόδου στο 

διακονικό.

Ή τοποθέτηση της παράστασης στο σημείο αύτο δέν είναι τυχαία 

καθώς άκριβώς άπο πάνω, στο Α σκέλος της καμάρας, βρίσκεται η 

παράσταση της Γεννήσεως, στο τύμπανο της Ν κεραίας αύτη της 

Ύπαπαντης καί στην μεσαία ζώνη τού Ν τοίχου είκονίζονται τά Είσόδια 

της Θεοτόκου. Επιπλέον, στην καμάρα τού παρακείμενου χώρου τού 

διακονικού είκονίζεται σειρά παραστάσεων άπο τον βίο της Θεοτόκου: η

όφείλεται πιθανον στο κοινο κυρίαρχο στοιχείο τών δύο γεγονότων, το πύρ, καί 
έπαναλαμβάνεται στά θέματα τών ΒΔ σφαιρικών τριγώνων, την ίαση τών ύδάτων άπο 
τον Ελισσαίο στον Ν καί τον Πόκο τού Γεδεών στον Β, μέ κοινο αύτη την φορά το 
στοιχείο τού ύδατος. Βλ. Εύθυμίου, ένθ' άν.
886 Περί αύτών βλ. Markovic, Original paintings, σ. 232, 235. Εύθυμίου, Λιτη Χιλανδαρίου.
887 Νικ. Δρανδάκη, «Παναγία η Χρυσαφίτισσα (1290)» στά Πρακτικά τού Α' Τοπικού 
Συνεδρίου Λακωνικών Μελετών (Μολάοι 5-7 Ιουνίου 1982),  Αθηναι 1982-1983, σ. 365. Albani, 
Chrysaphitissa, σ. 33, 38-39.
888 Μέ τον ίδιο τρόπο είκονίζονται οί Παίδες καί σέ άλλα μνημεία της περιόδου στην 
περιοχή, όπως π.χ. οί Ταξιάρχες Αγριακόνας (1400 π.) καί η Παναγία Βρεστενίτισσα (1400 
π.). Δωρη-Δεληγιάννη, Αγριακόνα, σ. 551.
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άπόρριψη τών προσφορών τών Θεοπατόρων, ο διαλογισμος του Ίωακείμ 

πάνω στο γεγονος της άτεκνίας καί το Γενέσιον της Θεοτόκου.889

Σύμφωνα μέ τά παραπάνω, το περιβάλλον είκονογραφικο πρό

γραμμα σχετίζεται μέ την Θεία Ένανθρώπηση καί ιδιαίτερα μέ το 

πρόσωπο της Θεοτόκου, στην οποία άλλωστε είναι άφιερωμένος ο ναός. 

Ή παρουσία τών Τριών Παίδων σέ αύτά τά συμφραζόμενα επιτάσσει, θά 

λέγαμε, την έρμηνεία του θέματος εν προκειμένψ ώς τύπου της Θεοτόκου.

Σημειώνεται, ότι ή τριάδα τών μεταλλίων μέ τούς Ανανία, Αζαρία 

καί Μισαηλ είναι μία άπο τίς τέσσερις άντίστοιχες πού ύπάρχουν στον 

ναο καί διατάσσονται στίς άπολήξεις τών σκελών τών καμαρών πού 

καλύπτουν την Β καί Ν κεραία του σταυρου άντιστοίχως.890 Είναι ενδει- 

κτικο το γεγονός, ότι άπο τίς τέσσερις τριάδες τών αγίων επιλέγεται αύτη 

τών Τριών Παίδων γιά νά μπεΐ στο συγκεκριμένο σημεΐο του ναου, όπου 

το πρόγραμμα παρουσιάζει τά προαναφερθέντα χαρακτηριστικά. Ή 

επιλογη αύτη ύποδηλώνει γνώση της ίδιότητος του θέματος ώς τύπου της 

Θεοτόκου καί επιθυμία γιά την άνάδειξη της συγκεκριμένης πτυχης του 

θεολογικου περιεχομένου του.

Ή τοποθέτηση τών μεταλλίων μέ τούς Τρεΐς Παΐδας σέ επιλεγμένα 

σημεΐα, ώστε νά προκύπτουν συσχετισμοί μέ τίς παρακείμενες παραστά

σεις καί δη μέ τίς θεομητορικου περιεχομένου είναι σύνηθες φαινόμενο 

στά προγράμματα της περιόδου, όπως δείχνει ένας σημαντικος άριθμος 

άντιστοίχων περιπτώσεων,891 καί συνιστ^ άσφαλη οδηγο γιά τον προσδιο- 

ρισμο του έκάστοτε συμβολικου περιεχομένου του θέματος.

889 Albani, Chrysaphitissa, σ. 38-40.
890 Συγκεκριμένα πρόκειται, κατά την πιθανότερη εκδοχή, γιά τούς Μηνά, Βίκτωρα, 
Βικέντιο καί Σώζοντα, Χριστοφόρο, Τρύφωνα στην Β κεραία καί τούς Γουρία, Σαμωνά καί 
Άβιβο στην Ν. Albani, Chrysaphitissa, σ. 39.
891 Αναφέρουμε ενδεικτικά τούς Άγ. Κωνσταντΐνο καί Ελένη Αχρίδος (14ος καί 15ος αί.), 
τούς Ταξιάρχες Αγριακόνας (1400 π.) καί τον Άγ. Ανδρέα Ρουσούλη Καστοριάς (1441/2), 
όπου οί Παΐδες συνδυάζονται μέ θέματα σχετικά μέ την Θεία Ένανθρώπηση καί την 
Θεοτόκο. Subotic, Sveti Konstantin i Jelena, σχ. 3. Δωρη-Δεληγιάννη, Αγριακόνα, σ. 551. 
Τσιγαρίδα, Άγιος Ανδρέας, είκ. 170, σ. 313.
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3.3.2.2 Μονή Χώρας (1315-1321) (αρ. κατ. 9στ)

Στήν Μονή Χώρας οί Τρείς Παίδες είκονίζονται ώς μεμονωμένες 

όλόσωμες μορφές στο τύμπανο του Β τρούλλου του έσωνάρθηκα μεταξύ 

τών κατα σάρκα προπατόρων του Κυρίου (Είκ. 115).892 Οί Τρείς Παίδες 

βρίσκονται δίπλα στον προφήτη Δανιήλ (Είκ. 106), μέ τον όποίον 

σχετίζονται στενά, καί κοντα στούς Μωυσή (Είκ. 43), Άαρών (Είκ. 59), Ώρ, 

Ίησου του Ναυή, Σαμουήλ, Ίώβ καί Μελχισεδέκ. Τα πρόσωπα αυτα 

συγκροτουν ένα ίδιαίτερο σύνολο, το όποίο έντάσσεται καταχρηστικώς 

στήν γενεαλογία του Χριστου, διότι προτύπωσαν η προφήτευσαν το 

γεγονος τής Θείας Ένανθρωπήσεως.893

Ή ενταξη τών Τριών Παίδων στήν σειρα τών προπατόρων συνδέει 

άμεσα τήν συγκεκριμένη απεικόνισή τους μέ τήν Θεία Ένανθρώπηση καί 

τήν Θεοτόκο. Ένα περαιτέρω στοιχείο είναι ή γειτνίασή τους μέ τούς 

Μωυσή καί Άαρών, οί όποίοι φέρουν στα χέρια τους σύμβολα-τύπους τής 

Θεοτόκου' τήν στάμνο, κοσμημένη μάλιστα μέ τήν προτομή της, ό πρώτος 

καί τήν έκβλαστήσασα ράβδο ό δεύτερος.894 Το ευρύτερο, τέλος, πρό

γραμμα τόσο τών δύο ναρθήκων όσο καί του παρακειμένου παρεκκλησίου 

εχει βασικο νοηματικο άξονα το γεγονος τής Ένανθρωπήσεως του 

Κυρίου.895

3.3.2.3 Όλυμπιώτισσα Έλασσώνος (1332-1348) (αρ. κατ. 9ζ)

892 Underwood, Kariye Djami, τ. 1, σ. 50, 54-55, τ. 2, πίν. 79-80. Μέ τον ίδιο τρόπο, ώς 
όλόσωμες μεμονωμένες μορφές, σέ διαφορετικα όμως συμφραζόμενα -Μηνολόγιο- 
είκονίζονται οί Τρείς Παίδες καί στήν Μονή του Treskavac (1334-1335 μέ 1350 π.), όπου 
συνδυάζονται μέ τήν μορφή του Δανιήλ, μέ τον όποίον συνεορτάζονται στίς 17 
Δεκεμβρίου. Gligorijevic-Maksimovic, Treskavac, είκ. 25-27, σ. 146-148.
893 Ή ενταξη τών Τριών Παίδων στήν γενεαλογία του Κυρίου είναι, όπως εχει ηδη 
αναφερθεί, σύνηθες γεγονος στήν έκκλησιαστική λατρεία καί ύμνολογία.
894 Underwood, Kariye Djami, τ. 2, πίν. 81-82.
895 Στούς νάρθηκες είκονίζεται έκτεταμένος κύκλος απο τον βίο του Χριστου καί τής 
Θεοτόκου, ένώ στο παρεκκλήσιο κύκλος παλαιοδιαθηκικών θεομητορικών προτυπώσεων. 
Βλ. Underwood, Kariye Djami, τ. 1, σ. 60-107. Nersessian, Frescoes of Parecclesion, σ. 334-349.
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Στο καθολικο της Μονης οί Τρείς Παίδες είκονίζονται σέ προτομή, 

όχι όμως έντος μεταλλίων, σέ περίοπτη θέση άκριβώς έπάνω άπο τούς 

τρείς κίονες πού οριοθετούν το κεντρικο τετράγωνο τού ναού, καθώς 

στηρίζουν τά τόξα πού φέρουν τον τρούλλο (Είκ. 116).896 Στά τύμπανα τών 

τόξων αύτών είκονίζονται σκηνές άπο το δωδεκάορτο.

Συγκεκριμένα, στην Ν πλευρά τού κεντρικού τετραγώνου ο Ανα- 

νίας συνδυάζεται μέ την Ύπαπαντη καί την Βάπτιση, στην Δ ο Μισαηλ μέ 

την Κοίμηση καί στην Β ο Αζαρίας μέ τον Επιτάφιο Θρηνο καί τον Λίθο.897 

Σέ δύο, έπομένως, περιπτώσεις οί Παίδες συνδέονται μέ θέματα πού 

σχετίζονται μέ την Θεία Ενανθρώπηση καί την Θεοτόκο (Υπαπαντή, 

Κοίμησις), ένώ σέ τρείς μέ θέματα σχετικά μέ το Βάπτισμα, το Πάθος καί 

την Ανάσταση τού Κυρίου. Έτσι, το θέμα τών Τριών Παίδων έμφανίζεται 

στην προκειμένη περίπτωση συνδεδεμένο μέ τά στοιχεία πού συνιστούν 

κύριες έρμηνευτικές παραμέτρους του.898

Οί Τρείς Παίδες συνδέονται καί μέ τούς προφητες καί τούς 

ύμνογράφους, άγ. Ίωάννη Δαμασκηνο καί Κοσμά Μαϊουμά, οί οποίοι 

είκονίζονται στά τύμπανα τού τρούλλου.899 Θά μπορούσε νά θεωρηθεί, ότι 

έντάσσονται κατά κάποιον τρόπο στην ομάδα τών προφητών, ορισμένοι 

άπο τούς οποίους, σημειωτέον, φέρουν είλητά μέ περιεχόμενο σχετικο μέ

896 Constantinides, Olympiotissa, τ. Ι, σ. 80, 197-199, τ. ΙΙ, πίν. 52-53, 158α, 235α. Ή μελετήτρια 
τού μνημείου χρονολογεί τίς τοιχογραφίες στά τέλη τού 13ου αί. Constantinides, ένθ' άν., σ. 
379. Γιά την νεώτερη άποψη πού τίς τοποθετεί στά 1332-1348 βλ. Παπαμαστοράκη, Ό 
διάκοσμος, σ. 9. Ή παρουσία τών Τριών Παίδων σέ μετάλλια στον εύρύτερο χώρο τού 
κεντρικού τρούλλου άπαντά καί στην Άγία Σοφία Τραπεζούντος (1260 π.), έάν δεχθούμε 
την ταύτιση τών μορφών πού πλαισιώνουν τον Εμμανουηλ στο μέτωπο τού Α τόξου μέ 
τούς Τρείς Παίδας. Βλ. Eastmond, Art and Identity, σ. 107.
897 Constantinides, Olympiotissa, τ. ΙΙ, πίν. 9, 49, 158α.
898 Ή μελετήτρια τού μνημείου συσχετίζει τίς μορφές τών Τριών Παίδων μέ τίς μορφές 
τών άγίων στά έσωρράχια τών τόξων τού κεντρικού τετραγώνου, οί οποίοι σχηματίζουν 
έναν κύκλο Μηνολογίου Οκτωβρίου, Νοεμβρίου καί Δεκεμβρίου. Ή έορτη τών Τριών 
Παίδων στίς 17 Δεκεμβρίου έντάσσεται χρονικά στο σύνολο. Constantinides, Olympiotissa, 
τ. Ι, σ. 197. Ή άποψη αύτη προσθέτει μιά έπιπλέον πτυχη στην άπεικόνιση τών Τριών 
Παίδων στο καθολικο της Ολυμπιώτισσας.
899 Constantinides, Olympiotissa, τ. Ι, σ. 79-80, 199.
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την Θεία Ένανθρώπηση καί την Θεοτόκο.900 Δέν είναι τυχαΐο, ότι οί Τρεΐς 

Παΐδες είναι οί μοναδικές μεμονωμένες μορφές άγίων πού έχουν 

άπεικονιστεΐ στο άνώτερο τμημα του κεντρικου τετραγώνου του ναου, το 

οποΐο εμφανίζει ένα «κλειστο» είκονογραφικο πρόγραμμα μέ κύριο 

θεματικο άξονα την Θεία Ένανθρώπηση.

Μέ βάση τά προαναφερθέντα δεδομένα είναι δόκιμη ή ένταξη της 

παράστασης τών Τριών Παίδων στο καθολικο της Όλυμπιώτισσας στην 

κατηγορία τών άπεικονίσεων του θέματος πού σχετίζονται στενά μέ την 

Θεοτόκο καί τον ρόλο της στην Ένανθρώπηση του Κυρίου.

3.3.2.4 Ταξιάρχες Άγριακόνας (1400 π.) (αρ. κατ. 9η)

Στην μεσαία ζώνη του Ν τοίχου του ναου είκονίζεται ομάδα μορ

φών σέ μετάλλια καί συγκεκριμένα, άπο Α προς τά Δ, οί Ανανίας, 

Αζαρίας, Μισαήλ, Δανιήλ, Ίωακείμ, Άννα, Κυριακη καί Παρασκευή (Είκ.

117).901

Καί στην περίπτωση αύτη ή παράσταση τών Τριών Παίδων 

σχετίζεται μέ την Ένανθρώπηση καί την Θεοτόκο, όπως ύποδεικνύουν τά 

είκονογραφικά συμφραζόμενα.

Καταρχάς, οί Παΐδες μαζί μέ τά τρία έπόμενα πρόσωπα, τον Δανιήλ, 

δηλαδή, καί τούς Θεοπάτορες, συνιστουν ένα μικρο κύκλο μέ άναφορά 

στην Θεία Ένανθρώπηση. Ή συνύπαρξη τών Παίδων μέ τον Δανιηλ είναι 

συνήθης, λόγψ της στενης μεταξύ τους σύνδεσης.902 Ή προσθήκη όμως

900 Constantinides, Olympiotissa, τ. Ι, σ. 98-112, 199. Παπαμαστοράκη, Ό διάκοσμος, σ. 9. Ή 
άφιέρωση του καθολικου στην Κοίμηση της Θεοτόκου εξηγεΐ την έμφαση στην 
συγκεκριμένη θεματολογία, ή οποία εκπροσωπεΐται στο πρόγραμμα καί άπο άλλους 
είκονογραφικούς κύκλους, καί συγκεκριμένα αύτούς του Ακαθίστου Ύμνου καί του βίου 
της Θεοτόκου. Constantinides, ένθ' άν., τ. Ι, σ. 134-182.
901 Δωρη-Δεληγιάννη, Αγριακόνα, σχ. 1, σ. 625.
902 Στην Παναγία Βρεστενίτισσα (1400 π.) π.χ. καί στην Άγ. Παρασκευη του οίκισμου Άγ. 
Ανδρέου Λακωνίας (1430 π.) οί Τρεΐς Παΐδες καί ο προφήτης Δανιηλ είκονίζονται δίπλα 
δίπλα σέ μιά διάταξη παρόμοια μέ της Αγριακόνας, ώς μορφές δηλαδη εντος μεταλλίων. 
Δωρη-Δεληγιάννη, Αγριακόνα, σ. 551. Kalopissi-Verti, Hagia Paraskeue, σ. 185 καί πίν. 11
12, σ. 201.
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τών Θεοπατόρων δίδει έπιπλέον εμφαση στήν σχέση του συνόλου μέ το 

γεγονος τής Θείας Ένανθρωπήσεως. Οί άγ. Ίωακείμ καί Άννα 

έμφανίζονται συχνα σέ σύνολα μέ αυτο το κεντρικο περιεχόμενο λόγψ 

ακριβώς καί του δικου τους σημαντικου ρόλου στα πλαίσια του σχεδίου 

τής Θείας Οίκονομίας. Έτσι, συνδυάζονται μέ το άγ. Μανδήλιο, τον 

Ευαγγελισμο η τίς μορφές του Χριστου καί τής Θεοτόκου έμπλουτίζοντας 

το περιεχόμενο τών παραστάσεων.903

Έπιπλέον, οί Τρείς Παίδες γειτνιάζουν μέ τήν παράσταση τής 

Δέησης μέ τον Χριστό, τήν Θεοτόκο καί τον Πρόδρομο, ή όποία βρίσκεται 

στήν κατωτέρα ζώνη του Ν τοίχου, καί μέ αυτή τής Υπαπαντής στήν 

ανωτέρα.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία προσδιορίζουν σαφώς τήν ίδιότητα τής 

συγκεκριμένης απεικόνισης ώς τύπου τής ύπερλόγου συλλήψεως.

3.3.2.5 Παναγία Βρεστενίτισσα (1400 π.) (αρ. κατ. 9θ)

Στον Β τοίχο του ναου, στο όριο μεταξύ κυρίως ναου καί Ίερου

Βήματος, είκονίζονται οί Τρείς Παίδες σέ προτομή έντος μεταλλίων (Είκ.

118). Άποτελουν τήν κατάληξη μιάς σειρας ανάλογων μορφών πού 

περιλαμβάνει έπίσης ένα αδιάγνωστο πρόσωπο, πιθανον τον Δαβίδ, τον 

Σολομώντα καί τον Δανιήλ.904

903 Τέτοιοι είκονογραφικοί συνδυασμοί απαντουν καί σέ άλλους ναούς τής περιόδου στήν 
ευρύτερη περιοχή. Άναφέρουμε π.χ. το Παλιομονάστηρο τών Άγ. Σαράντα Λακεδαίμο- 
νος (β' φάση 1304-5), όπου οί μορφές του Χριστου, τής Θεοτόκου καί τών Θεοπατόρων 
συνδυάζονται μέ το Μανδήλιο, καί τήν Όδηγήτρια του Μυστρά (1310-1320), όπου οί 
Θεοπάτορες πλαισιώνουν τήν Θεοτόκο-Ζωοδόχο Πηγή Ν.Β. Δρανδάκη, «Το Παλιομο
νάστηρο τών Άγίων Σαράντα στή Λακεδαίμονα καί το ασκηταριό του», ΔΧΑΕ, περ. Δ', τ. 
ΙΣΤ' (1991-1992), σ. 119, 125. Millet, Mistra, πίν. 97, 2. Για άλλα παραδείγματα τέτοιων 
απεικονίσεων βλ. Μουρίκη, Ή Παναγία καί οί Θεοπάτορες, σ. 46-49 καί Στ. Παπαδάκη- 
Oekland, «Το Άγιο Μανδήλιο ώς το νέο σύμβολο σέ ένα αρχαίο είκονογραφικο σχήμα», 
ΔΧΑΕ, περ. Δ', τ. ΙΔ' (1987-88), σ. 283-294.
904 Δωρή-Δεληγιάννη, Άγριακόνα, σ. 551. Για το μνημείο, χωρίς αναφορα στήν απεικόνιση 
τών Παίδων, βλ. καί Ν.Β. Δρανδάκη, «Παναγία ή Βρεστενίτισσα», ΛακΣπουδ Δ' (1979), σ. 
160-185 καί είκ. 1-36.



357

Ή σχέση τών Παίδων μέ την Θεοτόκο καί την Θεία Ενανθρώπηση 

είναι καί στην προκειμένη περίπτωση προφανής. Καί οί τρείς προφητες, 

μέ τούς οποίους συναπεικονίζονται, συνδέονται στενά μέ τά θέματα αύτά 

καί μίλησαν προφητικά έπανειλημμένως γιά την έλευση τού Μεσσίου καί 

τά σχετικά γεγονότα.905 Ή ένταξη τών Τριών Παίδων σέ έναν άμιγη 

προφητικο χορο είναι ένα ένδιαφέρον στοιχείο της άπεικόνισής τους στο 

πρόγραμμα τού συγκεκριμένου ναού.906 Ή τυπολογικη έρμηνεία τών 

γεγονότων τού βίου τους καί ο στενός τους συσχετισμος μέ τά γεγονότα 

της Θείας Ενανθρωπήσεως οδήγησε στην άπόδοση σ' αύτούς προφητικης 

ίδιότητος καί στην καταχρηστικη ένταξή τους σέ έναν προφητικο χορό,907 

όπως συνέβη καί μέ την έπίσης καταχρηστικη ένταξή τους στην 

γενεαλογία τού Χριστού.

Πέραν αύτών, καί το εύρύτερο εικονογραφικο περιβάλλον της 

παράστασης τών Παίδων ένισχύει την σύνδεσή τους μέ την Θεία Εναν

θρώπηση καί την Θεοτόκο. Οί μορφές τους γειτνιάζουν μέ την Μετα

μόρφωση τού Κυρίου, τον άγ. Ίωάννη τον Θεολόγο -πού φέρει είλητο μέ 

την άρχη τού Εύαγγελίου του «Εν άρχή ήν ο Λόγος»- καί δύο σκηνές άπο 

τον βίο της Θεοτόκου, τά Είσόδια καί το Γενέσιον.908

905 Οί προφητες φέρουν καί είλητά, δυστυχώς σχεδον έξίτηλα. Μόνο το περιεχόμενο 
αύτού τού Σολομώντος μπορεί νά προσδιοριστεί μέ έπιφύλαξη ώς έξης: «πολλαί 
θυγατέρες έποίησαν δύναμιν...» (Παρ. 31, 29). Το συγκεκριμένο χωρίο έχει συχετισθεί μέ 
το πρόσωπο της Θεοτόκου.
906 Καί σέ άλλες περιπτώσεις οί Τρείς Παίδες συνυπάρχουν μέν μέ μορφές προφητών, 
όπως π.χ. συμβαίνει στην Μονη Χώρας (1315-1321), όπου συναπεικονίζονται, μεταξύ 
άλλων, καί μέ τούς Μωυση, Ααρών καί Δανιήλ, όχι όμως στά πλαίσια ένος άμιγούς 
προφητικού χορού, όπως στην Βρεστενίτισσα, άλλά μέ την παρουσία καί άλλων 
προσώπων, στο συγκεκριμένο παράδειγμα τών Μελχισεδέκ, Ίησού τού Ναυη κ.ά. 
Underwood, Kariye Djami, τ. 1, σ. 49-56.
907 Μέ το ίδιο σκεπτικο έντάσσεται στο χορο τών προφητών καί ο Κριτης Γεδεών καί 
είκονίζεται άρκετές φορές μεταξύ τους στο τύμπανο τού κεντρικού τρούλλου. Σέ μιά 
μάλιστα περίπτωση, στην Περίβλεπτο τού Μυστρά (μεταξύ 1365 καί 1374), η άπεικόνισή 
του στον τρούλλο συνοδεύεται καί άπο τον χαρακτηρισμο «ο προφήτης» άντί τού 
συνήθους «ο δίκαιος». Μουρίκη, Προεικονίσεις, πίν. 79.
908 Δρανδάκη, Παναγία Βρεστενίτισσα, σ. 171-172 καί είκ. 17, σ. 291.
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Όλα τά προαναφερθέντα στοιχεΐα οδηγουν στην άπόδοση χαρα

κτήρα θεομητορικης προτυπώσεως καί στην άπεικόνιση αύτη τών Τριών 

Παίδων.

3.3.2.6 Άγ. Παρασκευή οικισμού Αγίου Άνδρέου 
Λακωνίας (1430 π.) (αρ. κατ. 9ι)

Στον ναο της Άγ. Παρασκευης οί Τρεΐς Παΐδες είκονίζονται σέ 

μετάλλια στην μεσαία ζώνη του Β τοίχου (Είκ. 119).909 Δίπλα τους άκριβώς 

βρίσκεται ο προφήτης Δανιήλ, στην γνωστη διάταξη, μέ την οποία 

συγκροτεΐται μιά μικρη ένότητα μέ περιεχόμενο σχετικο προς την Θεία 

Ένανθρώπηση.910 Το στοιχεΐο αύτο είναι στην προκειμένη περίπτωση το 

κριτήριο, σύμφωνα μέ το οποΐο ή παράσταση τών Τριών Παίδων 

συνδέεται μέ την Θεία Ένανθρώπηση.911

3.3.2.7 Άγ. Άνδρέας Ρουσούλη Καστοριάς (1441/2) (αρ. κατ. 9ια)

Στην μεσαία ζώνη εικονογράφησης του ναου ύπάρχει σειρά

μορφών εντος μεταλλίων. Στον Ν τοΐχο ή σειρά ξεκιν^ άπο τά Α μέ τρεΐς 

μορφές, οί οποΐες είκονίζονται μέ πίλο στο κεφάλι καί μαργαριτο- 

κόσμητους μανδύες. Στην τρίτη κατά σειράν μορφη σώζεται το όνομα 

Μισαήλ, το οποΐο σέ συνδυασμο μέ τά είκονογραφικά δεδομένα επιτρέπει 

την άσφαλη ταύτιση τών μορφών μέ τούς Τρεΐς Παΐδας (Είκ. 120).912

909 Kalopissi-Verti, Hagia Paraskeue, σ. 185 καί πίν. 11, σ. 201.
910 Kalopissi-Verti, Hagia Paraskeue, σ. 185 καί πίν. 12, σ. 201. Παρόμοια διάταξη άπαντ^ 
καί στά προαναφερθέντα μνημεΐα τών Ταξιαρχών Αγριακόνας καί της Παναγίας 
Βρεστενίτισσας (1400 π.).
911 Τόσο οί Τρεΐς Παίδες όσο καί ο Δανιηλ συνδέονται στενά μέ διαφόρους τρόπους, όπως 
έχει ηδη άναφερθεΐ, μέ τά γεγονότα της Θείας Ένανθρωπήσεως καί το πρόσωπο της 
Θεοτόκου.
912 Βλ. Τσιγαρίδα, Άγιος Ανδρέας, είκ. 170, σ. 313, είκ. 187, σ. 330 καί σ. 305, όπου θεωρεΐ τίς 
δύο μορφές τών οποίων το όνομα δέν σώζεται ώς άδιάγνωστες. Οί Τρεΐς Παΐδες 
είκονίζονται μέ αύτον τον τρόπο καί σέ άλλα μνημεΐα της εύρύτερης περιοχης, όπως ο 
ναος τών Άγ. Κωνσταντίνου καί Ελένης Αχρίδος (14ος καί 15ος αί.), του Άγ. Αθανασίου 
Μουζάκη (1383/4), της Κοιμήσεως στο Ζευγοστάσι της Καστοριάς (1432) κ.ά. Subotic, Sveti 
Konstantin i Jelena, σχ. 3. Πελεκανίδου, Χατζηδάκη, Καστοριά, είκ. 7, σ. 113. Ε.Ν. Τσιγαρίδα, 
«Συμβολη στη χρονολόγηση τών τοιχογραφιών του ναου της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
στο Ζευγοστάσι Καστοριάς» στο Φίλια Έπη εις Γεώργιον Ε. Μυλωνάν, τ. Γ', Αθηναι 1989,
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Ή απεικόνισή τους στον ναο του Άγ. Άνδρέου συνδυάζεται μέ 

συγκεκριμένες παραστάσεις πού τούς συνδέουν καί στήν περίπτωση αυτή 

μέ τήν Ένανθρώπηση καί τήν Θεοτόκο.

Καταρχάς, στον Ν τοίχο του Ίερου Βήματος, όπου ξεκιν^ ή ζώνη μέ 

τα μετάλλια, είκονίζεται ή παράσταση τής Γεννήσεως του Χριστου. Έτσι, 

οί Τρείς Παίδες γειτνιάζουν μέ ένα θέμα μέ το όποίο κατεξοχήν 

συνδέονται καί απο πλευράς περιεχομένου καί έορτολογικά, μια καί ή 

μνήμη τους τιμάται λίγες ήμέρες προ τών Χριστουγέννων.

Έπιπλέον, στήν κατώτερη ζώνη του Ν τοίχου, κάτω απο τήν 

παράσταση τών Τριών Παίδων, είκονίζεται ή Θεοτόκος ενθρονη Βρεφο- 

κρατουσα δίπλα στον έπώνυμο άγιο του ναου. Ή Θεοτόκος έπιγράφεται 

«ή ακαταμάχητος».913 Ή έπιλογή τοποθετήσεως τών Τριών Παίδων κοντα 

στήν μορφή τής Θεοτόκου έκφράζει τήν ύπάρχουσα μεταξύ τους σχέση.

Ή πολυπλοκότητα του θεολογικου περιεχομένου καί ή πολυσημία 

του θέματος τών Τριών Παίδων καθώς καί οί πολλές δυνατότητες 

απεικονίσεώς του (αυτοτελής αφηγηματική παράσταση, όλόσωμες μεμο

νωμένες μορφές, προτομές σέ μετάλλια) συνέτειναν στήν ευρεία χρήση 

του σέ διάφορες θέσεις καί ποικίλα είκονογραφικα συμφραζόμενα.

Οί ίδιαιτερότητές του αυτές δέν ευνόησαν τήν πλήρη καθιέρωσή 

του σέ ευρείς κύκλους μέ παραστάσεις προεικονίσεων, παρότι ύπάρχουν 

όρισμένα σχετικα παραδείγματα καί παρα το γεγονός, ότι το θέμα 

ανέκαθεν θεωρείτο -παράλληλα προς τίς άλλες του ίδιότητες- καί τύπος 

τής Θεοτόκου. Για τούς ίδιους πιθανότατα λόγους δέν συμπεριελήφθη καί 

στίς απεικονίσεις του «Άνωθεν οί Προφήται».

σ. 336 καί πίν. 85γ. Έχουμε, έπομένως, μια τοπική διάδοση του θέματος αντίστοιχη μέ 
αυτή πού παρατηρείται σέ μνημεία τής περιοχής τής Λακωνίας.
913 Τσιγαρίδα, Άγιος Άνδρέας, είκ. 170, σ. 313. Μέ το ίδιο έπίθετο χαρακτηρίζεται ή 
Θεοτόκος καί στήν κτητορική έπιγραφή του ναου τής Κουμπελίδικης (1370 μέ 1380), στήν 
όποία, μάλιστα, περιλαμβάνονται καί αναφορές σέ παλαιοδιαθηκικές προτυπώσεις. Βλ. 
Παπαμαστοράκη, Κουμπελίδικη, σ. 597, 601-602. Rhoby, Epigramme, σ. 182.
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Ώς άντιστάθμισμα αύτών πρέπει νά σημειωθεί η έπιλογή του -  

κατά κανόνα όχι ώς αύτοτελούς παραστάσεως- σέ προγράμματα στά 

οποία δέν ύφίσταται καμία άλλη παράσταση θεομητορικης προεικονί- 

σεως. Στίς περιπτώσεις αύτές ο χαρακτήρας του ώς θεομητορικης 

προτυπώσεως συνάγεται μέ άσφάλεια άπο το είκονογραφικό του 

περιβάλλον. Έχει σημασία νά σημειωθεί, ότι ο μεγάλος άριθμος τών 

περιπτώσεων τέτοιων άπεικονίσεων τού θέματος άπαντ^ σέ μνημεία της 

ύστερης Παλαιολογείου περιόδου, της έποχης δηλαδη πού χαρακτηρί

ζεται, κατά μία άποψη, άπο την δραματικη μείωση τών παραστάσεων τών 

παλαιοδιαθηκικών προτυπώσεων. Ή διάδοση της παράστασης τών Τριών 

Παίδων μέ θεομητορικο περιεχόμενο στά προγράμματα τών μνημείων 

αύτης της περιόδου δίδει την άπάντηση στον προβληματισμο σχετικά μέ 

την τύχη τών άπεικονίσεων τών θεομητορικών προτυπώσεων. Δέν 

πρόκειται, δηλαδή, γιά έξαφάνιση τών θεμάτων, άλλά γιά έπιλογη διαφο

ρετικού τρόπου είκονογραφικης άπόδοσής τους.
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Μ Ε Ρ Ο Σ Γ'

ΟΙ Κ Υ Κ Λ Ο Ι :

Η Θ Ε Σ Η  Τ Ο Υ Σ  ΣΤΟ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ Τ Ι Κ Ο  

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν  ΚΑΙ ΣΤΟ  

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο / Ι Δ Ε Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο  Π Λ Α Ι Σ Ι Ο  ΤΗΣ  

Π Α Λ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ε Ι Α Σ  Ε Π Ο Χ Η Σ
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Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ  Α '

Η  ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΤΩΝ 

ΠΡΟΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ 

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Στην παρουσα ένότητα θά γίνει άναφορά στούς ναούς του 

Πρωτάτου (1290 π.), της Παναγίας Περιβλέπτου (Άγ. Κλήμεντος) Αχρίδος 

(1294/5), της Μ. Χώρας (1315-1321), τών Άγ. Αποστόλων Θεσσαλονίκης 

(1315 π. η μεταξύ 1328 καί 1334) καί της Μ. Χιλανδαρίου (1321/2), στο 

είκονογραφικο πρόγραμμα τών οποίων περιλαμβάνονται εκτεταμένοι 

κύκλοι θεομητορικών προτυπώσεων.

Ένας άπο τούς παράγοντες πού παίζουν ρόλο στην παρουσία 

άνεπτυγμένων κύκλων προτυπώσεων στά προγράμματα τών μνημείων 

είναι καί ή άφιέρωση του ναου στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Χωρίς νά 

άπολυτοποιεΐται ώς κριτήριο, είναι γεγονος ότι οί πλέον εκτεταμένοι 

κύκλοι προτυπώσεων εμφανίζονται σέ μνημεΐα σχετιζόμενα μέ την 

Θεοτόκο, όπως ή Παναγία Περίβλεπτος (Άγ. Κλήμης) Αχρίδος, ή Παναγία 

Ljeviska, ή Μ. Χώρας, οί Άγ. Απόστολοι (ναος άρχικά άφιερωμένος στην 

Θεοτόκο) Θεσσαλονίκης, το καθολικο της Μ. Χιλανδαρίου (άφιερωμένο 

στά Είσόδια), ο ναος του Εύαγγελισμου στην Gracanica κ.ά.

Οί κύκλοι τών θεομητορικών προτυπώσεων συνιστουν είκονογρα

φικά ύποσύνολα, τά τμήματα τών οποίων συνδέονται καταρχάς μεταξύ 

τους μέ κοινο σημεΐο το όμοιο θεολογικο περιεχόμενο. Το στοιχεΐο αύτο 

σαφώς προσδιορίζει τον ένιαΐο χαρακτήρα τους, άκόμα καί όταν τά 

θέματα του κύκλου δέν βρίσκονται όλα στον ίδιο χώρο, όπως συμβαίνει 

π.χ. μέ την παράσταση τών Τριών Παίδων στούς ναούς του Πρωτάτου καί 

της Περιβλέπτου (Άγ. Κλήμεντος), όπου τοποθετεΐται στο ΒΔ γωνιακο 

διαμέρισμα καί στο διακονικο άντιστοίχως, εκτος τών είκονογραφικών
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κύκλων τών θεομητορικών προτυπώσεων πού βρίσκονται στήν πρόθεση 

καί τον νάρθηκα.914

Παράλληλα προς τον κοινο θεολογικο καί νοηματικο αυτον άξονα 

ύπάρχουν καί άλλες είδικότερες μεταξύ τών θεμάτων συνδέσεις μέ 

σημείο αναφοράς είτε το κοινο δρών πρόσωπο, όπως είναι π.χ. ό Μωυσής 

στα θέματα τής φλεγομένης Βάτου καί τής παραλαβής του Νόμου, είτε 

τον κοινο τόπο, όπως είναι π.χ. ό Ναος στίς όράσεις τής κεκλεισμένης 

Πύλης καί τής ανθρακοφόρου Λαβίδος, κ.ά. Οί αλληλεπιδράσεις αυτές 

αποτυπώνονται κατα περίπτωσιν στήν είκονογραφική απόδοση, άλΛά καί 

στήν έπιλογή τής θέσης τών θεμάτων. Έτσι, στήν Περίβλεπτο (Άγ. 

Κλήμεντα) για παράδειγμα, τα θέματα τής παραλαβής του Νόμου καί τής 

φλεγομένης Βάτου είκονίζονται συνδυασμένα σέ μια ένιαία παράσταση. 

Σέ άλλη περίπτωση, τούς τομείς του κεντρικου σταυροθολίου του Ν 

περιστώου στούς Άγ. Άποστόλους Θεσσαλονίκης καταλαμβάνουν θέματα 

σχετιζόμενα μέ τον χώρο του Ναου, όπως ή μεταφορα τής Κιβωτου τής 

Διαθήκης καί τών σκευών καί ή όρασις περί τής ανθρακοφόρου Λαβίδος.915

Άλλο συνδετικο στοιχείο τών έπιμέρους παραστάσεων τών κύκλων 

θεομητορικών προτυπώσεων μέ έπίδραση στήν έπιλογή η στήν 

όμαδοποίηση σκηνών μέσα στο ευρύτερο σύνολο του είκονογραφικου 

κύκλου συνιστ^ ή λειτουργική χρήση τών οίκείων παλαιοδιαθηκικών 

περικοπών ώς αναγνωσμάτων σέ διάφορες έορτές. Άναφέρουμε τήν 

περίπτωση τής Μ. Χώρας, όπου όλες οί είκονιζόμενες προτυπώσεις -μέ 

έξαίρεση το θέμα τής συντριβής τών Άσσυρίων- αντιστοιχουν στα 

αναγνώσματα τών θεομητορικών έορτών (Γενεσίου, Είσοδίων, Ευαγγελι- 

σμου, Κοιμήσεως).916 Στούς Άγ. Άποστόλους Θεσσαλονίκης, έπίσης, τούς 

τρείς απο τούς τέσσερις τομείς του Α σταυροθολίου καταλαμβάνουν

914 Καλομοιράκη, Παρατηρήσεις, σ. 206. Pepek-Miljkovic, Deloto, σ. 50-51.
915 Grozdanov, St. Kliment, είκ. 24. Stephan, Apostelkirche, σ. 122-131.
916 Nersessian, Frescoes of Parecclesion, σ. 316-317.
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ίσάριθμα θέματα καί συγκεκριμένα η Κλίμαξ, η Πύλη καί ο Οίκος της 

Σοφίας, πού άντιστοιχούν στά βασικά θεομητορικά άναγνώσματα, τά 

οποία διαβάζονται στίς τρείς άπο τίς τέσσερις βασικές θεομητορικές

έορτές.917

Εκτος άπο τίς έσωτερικές σχέσεις, αύτές δηλαδη πού ύφίστανται 

μεταξύ τών έπιμέρους θεμάτων πού τούς άπαρτίζουν, οί κύκλοι τών 

παλαιοδιαθηκικών θεομητορικών προτυπώσεων συνδέονται καί μέ τά 

λοιπά θέματα τού έκάστοτε είκονογραφικού προγράμματος. Οί σχέσεις 

αύτές είτε έχουν έναν εύρύτερο χαρακτήρα είτε κινούνται σέ στενότερα 

πλαίσια πού άφορούν σέ είδικότερες σχέσεις μεταξύ έπιμέρους θεμάτων 

άπο δύο η περισσοτέρους κύκλους. Έτσι, η άναφορά στο πρόσωπο της 

Θεοτόκου η στο γεγονος της Θείας Ενανθρωπήσεως, όπως στην 

περίπτωση κύκλων τού βίου της Θεοτόκου καί τού Χριστού, χορών 

προφητών, προπατόρων κ.ά., συνιστ^ τον συνδετικο κρίκο τών 

τελευταίων μέ τούς κύκλους προεικονίσεων άνεξάρτητα άπο το σημείο 

πού βρίσκονται μέσα στον ναό. Όσον άφορ^ στίς περιπτώσεις τών 

σχέσεων είδικού χαρακτήρα, άναφέρουμε ένα παράδειγμα άπο τούς Άγ. 

Αποστόλους Θεσσαλονίκης, όπου η όρασις της άνθρακοφόρου Λαβίδος 

στο Ν περίστωο συνδέεται, λόγψ τού προσώπου τού Ήσαΐα, μέ την 

παράσταση της συντριβης τών Ασσυρίων άπο τον ίδιο θεματικο κύκλο καί 

έπιπλέον μέ την Ρίζα τού Ίεσσαί, έπίσης στο Ν περίστωο, άλλά καί μέ την 

μορφη τού Σοφονία στον κεντρικο τρούλλο, ο οποίος κρατεί είλητο μέ την 

προφητεία τού Ήσαΐα περί της κούφης Νεφέλης.918 Άλλο παράδειγμα 

είδικού τύπου σχέσεων προεικονιστικών θεμάτων μέ παραστάσεις άλλων 

είκονογραφικών κύκλων συνιστ^ το θέμα της έκβλαστήσασας Ράβδου. Ό 

Ααρών πού φέρει την έκβλαστήσασα Ράβδο συνδέεται μέ την παράσταση 

της Μνηστείας της Θεοτόκου, όταν σέ αύτη η ράβδος τού Ίωσηφ

917 Stephan, Apostelkirche, σ. 130-131, 135-136, 138-141.
918 Stephan, Apostelkirche, σ. 326-327. Παπαμαστοράκη, Ό διάκοσμος, σ. 8.
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είκονίζεται, κατά παρέκκλισιν άπο την σχετικη διήγηση του Πρωτευαγ

γελίου, επίσης ώς εκβλαστήσασα κάτω άπο την επίδραση μάλιστα της 

άντίστοιχης του Ααρών.919 Το συγκεκριμένο παράδειγμα έχει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον γιατί ο ιδιαίτερος συσχετισμος μεταξύ τών δύο αύτών 

θεμάτων, ο οποΐος προκύπτει ώς άποτέλεσμα της ομοιότητος στην 

είκονογραφική τους άπόδοση, είναι ταυτόχρονα καί το αίτιο πού 

διαμόρφωσε την συγκεκριμένη είκαστικη επιλογή.

Ή θέση τών είκονογραφικών κύκλων τών θεομητορικών 

προτυπώσεων μέσα στον ναο προσδιορίζεται εν πολλοΐς άπο την κατά 

περίπτωσιν άποδιδόμενη βαρύτητα σέ μία άπο τίς πολλές έρμηνευτικές 

πτυχές τους. Έτσι, ή προέλευση τών θεμάτων πού τούς άπαρτίζουν άπο 

την Παλαιά Διαθήκη καί ή έντονη σέ αύτά προφητικη παρουσία τούς 

προσδίδει έναν προπαρασκευαστικό-προοιμιακο χαρακτήρα, καθώς 

εκφράζουν όλη την άναμονη του προ της Χάριτος κόσμου γιά την έλευση 

του Μεσσία άποτελώντας ταυτόχρονα καί διαρκεΐς διαβεβαιώσεις γιά την 

πραγματοποίηση της θείας ύπόσχεσης. Ύπ' αύτο το φώς είναι εύλογη ή 

συχνη τοποθέτηση τών προεικονιστικών κύκλων σέ δευτερεύοντες 

χώρους, όπως νάρθηκες, παρεκκλήσια καί περίστωα, οί οποΐοι είναι τά 

τμήματα του ναου πού δηλώνουν άκριβώς αύτη την προπαρασκευαστικη 

περίοδο. Απο τά πολυάριθμα παραδείγματα άναφέρουμε τίς περιπτώσεις 

της Περιβλέπτου (Άγ. Κλήμεντος), όπου ο κύκλος τών προεικονίσεων 

βρίσκεται στον νάρθηκα, της Μ. Χώρας, όπου τά θέματα βρίσκονται στο Ν 

παρεκκλήσιο, καί τών Άγ. Αποστόλων Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκονται 

στο Ν περίστωο.920

919 Αναφέρουμε τά παραδείγματα του Άγ. Κλήμεντος, όπου ο Ααρών μέ την Ράβδο 
είκονίζεται στον νάρθηκα, ώς τμημα της παράστασης της Σκηνης του Μαρτυρίου, καί ή 
Μνηστεία στον κυρίως ναό, καί της Μ. Χώρας, όπου ο Ααρών μέ την Ράβδο καί ή 
Μνηστεία συνυπάρχουν στον εσωνάρθηκα. Pepek-Miljkovic, Deloto, σ. 49, 51. Underwood, 
Kariye Djami, τ. 2, πίν. 82, 138.
920 Pepek-Miljkovic, Deloto, σ. 50-51. Nersessian, Frescoes of Parecclesion, σ. 305. Stephan, 
Apostelkirche, σ. 326-327.
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Πολύ συχνή -καί έξίσου δόκιμη- είναι, έπίσης, η άπεικόνιση τών 

κύκλων τών θεομητορικών προτυπώσεων στον χώρο τού Ί. Βήματος, 

καθώς σχετίζονται άμεσα μέ το πρόσωπο της Θεοτόκου καί την Θεία 

Ενανθρώπηση, η οποία ύπηρξε προϋπόθεση της σωτηριώδους θυσίας τού 

Χριστού. Έτσι, στο Πρωτάτο π.χ., την Gracanica, το Decani κ.ά. τέτοια 

θέματα είκονίζονται στον χώρο τού Ί. Βήματος.921 Ό εύχαριστιακός, 

λοιπόν, χαρακτήρας τών θεμάτων είναι η αίτία της συχνης παρουσίας 

τους στο Ί. Βημα, χωρίς αύτο νά άλλοιώνει στο παραμικρο τον 

θεομητορικό-προτυπωτικο χαρακτήρα τους.

Ή προσέγγιση τών κύκλων θεομητορικών προτυπώσεων τών 

έξεταζομένων μνημείων μέ βάση τά περιγραφέντα πλέγματα σχέσεων 

προσφέρει ένα άσφαλές έρμηνευτικο κλειδί όσον άφορ^ στην λειτουργία 

καί την άλληλεπίδραση τών συγκεκριμένων θεμάτων σέ ποικίλα 

είκονογραφικά περιβάλλοντα.

Στο Πρωτάτο ο κύκλος τών προεικονίσεων βρίσκεται κατά το 

μέγιστο τμημα του στον χώρο της πρόθεσης, ένώ η παράσταση τών Τριών 

Παίδων πού άνήκει σ' αύτον έχει είκονιστεί στο ΒΔ γωνιακο διαμέρισμα 

ύπο την έπίδραση τών πρόσφατων γεγονότων τού διωγμού καί τού 

μαρτυρίου αγιορειτών πατέρων κατά την βασιλεία τού Μιχαηλ Η 1 

Παλαιολόγου.922 Ό κύκλος τών προεικονίσεων σχετίζεται μέ τίς μορφές 

τών προπατόρων στο άνώτερο τμημα τού κεντρικού κλίτους, οί οποίοι 

συνιστούν την κατ' άνθρωπον γενεαλογία τού Κυρίου, καί μέ αύτές τών 

προφητών στά έσωρράχια τών τόξων πού ορίζουν τά κλίτη, οί οποίοι 

προφήτευσαν τά γεγονότα της Θείας Οίκονομίας. Άμεση είναι καί η 

σχέση μέ τρία άπο τά βασικότερα γεγονότα τού βίου της Θεοτόκου, το

921 Καλομοιράκη, Παρατηρήσεις, σ. 206. Todic, King Milutin, σ. 331, 334. Popovic, Program 
zivopisa, σ. 93-94.
922 Καλομοιράκη, Παρατηρήσεις, σ. 206. Τού ίδίου, Πρωτάτο, σ. 97-98.
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Γενέσιον, τα Είσόδια, καί τήν Κοίμηση, τα όποία περιλαμβάνονται στο 

πρόγραμμα του κυρίως ναου.923

Στήν Περίβλεπτο (Άγ. Κλήμεντα) Άχρίδος ό κύκλος τών 

προεικονίσεων καταλαμβάνει μεγάλο μέρος τών τοίχων του νάρθηκα, 

ένώ μια έπιπλέον παράσταση, καί πάλι αυτή τών Τριών Παίδων, όπως 

στήν περίπτωση του Πρωτάτου, βρίσκεται σέ διαφορετικο σημείο καί 

συγκεκριμένα στο διακονικό. Οί παραστάσεις τών προτυπώσεων 

συνδέονται μέ διάφορα άλλα θέματα του προγράμματος. Στον νάρθηκα 

καταρχας μέ το προφητικο όραμα του Μεγάλης Βουλής Άγγέλου στο 

φουρνικο καί μέ το Στιχηρο τών Χριστουγέννων, θέματα σχετιζόμενα καί 

τα δύο μέ τήν Θεία Ένανθρώπηση. Άπο το ύπόλοιπο πρόγραμμα του ναου 

έπισημαίνεται ή ύπάρχουσα συγγένεια μέ τα θέματα του βίου τής 

Θεοτόκου πού είκονίζονται στούς τοίχους του κυρίως ναου καί του Ί. 

Βήματος, μέ τίς προτομές τών προπατόρων στο μέτωπο τής κεντρικής 

άψίδος, οί όποίες πλαισιώνουν τήν δεομένη Θεοτόκο στο τεταρτοσφαίριο, 

καί μέ όρισμένες απο τίς προφητικές μορφές στο τύμπανο του κεντρικου 

τρούλλου, οί όποίες φέρουν είλητα μέ αναφορές στο γεγονος τής Θείας 

Ένανθρωπήσεως.924

Στήν Μ. Χώρας ό κύκλος τών προεικονίσεων εχει ίστορηθεί στο Ν 

παρεκκλήσιο. Οί προτυπώσεις συνδέονται στενα μέ τίς μορφές τών 

ύμνογράφων πού είκονίζονται στα σφαιρικα τρίγωνα του τρούλλου του 

παρεκκλησίου, σχέση ή όποία δηλώνεται καί στα κείμενα τών είλητών 

πού φέρουν οί τελευταίοι μέ αναφορές -περισσότερο η λιγότερο άμεσες- 

σέ θεομητορικα σύμβολα-τύπους πού έν πολλοίς συμπίπτουν μέ όρισμένα 

απο τα είκονιζόμενα θέματα στον αντίστοιχο κύκλο. Σημειώνεται, έπίσης, 

ή σχέση τών προεικονίσεων τόσο μέ τίς μορφές τών προπατόρων καί 

προφητών στούς δύο τρούλλους του έσωνάρθηκα, όσο καί μέ τίς

923 Καλομοιράκη, Παρατηρήσεις, σ. 205.
924 Pepek-Miljkovic, Deloto, σ. 48-50. Παπαμαστοράκη, Ό διάκοσμος, σ. 5.
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παραστάσεις άπο τον βίο της Θεοτόκου καί του Χριστου πού ίστορουνται 

στούς δύο νάρθηκες.925

Στούς Άγ. Αποστόλους Θεσσαλονίκης ο κύκλος τών παλαιοδιαθη- 

κικών προτυπώσεων έχει ίστορηθεΐ στίς επιφάνειες του Ν περιστώου. Οί 

παραστάσεις αύτές συνδέονται μέ την Ρίζα του Ίεσσαί στον ίδιο χώρο, ή 

οποία άναφέρεται στην κατά σάρκα γενεαλογία του ενανθρωπήσαντος 

Λόγου. Έπίσης, μέ ορισμένες προφητικές μορφές στον κεντρικο τρουλλο 

μέ συνεκτικο κρίκο το περιεχόμενο τών είλητών καθώς καί μέ τον κύκλο 

του Βίου της Θεοτόκου στον εσωνάρθηκα , όπως καί το Στιχηρο τών 

Χριστουγέννων στο Β περίστωο.926

Στο καθολικό, τέλος, της Μ. Χιλανδαρίου οί θεομητορικές 

προτυπώσεις είκονίζονται στά σφαιρικά τρίγωνα τών δύο τρούλλων της 

Λιτης. Οί παραστάσεις βρίσκονται σέ στενη σχέση μέ τίς μορφές τών 

προπατόρων στά τύμπανα τών ίδίων τρούλλων καί μέ την παράσταση του 

Οίκου της Σοφίας στον Α τοΐχο της Λιτης. 'Ορισμένες άπο τίς προφητικές 

μορφές του τρούλλου καί ή σειρά τών σκηνών άπο τον βίο της Θεοτόκου 

στον κυρίως ναο συνιστουν επίσης θέματα στενά συνδεόμενα μέ τίς 

παραστάσεις του κύκλου τών προεικονίσεων.927

Οί κύκλοι τών θεομητορικών προτυπώσεων εντάσσονται καί 

λειτουργουν μέ εύχέρεια, όπως φαίνεται καί τά άπο τά προαναφερθέντα 

παραδείγματα, σέ ποικίλα είκονογραφικά περιβάλλοντα καί σέ 

διαφόρους χώρους. Μέσα στά πλαίσια αύτά άναπτύσσονται καί οί 

διάφορες ειδικές σχέσεις τών επιμέρους θεμάτων εντός, άλλά καί εκτος 

του είκονογραφικου κύκλου πού τά περιλαμβάνει, οί οποΐες συμβάλλουν 

στην πολυπλοκότητα τών είκονογραφικών προγραμμάτων τών μνημείων 

της παλαιολόγειας περιόδου, άποτελώντας ταυτόχρονα καί βασικά

925 Underwood, Kariye Djami, τ. 1, σ. 60-85, 86-107, 217-221.
926 Stephan, Apostelkirche, σ. 190-211, 227-231, 327. Παπαμαστοράκη, Ό διάκοσμος, σ. 8.
927 Εύθυμίου, Λιτη Χιλανδαρίου.
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έρμηνευτικά κλειδιά γιά την όρθη καί πλήρη κατά το δυνατόν -  

έρμηνευτικά, θεολογικά καί είκονογραφικά- προσπέλασή τους.
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Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ  Β '

Η  ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΔΙΑΘΗΚΙΚΩΝ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΩΝ 

ΠΡΟΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ, ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Οί παλαιοδιαθηκικές θεομητορικές προτυπώσεις αφορουν σέ 

αντικείμενα η γεγονότα τής Παλαιάς Διαθήκης, τα όποία έρμηνεύθηκαν 

στήν διδασκαλία τής Έκκλησίας ώς τύποι του γεγονότος τής Θείας 

Ένανθρωπήσεως καί του προσώπου τής Θεοτόκου είδικότερα. Οί 

θεομητορικές προεικονίσεις συνιστουν ένα πολύ σημαντικο κομμάτι μέσα 

στο σύνολο τών παλαιοδιαθηκικών τύπων, γεγονος πού σχετίζεται 

ακριβώς μέ τήν σημασία τών γεγονότων πού προετύπωσαν. Ή 

Ένανθρώπηση του Λόγου, του δευτέρου, δηλαδή, προσώπου τής Άγίας 

Τριάδος, ύπήρξε ή κορύφωση όλου του σχεδίου τής Θείας Οίκονομίας για 

τήν σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Ή πραγματικότητα αυτή καί 

έπιπλέον ή έξαίρετη θέση τής Θεοτόκου στήν Έκκλησία όδήγησαν στήν 

ευρεία χρήση καί διάδοση τών θεμάτων αυτών σέ όλους τούς τομείς του 

έκκλησιαστικου βίου (πατερική συγγραφή, ύμνογραφία, λατρεία, τέχνη).

Ή χρήση καί διαμόρφωση τών θεομητορικών προεικονίσεων, όπως 

καί όλων τών θεμάτων τής διδασκαλίας τής Έκκλησίας, έξηρτάτο καί 

ανταποκρινόταν ταυτοχρόνως στίς έκάστοτε θεολογικές προκλήσεις πού 

διετύπωναν αρχικα οί είδωλολάτρες καί οί ίουδαίοι καί κατα κύριο λόγο οί 

κατα καιρούς αίρετικοί. Έτσι, οί Πατέρες ευθύς έξαρχής εδωσαν ίδιαίτερη 

βαρύτητα στήν έκπλήρωση τών τύπων καί τών προφητειών τής Παλαιάς 

Διαθήκης στο πρόσωπο του Κυρίου, ώστε να δείξουν ότι πράγματι αυτος 

είναι ό αναμενόμενος Μεσσίας. Προϊόντος του χρόνου, για τήν 

αντιμετώπιση τών διαφόρων χριστολογικών αίρέσεων πού ανεφύησαν,
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όπως ο άρειανισμός, ο νεστοριανισμός, ο μονοφυσιτισμος κ.ά., καί έθεσαν 

ύπο άμφισβήτηση τον τρόπο η καί την ίδια την πραγματικότητα τού 

γεγονότος της Θείας Ενανθρωπήσεως καθώς καί τον ρόλο της Θεοτόκου 

σέ αύτή, χρησιμοποιήθηκαν, μεταξύ πολλών άλλων θεολογικών 

έπιχειρημάτων, καί οί τύποι της Παλαιάς Διαθήκης.

Το ίδιο συνέβη καί κατά την περίοδο της είκονομαχίας, οπότε καί 

πάλι τονίζεται ιδιαιτέρως τόσο η Θεία Ενανθρώπηση όσο καί το πρόσωπο 

της Θεοτόκου, καθώς άκριβώς στην πραγματικότητα της Ενανθρώπησης 

τού Λόγου βάσιζαν οί Πατέρες την δυνατότητα άπεικόνισης τού Χριστού 

καί τών άλλων ίερών προσώπων, της Θεοτόκου, δηλαδή, καί τών άγίων.

Κατά την ίδια λογική, έμφαση στίς παλαιοδιαθηκικές προτυπώσεις 

θά δοθεί καί λόγψ τών θεολογικών έρίδων τού 11ου καί 12ου αί., οπότε ένα 

άπο τά θέματα πού άμφισβητήθηκαν ήταν η ένότητα τών δύο Διαθηκών.

Τά θέματα τών παλαιοδιαθηκικών θεομητορικών προτυπώσεων 

χρησιμοποιήθηκαν, λοιπόν, εύρέως στην πατερικη συγγραφη άπο τά 

πρώιμα χριστιανικά χρόνια καί κυρίως μετά την Γ' Οίκουμενικη Σύνοδο. 

Ίδιαίτερα άναπτύχθηκαν κατά την περίοδο της είκονομαχίας, καί γιά τούς 

λόγους πού προαναφέρθηκαν, άλλά καί έπειδη ηδη τότε είχαν κατ' 

ούσίαν θεσπιστεί καί οί κύριες θεομητορικές έορτές, στοιχείο πού ύπηρξε 

έπιπλέον πηγη έμπνευσης γιά τούς Πατέρες στά ομιλητικά τους κυρίως 

έργα.

Οί σχετικές άναφορές στην πατερικη συγγραφη είναι συνεχείς 

μέχρι καί την ύστερη βυζαντινη περίοδο, οπότε τά θέματα αύτά άπαντούν 

συχνά καί στά συγγράμματα τών ησυχαστών Πατέρων, σύμφωνα μέ την 

ομόφωνη μαρτυρία τών πηγών, σωστά οριοθετημένα, ώστε νά 

χρησιμοποιούνται ώς συγκαταβατικά μέσα προσέγγισης της άλήθειας 

άπο τον άδύναμο νά την συλλάβει διανοητικά άνθρωπο καί όχι ώς 

ύποκατάστατα αύτης.
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Ή χρήση τών παλαιοδιαθηκικών θεομητορικών προτυπώσεων 

συνεχίζεται καί κατά την μεταβυζαντινη περίοδο έως καί τά νεώτερα 

χρόνια.

Στην ύμνογραφία ή πορεία τών θεμάτων είναι άνάλογη, πράγμα 

άναμενόμενο, καθώς αύτά άντλουν άπο την θεολογία της Έκκλησίας, οί 

δέ σημαντικότεροι ποιητές ύπηρξαν κατά κανόνα καί επιφανεΐς θεολόγοι- 

συγγραφεΐς (π.χ. άγ. Ανδρέας Κρήτης, άγ. Ίωάννης Δαμασκηνός).

Ή καθιέρωση τών θεομητορικών έορτών, πέραν της επιρροης στην 

πατερικη γραμματεία, είχε ώς άποτέλεσμα καί την είσαγωγη τών 

παλαιοδιαθηκικών θεομητορικών προτυπώσεων στην λατρεία, άφου 

ορισμένες άπο τίς σχετικές διηγήσεις καθιερώθηκαν ώς άναγνώσματα 

τών έορτών αύτών.

Παράλληλα προς την θεολογικη προσέγγιση τών θεομητορικών 

προτυπώσεων, ή οποία ύπηρξε -όχι ώς προς την ούσία καί το περιεχόμενο, 

άλλά ώς προς την εύρύτητα καί τον τρόπο χρήσης- καί άνάλογη του 

έκάστοτε πνευματικου κλίματος, ύπηρχε καί μιά άλλη προσέγγιση του 

θέματος, βασισμένη στην θέση καί τον ρόλο πού άποδιδόταν στην 

Θεοτόκο ώς προστάτιδα της αύτοκρατορίας καί είδικά της 

Κωνσταντινουπόλεως. Ή ίδέα της θεοφρούρητης πρωτεύουσας 

συνιστουσε βασικο άξονα της θεολογικης καί κυρίως της πολιτικης 

ιδεολογίας τών βυζαντινών, γι' αύτο καί οί άναφορές σέ θαυμαστές 

διασώσεις της Πόλεως άπο διαφόρους εχθρούς μέ παρεμβάσεις της 

Θεοτόκου γίνονται σέ λόγους τόσο εκκλησιαστικών όσο καί κρατικών 

άξιωματουχων. Ή θεία αύτη προστασία δέν έδραζόταν, όμως, σέ μιά 

μεροληπτικη προτίμηση, άλλά εξηρτάτο άποκλειστικά άπο την πιστότητα 

τών κατοίκων της Πόλεως στο θέλημα του Θεου. Γι' αύτο καί διαχρονικά 

οί Πατέρες τόνιζαν την άνάγκη γιά επιστροφη καί μετάνοια, καθώς ή 

άποστασία άπεμάκρυνε την Θεία Χάρη καί έτσι προξενουντο συμφορές.
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Μια απο τίς σημαντικότερες ύπήρξε ή άλωση τής 

Κωνσταντινουπόλεως στα 1204 απο τούς Σταυροφόρους. Ή 

απελευθέρωσή της στα 1261 αποδόθηκε στήν παρέμβαση τής Θεοτόκου, 

δίδοντας το εναυσμα για περαιτέρω αύξηση τής μεγάλης ηδη τιμής προς 

το πρόσωπό της κατα τήν τελευταία περίοδο του βίου τής αυτοκρατορίας. 

Οί έξαιρετικα δυσχερείς ίστορικές καί πολιτικές συνθήκες τής περιόδου 

ύπήρξαν μια έπιπλέον αφορμή για τον τονισμο τής προστασίας τής 

Θεοτόκου στήν πρωτεύουσα, καθώς αυτο θα μπορουσε να αποτελέσει 

συνεκτικο στοιχείο όλων τών ύπηκόων τής αυτοκρατορίας -αλλα καί τών 

πληθυσμών πού βρίσκονταν σέ λατινοκρατούμενα έδάφη- διατηρώντας 

παράλληλα τον πολιτικό, ίδεολογικο καί θρησκευτικο προσανατολισμό 

τους σταθερα στραμμένο προς το ένα κέντρο, έκεί όπου βρισκόταν ό 

μόνος νόμιμος φορέας τής πολιτικής έξουσίας, ό βυζαντινος 

αυτοκράτορας.

Μέσα στο πνευμα αυτο καί για τήν έπιδίωξη τών 

προαναφερθέντων στόχων οί Παλαιολόγοι αυτοκράτορες προέβησαν σέ 

σειρα ένεργειών, ώστε να ένισχύσουν τόσο τήν τιμή προς τήν Θεοτόκο, 

όσο καί τήν σχέση της μέ τήν Κωνσταντινούπολη (έπέκταση έορτασμου 

έορτής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου όλο τον μήνα Αύγουστο, εκδοση 

νομίσματος μέ τήν Θεοτόκο έν μέσψ τών τειχών τής Κωνσταντινουπό

λεως κ.ά.).

Μέσα στο περιγραφέν ίδιάζον καί φορτισμένο κλίμα τής περιόδου, 

όλα τα θέματα τα σχετιζόμενα μέ το πρόσωπο τής Θεοτόκου απέκτησαν 

καί ένα έπιπλέον περιεχόμενο πέραν τής συνήθους θεολογικής τους 

έρμηνείας. Μεταξύ αυτών έξέχουσα θέση κατέχει ή περίπτωση τών 

παλαιοδιαθηκικών θεομητορικών προτυπώσεων, για τίς όποίες 

έπεφυλάχθη ακόμη πιο ίδιαίτερη μεταχείρηση για διαφόρους λόγους. Κι 

αυτο γιατί όρισμένες απο αυτές χρησιμοποιουντο καί ώς σύμβολα τής 

Κωνσταντινουπόλεως, κυρίως βάσει του παραλληλισμου της μέ τήν
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Παλαιά Ίερουσαλημ καί το Όρος Σιών, τά οποία όμως συνιστούν 

ταυτοχρόνως καί τύπους της Θεοτόκου. Ή Θεοτόκος είναι η πόλις τού 

Θεού, το όρος το άγιον, όπου ο Θεος έπέλεξε νά κατοικήσει, καί η 

Κωνσταντινούπολη είναι η Νέα Ίερουσαλημ καί Νέα Σιών, πού συνεχίζει 

την παράδοση καί διαφυλάσσει την όρθη χριστιανικη πίστη. Μέ τον 

συνδυασμο τών τυπολογιών αύτών η Θεοτόκος μοιάζει νά ταυτίζεται 

πλέον μέ το άντικείμενο της προστασίας της καί έτσι η μεταξύ τους σχέση 

τονίζεται περαιτέρω.

Οί σημαντικές αύτές έρμηνευτικές παράμετροι τών θεμάτων τών 

παλαιοδιαθηκικών προεικονίσεων καί ο ίσχυρος πολιτικός, ίδεολογικος 

καί θεολογικος συμβολισμός τους καθιστούν κατανοητη την εύρεία χρήση 

τους σέ κάθε είδους κείμενα της περιόδου (νεαρές, δημηγορίες, ομιλίες, 

έγκώμια, ύμνογραφικά έργα κ.ά.), προερχόμενα τόσο άπο το «θύραθεν» 

όσο καί το έκκλησιαστικο περιβάλλον.

Ή πορεία τών θεομητορικών προτυπώσεων στην τέχνη, 

καθορίστηκε έν πολλοίς άπο τούς ίδιους παράγοντες όσον άφορ^ στην 

γένεση καί την έξέλιξή της. Έτσι, τά πρώτα σχετικά θέματα μέ σαφη τον 

θεομητορικο προεικονιστικό τους χαρακτήρα έμφανίζονται στά χρόνια 

της είκονομαχίας, οπότε συνέτρεχαν οί θεολογικές προϋποθέσεις πού 

καθιστούσαν την σχετικη μέ το πρόσωπο της Θεοτόκου θεματολογία 

έξαιρετικά έπίκαιρη. Παράλληλη αίτία είναι η καθιέρωση τών 

θεομητορικών έορτών καί η συνακόλουθη σημαντικη άνάπτυξη της 

ομιλητικης κυρίως γραμματείας μέ κεντρικο θέμα το πρόσωπο καί τον 

ρόλο της Θεοτόκου στην Θεία Ενανθρώπηση.

Ό έπόμενος σημαντικος σταθμος στην είκονογραφικη έξέλιξη τών 

θεμάτων έντοπίζεται στον 11ο καί 12ο αί., οπότε καί άπαντούν 

παραστάσεις τών προτυπώσεων της Θεοτόκου ηδη μέ άνεπτυγμένη 

σημαντικά την μορφή τους. Καί στην περίπτωση αύτή, η έξαρση στην 

άπεικόνιση τών συγκεκριμένων θεμάτων έχει συνδεθεί, όπως
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προανεφέρθη, μέ τίς πνευματικές συνθηκες της περιόδου, όπως 

διαμορφώθηκαν άπο το ξέσπασμα διαφόρων θεολογικών ερίδων. Λίγο 

μετά την περίοδο αύτη άπαντ^ καί ο πρώτος σαφης εύρύς κύκλος τών 

θεμάτων αύτών στην μνημειακη ζωγραφική.

Οί παλαιοδιαθηκικές θεομητορικές προτυπώσεις γνώρισαν την 

εύρύτερη διάδοσή τους καί την τελικη είκονογραφική τους διαμόρφωση 

κατά την Παλαιολόγεια περίοδο. Το κλΐμα καί ή τέχνη της περιόδου αύτης 

εύνοουσαν πιο σύνθετες είκονογραφικές προσεγγίσεις, γεγονος πού 

έδωσε ώθηση στην άνάπτυξη εύρέων είκονογραφικών κύκλων, άλλά καί 

στην δημιουργία νέων θεμάτων. Έτσι, οί προτυπώσεις εικονογραφήθηκαν 

μέ διάφορες μορφές σέ σειρά μνημείων ώς αύτοτελεΐς είκονογραφικοί 

κύκλοι η συνοπτικά, μεμονωμένα η στά πλαίσια του θέματος «Άνωθεν οί 

Προφηται». Ή θεολογικη πολυσημία τών θεμάτων τούς προσέδιδε 

ιδιαίτερη εύελιξία, καθώς μπορουσαν νά λειτουργήσουν μέ δόκιμο τρόπο 

σέ ποικίλα είκονογραφικά περιβάλλοντα. Ή ιδιότητά τους αύτη είχε ώς 

άποτέλεσμα την άπεικόνισή τους σέ όλα τά μέρη τών ναών, άπο το Ίερο 

Βημα καί τον κυρίως ναό, έως τον νάρθηκα, τά περίστωα καί τά 

παρεκκλήσια. Σέ κάθε περίπτωση ο είδικος χαρακτήρας του κάθε θέματος 

-πέραν της δεδομένης σχέσεώς του μέ την Θεία Ένανθρώπηση καί την 

Θεοτόκο- προσδιορίζεται άπο τά έκάστοτε συμφραζόμενα, είτε εσωτερικά 

(είκονογραφικές λεπτομέρειες) είτε εξωτερικά (είκονογραφικο 

περιβάλλον, θέση εντος του ναου). Ή σχέση π.χ. τών θεομητορικών 

προτυπώσεων μέ την Θεία Ένανθρώπηση, ή οποία συνιστ^ προϋπόθεση 

της σωτηριώδους θυσίας του Χριστου, τούς προσδίδει καί εύχαριστιακο 

περιεχόμενο. Σύμφωνα μέ τά παραπάνω είναι εύεξήγητη ή συχνη 

άπεικόνισή τους στον χώρο του Ίερου Βήματος.

Το ίδιάζον πολιτικό-ίδεολογικο κλΐμα της περιόδου εύνόησε επίσης 

την διάδοση τών προτυπώσεων, όπως καί όλων τών θεμάτων τών 

σχετιζομένων μέ το πρόσωπο της Θεοτόκου, η την δημιουργία νέων, μέ
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έπιφανέστερο τον Άκάθιστο Ύμνο. Καί στήν περίπτωση αυτή το είδικο 

νοηματικο φορτίο πού εφεραν οί προτυπώσεις έπέδρασε όρισμένες φορές 

στήν χρήση τους στήν είκονογραφία. Έτσι π.χ. ή κεκλεισμένη Πύλη του 

Ίεζεκιήλ, απο τούς βασικούς τύπους τής Θεοτόκου, εγινε σύμβολο τής 

απαραβίαστης πρωτεύουσας τής αυτοκρατορίας καί γι' αυτο είκονίστηκε 

συχνα μέ τήν μορφή όχυρου πυλώνα. Σέ άλλες περιπτώσεις, ή μορφή τής 

Θεοτόκου εχει τεθεί έπάνω απο πύλες είτε σέ είκονογραφικές συνθέσεις 

είτε στα ίδια τα μνημεία ώς όπτική ύπόμνηση καί ταυτόχρονα διαρκής 

αίτηση τής θείας προστασίας. Είναι χαρακτηριστικό, ότι στήν Μονή 

Χώρας, μνημείο-σύμβολο τής πολιτικής ίδεολογίας καί θεολογίας τής 

περιόδου τών Παλαιολόγων, απαντουν καί οί δύο αυτοί τρόποι 

απεικόνισης του θέματος.

Μια έπιπλέον πτυχή αυτής τής χρήσης τών θεμάτων συνιστ^ ή 

παρουσία τους σέ λατινοκρατούμενες περιοχές καί δή στήν Κρήτη, 

όρισμένες φορές σέ είκονογραφικα συμφραζόμενα μέ σαφές αντιλατινικο 

περιεχόμενο. Καί στήν περίπτωση αυτή λειτουργουν ώς σύμβολα τής 

ίδέας τής βυζαντινής αυτοκρατορίας καί δηλώνουν τήν προσήλωση τών 

ύπο κατοχήν πληθυσμών στο ίστορικο καί πνευματικό τους κέντρο, τήν 

Κωνσταντινούπολη.

Όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία προσδιορίζουν τον χαρακτήρα 

καί το περιεχόμενο πού ελαβαν τα θέματα τών παλαιοδιαθηκικών 

θεομητορικών προτυπώσεων στήν πορεία καί έξέλιξή τους στήν 

γραμματεία, τήν λατρεία καί τήν τέχνη τής Έκκλησίας καί στον βίο τής 

αυτοκρατορίας γενικότερα. Πέραν τής θεολογικής έρμηνείας τους ώς 

τύπων τής Θείας Ένανθρωπήσεως καί τής Θεοτόκου, ένας άλλος 

σημαντικος παράγων πού έπέδρασε στον χαρακτήρα τους ήταν οί 

συνθήκες -ίστορικές, πολιτικές καί πνευματικές- τής Παλαιολογείου 

περιόδου, λόγψ τών όποίων τούς απεδόθη ένα έπιπλέον περιεχόμενο ώς 

συμβόλων τής πρωτεύουσας καί έν πολλοίς τής ίδέας τής αυτοκρατορίας.
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Σύμφωνα μέ τά δεδομένα αύτά η παρουσία τους τόσο στά κείμενα 

όσο καί στην τέχνη της περιόδου πρέπει νά προσεγγίζεται μέ γνώση τού 

διττού αύτού χαρακτήρα καί ρόλου τους -μέ συνυπολογισμο βεβαίως καί 

τών έκάστοτε συμφραζομένων- ώστε νά είναι κατά το δυνατον όρθότερη 

καί πληρέστερη. Ό δυισμος αύτος δέν άναιρεί σέ καμία περίπτωση τον 

στέρεο κεντρικο θεολογικο χαρακτήρα τών θεομητορικών προεικονίσεων, 

διότι τότε θά έξέπιπταν άπο τον βασικο ρόλο τους ώς θέματα της 

έκκλησιαστικης εικονογραφίας. Ή πολυπλοκότητα πού τίς χαρακτηρίζει 

άποτελεί άκριβώς την είκόνα τού πνευματικού κλίματος της περιόδου τών 

Παλαιολόγων. Κατά την διάρκειά της η θεολογικη καί φιλοσοφικη σκέψη 

γνώρισε ίδιαίτερη άνθηση, κινούμενη, όμως, σέ ορισμένες περιπτώσεις 

μέσα άπο έπικίνδυνες άτραπούς, ίσως σάν μιά καταφυγη άπο την ζοφερη 

πραγματικότητα, στοιχεία πού σέ ορισμένες περιπτώσεις οδήγησαν σέ 

άστοχίες η καί άδυναμία άναγνώρισης της πραγματικότητας. Τον κίνδυνο 

αύτον δέν έπαυαν νά τονίζουν οί διορατικότεροι άπο τούς Πατέρες καί 

έκκλησιαστικούς συγγραφείς της περιόδου (άγ. Αθανάσιος 

Κωνσταντινουπόλεως, Ίωσηφ Βρυέννιος, άγ. Μάρκος ο Εύγενικος κ.ά.), 

καλώντας σέ έπιστροφη καί μετάνοια γιά την άποτροπη τών 

έπερχομένων δεινών.
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Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ  Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν

1. Κ λ ΐμ α ξ  Ί α κ ώ β

1α. Άγ. Σοφία Τραπεζουντος (1260 π.)

Θέση: Β τοΐχος Β προστώου

Περιγραφή: Στο άριστερο τμημα ο Ίακώβ είκονίζεται κοιμώμενος καί 

δεξιά ή Κλΐμαξ, της οποίας ή άπόληξη είναι κατεστραμμένη, μέ τρεΐς 

άγγέλους επάνω της.

Έπιγραφές: «Ίακώβ» «καί εκοιμήθη εν τφ τόπψ εκείνψ. Καί ενυπνιάσθη 

καί ίδού κλΐμαξ εστηριγμένη εν τή γη, ης ή κεφαλη άφικνεΐτο είς τον 

ούρανόν» «καί οί άγγελοι του θεου άνέβαινον καί κατέβαινον επ' αύτης» 

Βιβλιογραφία: Talbot Rice, Haghia Sophia, σ. 150-151 καί είκ. 112, σ. 150 καί 

πίν. VIII, 63A. Nersessian, Frescoes of Parecclesion, είκ. 11. Lukovnikova, 

Ikonograficeskaja programma, σ. 146-148 καί είκ. 9. Eastmond, Art and 

Identity, σ. 68.

1β. Πρωτάτο (1290 π.)

Θέση: Ν τοΐχος προθέσεως

Περιγραφή: Στο άριστερο τμημα είκονίζεται ή Κλΐμαξ πού άπολήγει σέ 

κενο ήμικύκλιο του ούρανου. Σέ αύτη άνεβαίνουν δύο άγγελοι. Δεξιά ο 

Ίακώβ σέ ώριμη ήλικία είκονίζεται όρθιος καί σέ εγρήγορση νά 

παρακολουθεΐ το όραμα δείχνοντας μέ το δεξί του χέρι την Κλίμακα καί 

κρατώντας στο άριστερο κλειστο είλητό.

Έπιγραφές: «ο δί(καιος) Ίακώβ»

Βιβλιογραφία: Γ. Τσίμα-Π. Παπαχατζιδάκη, Άθως, Πρωτάτον, Ι Σειρά, 

ά.τ.χ., πίν. 10. Millet, Athos, πίν. 32, 2. Καλομοιράκη, Παρατηρήσεις, σ. 205

206. Μανουήλ Πανσέληνος, σ. 28 καί είκ. 116-117, σ. 246-247. Καλλινίκου, Ή  

τεχνική, είκ. 33, σ. 167. Τουτου, Φουστέρη, Ευρετήριον, σχ. 1.1.3, σ. 50 καί σ. 

55 (άρ. 210).
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1γ. Παναγία Περίβλεπτος (Άγ. Κλήμης) Αχρίδος (1294/5)

Θέση: Δ τοίχος νάρθηκα

Περιγραφή: Στο άριστερο τμημα της παράστασης είκονίζεται η Κλίμαξ 

καί έπ' αύτης τέσσερις άγγελοι. Στην άπόληξή της είκονίζεται ο Χριστος 

καί στην βάση της ο Ίακώβ σέ ώριμη ηλικία κοιμώμενος. Στο δεξί τμημα 

της παράστασης ίστορείται το περιστατικο της πάλης τού πατριάρχη μέ 

τον άγγελο.

Επιγραφές: «Ή κλίμαξ ην είδ(εν) Ίακώβ» «πάλη Ίακώβ»

Βιβλιογραφία: Cornakov, Saint-Climent, είκ. 4, 6. Mac Lean, Hallensleben, 

Monumentalmalerei, σχ. 20. Pepek-Miljkovic, Deloto, σ. 51. Nersessian, Frescoes 

of Parecclesion, είκ. 12. Grozdanov, St. Kliment, είκ. 25. Ποταμιάνου- 

Αχειμάστου, Βυζαντινές τοιχογραφίες, είκ. 111, σ. 134.

1δ. Άγ. Θεοδώρα Άρτης (τέλη 13ου-άρχ. 14ου αί.)

Θέση: Ν καμάρα νάρθηκα

Περιγραφή: Στο δεξί κάτω μέρος είκονίζεται ο Ίακώβ κοιμώμενος, ένώ το 

άριστερο τμημα της άπεικόνισης καταλαμβάνει η Κλίμαξ, στην κορυφη 

της οποίας είκονίζεται ο Χριστος σέ ώριμη ηλικία. Επάνω στην Κλίμακα 

βρίσκονται τέσσερις άγγελοι.

Επιγραφές: «έκοιμήθη» «Ή κλίμαξ τού Ίακώβ»

Βιβλιογραφία: Γιαννούλη, Βυζαντινά μνημεϊα Άρτας, είκ. 74, σ. 429, είκ. 

317-319, σ. 567.

1ε. Μονη Χώρας (1315-1321)

Θέση: Β τοίχος παρεκκλησίου

Περιγραφή: Στο άριστερο τμημα είκονίζεται η Κλίμαξ καί έπ' αύτης 

τέσσερις άγγελοι. Στην άπόληξή της είκονίζεται η Θεοτόκος 

Βρεφοκρατούσα σέ προτομη καί στην βάση της ο νέος την ηλικία Ίακώβ
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κοιμώμενος. Στο δεξί τμήμα ίστορείται το έπεισόδιο τής πάλης του Ίακώβ 

μέ τον άγγελο.

Έπιγραφές: «Κ(αί) ελαβ(εν) Ίακώβ απο τών λίθ(ων) του τόπου κ(αί) εθηκε 

πρ(ος) κεφαλή(ς) αυτου κ(αί) έκοιμήθη» «έν τφ τόπψ έκείνψ κ(αί) 

ένυπνιάσθει» «κ(αί) ίδού κλίμαξ έστηριγμένη έν τή γ[ή] ης ή κεφαλή 

αφικ[νεί]το είς τ(ον) ουρανον κ(αί) οί άγγελοι του Θ(εο)υ ανέβαιν(ον καί) 

κατέβαιν(ον) έπ' αυτήν. ό δέ Κ(ύριο)ς έπεστήρικτο έπ' αυτής» 

Βιβλιογραφία: Underwood, Kariye Djami, τ. 1, σ. 224-225, τ. 3, πίν. 437-443. 

Nersessian, Frescoes of Parecclesion, σ. 334-336.

1στ. Άγ. Άπόστολοι Θεσσαλονίκης (1315 π. η μεταξύ 1328 καί 

1334)

Θέση: ΒΑ τομέας Α σταυροθολίου Ν περιστώου

Περιγραφή: Ή παράσταση είναι πολύ κατεστραμμένη καί ή περιγραφή 

γίνεται μέ βάση το σχέδιο τής Stephan. Στο αριστερο άκρο της είκονίζεται 

ό Ίακώβ κοιμώμενος ένώ τον παραστέκει άγγελος. Το δεξί τμήμα τής 

παράστασης καταλαμβάνει ή Κλίμαξ μέ τέσσερις αγγέλους, ή όποία 

απολήγει σέ κενο τεταρτοκύκλιο του ουρανου.

Έπιγραφές: —

Βιβλιογραφία: Stephan, Apostelkirche, σ. 135-136 καί είκ. 86, σ. 54 καί σχ. 86, 

σ. 54.

1ζ. Μονή Χιλανδαρίου (1321/2)

Θέση: ΒΑ σφαιρικο τρίγωνο Β τρούλλου Λιτής

Περιγραφή: Στο αριστερο τμήμα τής παράστασης είκονίζεται ό Ίακώβ 

κοιμώμενος, ένώ τον παραστέκει άγγελος. Στα δεξια ύψώνεται ή Κλίμαξ 

πού απολήγει σέ κενο τεταρτοκύκλιο του ουρανου. Δύο άγγελοι 

βρίσκονται έπάνω σέ αυτή.

Έπιγραφές: «ή κλίμαξ ...»
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Βιβλιογραφία: Markovic, Original paintings, σ. 230. Τουτού, Φουστέρη, 

Ενρετήριον, σχ. 5.1.5, σ. 186 καί σ. 188 (άρ. 93). Εύθυμίου, Λιτη Χιλανδαρίου, 

είκ. 1.

2. Β ά τ ο ς  φ λ εγ ο μ έν η

2α. Άγ. Σοφία Τραπεζούντος (1260 π.)

Θέση: Β τοίχος Β προστώου

Περιγραφή: Στο άριστερο τμημα της παράστασης είκονίζεται μεγάλος 

άγγελος μέσα στην Βάτο. Το δεξί τμημα, όπου προφανώς είκονιζόταν ο 

Μωυσης, είναι κατεστραμμένο.

Επιγραφές: «(λύσαι) το ύπόδημα (έκ) τών ποδών ...»

Βιβλιογραφία: Talbot Rice, Haghia Sophia, σ. 150-151. Αλιπράντη, Ό Μωϋσης, 

πίν. 29, είκ. 18α. Lukovnikova, Ikonograficeskaja programma, σ. 146-148 καί 

είκ. 9. Eastmond, Art and Identity, σ. 68.

2β. Πρωτάτο (1290 π.)

Θέση: Ν τοίχος προθέσεως

Περιγραφή: Στο άριστερο τμημα είκονίζεται η Βάτος, μέσα στην οποία 

βρίσκεται η μορφη της δεομένης Θεοτόκου σέ προτομη έκτος μεταλλίου. 

Στο δεξί τμημα έμφανίζεται ο Μωυσης σέ ώριμη ηλικία μέ τά χέρια σέ 

κίνηση δηλωτικη δέους μπροστά στο παράδοξο όραμα.

Επιγραφές: «(ά)κατάφλεκτος (βά)τος» «ο προφήτης Μωϋσης» 

Βιβλιογραφία: Τσίμα, Παπαχατζιδάκη, Πρωτάτον, πίν. 10. Millet, Athos, πίν.

32, 1. Καλομοιράκη, Παρατηρήσεις, σ. 205-206. Αλιπράντη, Ό Μωϋσης, πίν.

33, είκ. 24. Μανουήλ Πανσέληνος, σ. 28. Καλλινίκου, Ή τεχνική, είκ. 35, σ. 

169. Τουτού, Φουστέρη, Ενρετήριον, σχ. 1.1.3, σ. 50 καί σ. 55 (άρ. 209).

2γ. Παναγία Περίβλεπτος (Άγ. Κλήμης) Αχρίδος (1294/5) 

Θέση: Δ τοίχος νάρθηκα
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Περιγραφή: Στο άριστερο τμημα είκονίζεται ή Βάτος, μέσα στην οποία 

ίστορεΐται ή Θεοτόκος Βρεφοκρατουσα σέ προτομη εκτος μεταλλίου. Απο 

την Βάτο προβάλλει άγγελος πού άπευθύνεται στον Μωυση. Στο κέντρο 

της παράστασης είκονίζεται ο Μωυσης καθιστος νά λύνει το σανδάλι του, 

ενώ στο δεξί της τμημα εμφανίζεται άλλες δύο φορές, την μία έντρομος 

μπροστά στο όραμα, καί την άλλη νά παραλαμβάνει τον Νόμο άπο το 

χέρι του Θεου στο όρος Σινά.

Έπιγραφές: «ή άκατάφλεκτος Βάτος»

Βιβλιογραφία: Cornakov, Saint-Climent, είκ. 5, 7. Mac Lean, Hallensleben, 

Monumentalmalerei, σχ. 20. Pepek-Miljkovic, Deloto, σ. 50. Grozdanov, St. 

Kliment, είκ. 24.

2δ. Άγ. Θεοδώρα Άρτης (τέλη 13ου-άρχ. 14ου αί.)

Θέση: Δ τοΐχος νάρθηκα

Περιγραφή: Στο άριστερο τμημα της παράστασης ο Μωυσης σκύβει προ 

της Βάτου γιά νά βγάλει το ύπόδημά του. Μέσα στην Βάτο είκονίζεται ή 

κεφαλη του Έμμανουήλ. Στο δεξί τμημα ο Μωυσης εμφανίζεται γιά 

δεύτερη φορά κρατώντας την ράβδο του πού έχει μεταβληθεΐ σέ όφι καί 

συνομιλώντας μέ τον άγγελο.

Έπιγραφές: —

Βιβλιογραφία: Γιαννούλη, Βυζαντινά μνημεϊα Άρτας, είκ. 75, σ. 430, είκ. 327, 

σ. 571, είκ. 329, σ. 571.

2ε. Μονη Χώρας (1315-1321)

Θέση: Β τοΐχος παρεκκλησίου

Περιγραφή: Δύο επεισόδια άποδιδόμενα ώς αύτοτελεΐς παραστάσεις. Στο 

πρώτο ο Μωυσης στέκει άρχικά μπροστά στην Βάτο καί κατόπιν βγάζει 

γονατιστος το σανδάλι του καί στο δεύτερο άποστρέφει έντρομος το 

πρόσωπό του άπο το παράδοξο όραμα. Καί στίς δύο περιπτώσεις άπο την
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Βάτο προβάλλει ήμίσωμος άγγελος πού απευθύνεται προς αυτόν, ένώ 

μέσα σέ αυτή είκονίζεται ή Θεοτόκος Βρεφοκρατουσα σέ προτομή έντος 

μεταλλίου.

Έπιγραφές: «Είσήλθε Μωσής είς το όρος του Θ(εο)υ Χωρηβ ώφθη δέ αυτφ 

άγγελος Κ(υρίο)υ έν φλογί πυρος έκ του βάτου» «Λυσ(αι) το ύπόδημα έκ 

τ(ών) ποδών σου ό [γαρ] τόπος έν [φ σύ έ]σ[τηκας γή αγία έστίν]» 

«Άπέστρεψε δέ Μω(σή)ς το πρόσωπ(ον) αυτου ευλαβείτο γαρ 

κατεμβλέψαι ένώπιον του Θ(εο)υ»

Βιβλιογραφία: Underwood, Kariye Djami, τ. 1, σ. 226-228, τ. 3, πίν. 444-452. 

Nersessian, Frescoes of Parecclesion, σ. 336-338. Άλιπράντη, Ό Μωυσής, πίν. 

35, είκ. 27, πίν. 37, είκ. 26, πίν. 38, είκ. 28-29.

2στ. Άγ. Νικόλαος Όρφανος Θεσσαλονίκης (β' δεκαετία 14ου αί.) 

Θέση: Β τοίχος Ν περιστώου

Περιγραφή: Στο άνω μέρος είκονίζεται ή Βάτος μέ τήν Θεοτόκο σέ 

προτομή έκτος μεταλλίου. Άπο αυτή προβάλλει άγγελος καί απευθύνεται 

στον Μωυσή πού είκονίζεται μπροστά της δύο φορές: τήν μία όρθιος καί 

τήν άλλη γονατιστος να λύνει το ύπόδημά του κατα τήν θεία έπιταγή. 

Έπιγραφές: —

Βιβλιογραφία: Ξυγγοπούλου, Άγιος Νικόλαος, σ. 20 καί πίν. 61, είκ. 118. 

Τσιούμη-Μαυροπούλου, Όρφανός, σ. 33. Τσιτουρίδου, Άγιος Νικόλαος, σ. 

157-159 καί πίν. 61-62. Άλιπράντη, Ό Μωϋσής, πίν. 31, είκ. 25. Kirchhainer, 

Nikolauskirche, είκ. 4, σ. 152. Τής ίδίας, Die Bildausstattung, πίν. 71. 

Μπακιρτζή, Άγιος Νικόλαος, είκ. 7, 62.
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2ζ. Άγ. Απόστολοι Θεσσαλονίκης (1315 π. η μεταξύ 1328 καί 

1334)

Θέση: ΝΑ τομέας Α σταυροθολίου Ν περιστώου

Περιγραφή: Πολύ κατεστραμμένη παράσταση. Μέ βάση το σχέδιο της 

μελετήτριας του μνημείου Stephan μπορουμε νά άποκαταστήσουμε την 

παράσταση ώς έξης: ο Μωυσης είκονίζεται δύο φορές. Στά άριστερά 

όρθιος σέ στάση δέους καί στο κέντρο γονατιστος νά λύνει το σανδάλι του. 

Ή Βάτος στά δεξιά είναι σχεδον ολοκληρωτικά κατεστραμμένη. 

Έπιγραφές: —

Βιβλιογραφία: Stephan, Apostelkirche, είκ. 87, σ. 55 καί σχ. 87, σ. 55.

2η. Περίβλεπτος Μυστρά (μεταξύ 1365 καί 1374)

Θέση: τύμπανο κεντρικου τρούλλου

Περιγραφή: Ο Μωυσης κρατ^ στο δεξί του χέρι την Βάτο, όπου ύπάρχει 

μετάλλιο μέ την προτομη της Θεοτόκου, καί την στάμνο του μάννα καί 

στο άριστερο είλητο μέ σχετικο περιεχόμενο.

Έπιγραφές: «Βάτον κεομένη(ν) κ(αί) μη φλεγομένην εθεώρου[ν] σε πρίν 

τέξης»

Βιβλιογραφία: Dufrenne, Mistra, είκ. 59. Μουρίκη, Προεικονίσεις, σ. 217-218, 

221-225 καί πίν. 76. Παπαμαστοράκη, Ό διάκοσμος, σ. 13. Rhoby, Epigramme, 

σ. 246-247.

3. Ρ ά β δ ο ς  ε κ β λ α σ τ ή σ α σ α

3α. Άγ. Δημήτριος Κατσούρη Άρτης (β' φάση, τελ. τέτ. 13ου αί.) 

Θέση: Δ σκέλος έσωρραχίου Β τόξου πού στηρίζει τον τρούλλο 

Περιγραφή: Ο Ααρών φέρει στο δεξί του χέρι θυμιατήριο καί στο άριστερο 

την εκβλαστήσασα Ράβδο.

Έπιγραφές: «Ο προ(φήτης) Ααρών»
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Βιβλιογραφία: Παπαμαστοράκη, Άγιος Δημήτριος, σ. 421. Γιαννούλη, 

Βυζαντινά μνημεϊα Άρτας, σ. 168 καί είκ. 129, σ. 490.

3β. Πρωτάτο (1290 π.)

Θέση: Α σκέλος έσωρραχίου τόξου Β χοροστασίου

Περιγραφή: Ό Άαρών φέρει στο δεξί του χέρι τήν Ράβδο καί στο αριστερο 

τήν στάμνο.

Έπιγραφές: «Ό προφήτης Άαρών»

Βιβλιογραφία: Millet, Athos, πίν. 8, 3. Καλομοιράκη, Παρατηρήσεις, σ. 205. 

Μανουήλ Πανσέληνος, σ. 30. Τουτου, Φουστέρη, Εύρετήριον, σχ. 1.1.2, σ. 49 

(αρ. 129)

3γ. Μονή Χώρας (1315-1321)

Θέση: Τύμπανο Β τρούλλου έσωνάρθηκα

Περιγραφή: Ό Άαρών φέρει στο δεξί του χέρι τήν έκβλαστήσασα Ράβδο. 

Έπιγραφές: «Άαρών»

Βιβλιογραφία: Underwood, Kariye Djami, τ. 2, πίν. 82.

3δ. Τίμιος Πρόδρομος Χρυσάφων Λακωνίας (1367/8)

Θέση: τύμπανο Ν κεραίας του σταυρου

Περιγραφή: Ό Άαρών φέρει στο αριστερό του χέρι τήν έκβλαστήσασα 

Ράβδο καί στο δεξί θυμιατήριο.

Έπιγραφές: «ό άγι(ος) Άα(ρών)»

Βιβλιογραφία: Δρανδάκη, Σταυροειδής ναός, σ. 319-320 καί είκ. 14, σ. 333.

3ε. Περίβλεπτος Μυστρά (μεταξύ 1365 καί 1374)

Θέση: τύμπανο κεντρικου τρούλλου

Περιγραφή: Ό Άαρών φέρει στο αριστερό του χέρι τήν έκβλαστήσασα 

Ράβδο καί είλητο μέ σχετικο περιεχόμενο.
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Επιγραφές: «Ρά[βδ]ον βλαστήσασάν σε είδον (;), κ(ύριο)ν κ(αί) θ(εο)ν 

ημών τεκούσα(ν) κόρη»

Βιβλιογραφία: Μουρίκη, Προεικονίσεις, σ. 218-219, 226-227 καί πίν. 77. 

Παπαμαστοράκη, Ό διάκοσμος, σ. 13. Rhoby, Epigramme, σ. 247-248.

3στ. Άγ. Παρασκευη Πλάτσας Έ ξω  Μάνης (1412)

Θέση: Β άκρο Α σκέλους έγκάρσιας καμάρας

Περιγραφή: Ό Ααρών είκονίζεται σέ προτομη έντος μεταλλίου κρατώντας 

στο δεξί του χέρι την έκβλαστήσασα Ράβδο.

Επιγραφές: «προφ(ήτης) (Αα)ρώ(ν)»

Βιβλιογραφία: Αδημοσίευτη

3ζ. Παντάνασσα Μυστρά (1430 π.)

Θέση: α) τρούλλος Δ ύπερώου

β) τεταρτοσφαίριο κόγχης Ν ύπερώου 

Περιγραφή: Στην πρώτη άπεικόνιση ο Ααρών φέρει στο άριστερό του χέρι 

την έκβλαστήσασα Ράβδο καί στην δεύτερη στο άριστερο χέρι την Ράβδο 

καί στο δεξί θυμιατήριο.

Επιγραφές: —

Βιβλιογραφία: Millet, Mistra, πίν. 143, 1. Dufrenne, Mistra, είκ. 57. 

Βαρδαβάκη-Ασπρά, Εμμανουήλ, Μονή Παντάνασσας, σ. 83-84, 172-173 καί 

είκ. 71, σ. 171 καί είκ. 77, σ. 181.

4. Π ό κ ο ς  ε ν δ ρ ο σ ο ς

4α. Άγ. Απόστολοι Θεσσαλονίκης (1315 π. η μεταξύ 1328 καί 

1334)

Θέση: Ν τύμπανο Α σταυροθολίου Ν περιστώου 

Περιγραφή: Ό Γεδεών στίβει τον Πόκο έπάνω άπο λεκάνη.

Επιγραφές: —
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Βιβλιογραφία: Stephan, Apostelkirche, σ. 142-144, είκ. 90, σ. 57.

4β. Μονή Χιλανδαρίου (1321/2)

Θέση: ΒΔ σφαιρικο τρίγωνο Β τρούλλου Λιτής

Περιγραφή: Ό Γεδεών είκονίζεται δύο φορές. Στο αριστερο τμήμα τής 

παράστασης στέκεται όρθιος μπροστα στον Πόκο, στον όποίο κατεβαίνει 

δρόσος-ύετος απο ήμικύκλιο του ουρανου στο άνω μέρος. Στα δεξια ό 

Κριτής στίβει τον Πόκο έπάνω απο λεκάνη.

Έπιγραφές: «ό πόκος του Γεδεών» «... (τ)ου πόκου πλύρ(ης) [λεκάνη] 

(υδα)τος»

Βιβλιογραφία: Radovanovic, Runo, είκ. 1, σ. 38. Markovic, Original paintings, 

σ. 230. Τουτου, Φουστέρη, Εύρετήριον, σχ. 5.1.5, σ. 186 καί σ. 188 (αρ. 90). 

Ευθυμίου, Λιτή Χιλανδαρίου, είκ. 3.

4γ. Περίβλεπτος Μυστρά (μεταξύ 1365 καί 1374)

Θέση: τύμπανο κεντρικου τρούλλου

Περιγραφή: Ό Γεδεών φέρει στο δεξί του χέρι δοχείο γεμάτο νερο καί στο 

αριστερο είλητο μέ δυσανάγνωστη έπιγραφή. Ό Πόκος πού φέρει μετάλ

λιο μέ τήν προτομή τής Παναγίας αίωρείται λίγο έπάνω απο το δοχείο. Σέ 

αυτον καταλήγει λεπτή ταινία πού ξεκιν^ απο το άνω μέρος τής 

παράστασης, ένώ απο τον Πόκο ή δρόσος πέφτει έν συνεχείς στο 

ύποκείμενο δοχείο.

Έπιγραφές: «ό προφήτη(ς) Γεδεών»

Βιβλιογραφία: Μουρίκη, Προεικονίσεις, σ. 219, 228-229 καί πίν. 79. 

Παπαμαστοράκη, Ό διάκοσμος, πίν. 48α. Rhoby, Epigramme, σ. 249.



5. Κ λ ίν η  Σ ο λ ο μ ώ ν τ ο ς

5α. Παναγία Περίβλεπτος (Άγ. Κλήμης) Αχρίδος (1294/5)

Θέση: Δ τοίχος νάρθηκα

Περιγραφή: Στο κέντρο της παράστασης βρίσκεται η Κλίνη

περιβαλλόμενη άπο έξηντα νέους άνδρες. Επάνω σέ αύτη είκονίζεται 

μέσα σέ τετράγωνο πλαίσιο η Θεοτόκος Βρεφοκρατούσα σέ προτομή. 

Επιγραφές: «... Σολομών περικυκλούσι νέοι έξήκοντα ... άνεπαύσατο» 

Βιβλιογραφία: Cornakov, Saint-Climent, είκ. 54. Nersessian, Lit, είκ. 1. 

Xyngopoulos, Au sujet, σ. 301-302, 304-306, είκ. 1-2.

6. Λ α β ίδ α  α ν θ ρ α κ ο φ ό ρ ο ς

6α. Παναγία Περίβλεπτος (Άγ. Κλήμης) Αχρίδος (1294/5)

Θέση: Α τοίχος νάρθηκα

Περιγραφή: Ό προφήτης Ήσαΐας σέ σεβίζουσα στάση έτοιμάζεται νά

δεχθεί τον άνθρακα άπο την Λαβίδα πού τού προτείνει ένα σεραφείμ.

Επιγραφές: «... προφή[της] ... τον θείον ά[νθρακα] ...»

Βιβλιογραφία: Babic, Porte fermee, είκ. 1, σ. 146. Nersessian, Frescoes of

Parecclesion, είκ. 19.

6β. Άγ. Εύθύμιος Θεσσαλονίκης (1302/3)

Θέση: Μέτωπο κόγχης διακονικού

Περιγραφή: Ή παράσταση είναι άρκετά κατεστραμμένη. Στο σωζόμενο 

τμημα διακρίνεται το μεγαλύτερο μέρος ένος σεραφείμ στά άριστερά καί 

μιάς σεβίζουσας άνδρικης μορφης στά δεξιά.

Επιγραφές: —

Βιβλιογραφία: Μανουήλ Πανσέληνος, είκ. 152, σ. 288. Σκώττη, Όραμα 

Ήσαΐα, ύποσ. 48, σ. 191. Τσιγαρίδα, Άγιος Ευθύμιος, είκ. 26, σ. 57.
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6γ. Άγ. Απόστολοι Θεσσαλονίκης (1315 π. η μεταξύ 1328 καί 

1334)

Θέση: ΝΔ τομέας κεντρικου σταυροθολίου Ν περιστώου 

Περιγραφή: Απο την άρκετά κατεστραμμένη παράσταση διακρίνεται στο 

δεξί κάτω μέρος ο Ήσαΐας γονατιστος μέ τά χέρια απλωμένα προς ένα 

τετράμορφο στο άριστερο άνω άκρο της άπεικόνισης.

Έπιγραφές: «... νθρακ ...»

Βιβλιογραφία: Stephan, Apostelkirche, είκ. 84, σ. 52 καί σχ. 84, σ. 52.

6δ. Μονη Χιλανδαρίου (1321/2)

Θέση: ΝΑ σφαιρικο τρίγωνο Ν τρούλλου Λιτης

Περιγραφή: Ο προφήτης σέ σεβίζουσα στάση πλησιάζει άπο τά δεξιά 

προς το σεραφείμ πού του προτείνει την άνθρακοφόρο Λαβίδα.

Έπιγραφές: «όρασις του προφήτου Ήσαΐου»

Βιβλιογραφία: Markovic, Original paintings, σ. 229-230. Τουτου, Φουστέρη, 

Ευρετήριον, σχ. 5.1.5, σ. 186 καί σ. 187 (άρ. 31). Εύθυμίου, Λιτη Χιλανδαρίου, 

είκ. 6.

7. Π ύ λ η  κ ε κ λ ε ισ μ έ ν η

7α. Μονη Παμμακαρίστου (1290 π.)

Θέση: Δ κόγχη Β τοίχου Ν στοάς

Περιγραφή: Τρεΐς άρχιερεΐς της Παλαιάς Διαθήκης, εκ τών οποίων οί δύο 

θυμιάζουν, στέκονται προ του θυσιαστηρίου, ενώ στο βάθος διαμορφώ

νεται κόγχη. Έπάνω σέ αύτη είκονίζεται ή κεκλεισμένη Πύλη, στά 

θυρόφυλλα της οποίας έχει ίστορηθεΐ ολόσωμη ή Θεοτόκος.

Έπιγραφές: —

Βιβλιογραφία: Nersessian, Frescoes of Parecclesion, είκ. 18. Belting, Mango, 

Mouriki, Pammakaristos, σ. 107-109 καί είκ. 108-110.
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7β. Παναγία Περίβλεπτος (Άγ. Κλήμης) Άχρίδος (1294/5)

Θέση: Α τοίχος νάρθηκα

Περιγραφή: Τρείς αρχιερείς θυμιατίζουν προ κλειστής Πύλης, στα 

θυρόφυλλα τής όποίας είκονίζεται μετάλλιο μέ τήν Θεοτόκο σέ προτομή. 

Ή Πύλη φρουρείται απο δύο σεραφείμ τοποθετημένα έκατέρωθεν αυτής. 

Στο αριστερο άκρο τής παράστασης είκονίζεται ό προφήτης Ίεζεκιήλ. 

Έπιγραφές: «Ή [πύλη αυ]τη κε[κλεισ]μένη έστα[ι] ουκ ανοιχθήσεται 

κ[αί]»

Βιβλιογραφία: Babic, Porte fermee, είκ. 1, σ. 146. Nersessian, Frescoes of 

Parecclesion, είκ. 19.

7γ. Μονή Χώρας (1315-1321)

Θέση: Β σκέλος έσωρραχίου Δ τόξου

Περιγραφή: Τρείς παλαιοδιαθηκικοί αρχιερείς, κρατώντας προσφορές, 

στέκονται προ του θυσιαστηρίου, το όποίο είναι έντεταγμένο σέ 

πολύπλοκο αρχιτεκτόνημα.

Έπιγραφές: «[Έσται] απο τή(ς) ήμέρ(ας) τή(ς) ό(γ)δό(ης) κ(αί) [έπέκεινα 

ποιήσουσιν οί] (ί)ε(ρείς) έπί το θυσιαστήριο(ν) τα όλοκαυτώμ(ατα) ύμώ(ν)» 

Βιβλιογραφία: Underwood, Kariye Djami, τ. 1, σ. 235-237, τ. 3, πίν. 466. 

Engberg, Aaron, σ. 281.

7δ. Άγ. Άπόστολοι Θεσσαλονίκης (1315 π. ή μεταξύ 1328 καί 

1334)

Θέση: ΝΔ τομέας Α σταυροθολίου Ν περιστώου

Περιγραφή: Τρείς ίερείς, έκ τών όποίων ό μεσαίος θυμιάζει, κατευθύνον- 

ται προς το θυσιαστήριο πού βρίσκεται σέ κτιστή κόγχη, πίσω απο τήν 

όποία είκονίζεται ή κεκλεισμένη Πύλη μέ τήν μορφή τής Θεοτόκου σέ 

μετάλλιο στα φύλλα της.

Έπιγραφές: —



Βιβλιογραφία: Stephan, Apostelkirche, σ. 138-141 καί είκ. 88, σ. 56 καί σχ. 88, 

σ. 56.

8. Ό ρ ο ς  ά λ α τ ό μ η τ ο ν

8α. Παναγία Περίβλεπτος (Άγ. Κλήμης) Αχρίδος (1294/5)

Θέση: Β τοΐχος νάρθηκα

Περιγραφή: Στο άριστερο τμημα είκονίζεται στο βάθος το Όρος καί 

μπροστά ο Ναβουχοδονόσωρ κοιμώμενος, ενώ τρικέφαλος άγγελος του 

ύπαγορεύει το ενύπνιο. Στο δεξί τμημα ο βασιλιάς εμφανίζεται 

καθισμένος στον θρόνο του καί ο Δανιηλ όρθιος μπροστά του έρμηνεύει 

το ενύπνιο. Στο βάθος διακρίνεται το άγαλμα του ενυπνίου επάνω σέ 

βάθρο καί ο Λίθος πού έτοιμάζεται νά το συντρίψει.

Έπιγραφές: «σύ, βασιλευ, εθεώρεις ... όστράκινον» (Δαν. 2, 31-33) 

Βιβλιογραφία: Millet, Frolow, La peinture, πίν. 13, 1. Pepek-Miljkovic, Deloto, 

είκ. 21.

8β. Άγ. Απόστολοι Θεσσαλονίκης (1315 π. η μεταξύ 1328 καί 

1334)

Θέση: ΝΔ σφαιρικο τρίγωνο ΝΔ τρουλλου Ν περιστώου 

Περιγραφή: Στο κέντρο είκονίζεται ο Ναβουχοδονόσωρ κοιμώμενος σέ 

άνάκλιντρο. Στο άριστερο άκρο είκονίζεται το άλατόμητον Όρος καί 

μπροστά του ο Δανιηλ πού σκύβει προς τον βασιλιά. Στο δεξί άκρο 

διακρίνεται στύλος καί τά ύπολείμματα του κρημνισθέντος άγάλματος. 

Έπιγραφές: «(η)τις είς (τ)ούς α(ίώνας ού) διαφθα(ρή)σεται»

Βιβλιογραφία: Stephan, Apostelkirche, σ. 115-117 καί είκ. 76-76α, σ. 47 καί σχ. 

76, σ. 47.
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8γ. Μονη Χώρας (1315-1321)

Θέση: τύμπανο Β τρούλλου εσωνάρθηκος
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Περιγραφή: Ό Δανιηλ είκονίζεται ολόσωμος κρατώντας στο άριστερό του 

χέρι άνοικτο κώδικα, το περιεχόμενο τού οποίου άναφέρεται στο Όρος καί 

τον Λίθο.

Επιγραφές: «καί ο λίθος ο πατάξ(ας) τ(ην) είκόν(α)»

Βιβλιογραφία: Underwood, Kariye Djami, τ. 1, σ. 54-55, τ.2, πίν. 80.

8δ. Περίβλεπτος Μυστρά (μεταξύ 1365 καί 1374)

Θέση: τύμπανο κεντρικού τρούλλου

Περιγραφή: Ό Δανιηλ είκονίζεται ολόσωμος, φέροντας στο δεξί χέρι το 

Όρος η τον Λίθο καί στο άριστερο άνοικτο κώδικα.

Επιγραφές: «Καί ο λίθος [ο] πατάξας την είκόνα έγένετο είς (ό)ρος μέγα 

κ(αί) έπλησεν» «(Δα)νιη(λ)»

Βιβλιογραφία: Μουρίκη, Προεικονίσεις, σ. 219, 227-228 καί πίν. 78. 

Παπαμαστοράκη, Ό διάκοσμος, σ. 13. Rhoby, Epigramme, σ. 248.

9. Τ ρ ε ίς  Π α ίδ ε ς  έν τ η  κ α μ ίν ω

9α. Πρωτάτο (1290 π.)

Θέση: Δ τοίχος ΒΔ γωνιακού διαμερίσματος

Περιγραφή: Οί Παίδες είκονίζονται δεόμενοι στην κάμινο καί έπάνω άπο 

αύτούς έμφανίζεται ο άγγελος πού τούς προστατεύει.

Επιγραφές: «άγγε(λος) [Κυρίου]»

Βιβλιογραφία: Καλομοιράκη, Παρατηρήσεις, σ. 205-206. Καλομοιράκη, 

Πρωτάτο, σ. 97-98. Djuric, Les conceptions hagioritiques, είκ. 10, σ. 74. 

Μανουήλ Πανσέληνος, σ. 28. Καλλινίκου, Ή τεχνική, είκ. 38, σ. 172.

9β. Παναγία Περίβλεπτος (Άγ. Κλήμης) Αχρίδος (1294/5)

Θέση: Β τοίχος διακονικού
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Περιγραφή: Ό άγγελος καλύπτει μέ τα φτερά του τούς Παίδας πού 

βρίσκονται μέσα στήν κάμινο.

Έπιγραφές: —

Βιβλιογραφία: Mac Lean, Hallensleben, Monumentalmalerei, σχ. 21c. Pepek- 

Miljkovic, Deloto, σ. 50. Grozdanov, O idejno-tematskim, είκ. 1, σ. 94.

9γ. Μονή Βατοπαιδίου (1312)

Θέση: Β χορος καθολικου

Περιγραφή: Είκονίζονται οί Τρείς Παίδες μέσα στήν κάμινο κάτω απο τήν 

προστατευτική μορφή του αγγέλου.

Έπιγραφές: «Οί άγιοι τρείς παίδες» «άγγελ(ος) Κ(υρίο)υ»

Βιβλιογραφία: Millet, Athos, πίν. 88, 2. Τσιγαρίδα, Τα ψηφιδωτά, σ. 245-246 

καί είκ. 215, σ. 252. Τουτου, Φουστέρη, Εύρετήριον, σχ. 3.1.2, σ. 117 καί σ. 

122 (αρ. 263).

9δ. Μονή Χιλανδαρίου (1321/2)

Θέση: ΝΔ σφαιρικο τρίγωνο Ν τρούλλου Λιτής

Περιγραφή: Το κέντρο τής παράστασης καταλαμβάνουν οί Παίδες στήν 

κάμινο καί ό άγγελος πού τούς προσταστεύει, ένώ στα δεξιά τους 

είκονίζεται όμάδα ανθρώπων πού παρακολουθουν γεγονος καί στο βάθος 

ή προσκύνηση του αγάλματος απο τον λαό.

Έπιγραφές: «Οί άγιοι τρείς παίδες»

Βιβλιογραφία: Markovic, Original paintings, σ. 230. Τουτου, Φουστέρη, 

Εύρετήριον, σχ. 5.1.5, σ. 186 καί σ. 187 (αρ. 29). Ευθυμίου, Λιτή Χιλανδαρίου, 

είκ. 8.

9ε. Παναγία Χρυσαφίτισσα Λακωνίας (1289/90)

Θέση: Ν κεραία σταυρου, στήν βάση του Α σκέλους τής καμάρας
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Περιγραφή: Οί Παίδες είκονίζονται σέ προτομη έντος μεταλλίων. 

Επιγραφές: —

Βιβλιογραφία: Albani, Chrysaphitissa, σ. 33, 38-39.

9στ. Μονη Χώρας (1315-1321)

Θέση: τύμπανο Β τρούλλου έσωνάρθηκα

Περιγραφή: Οί Παίδες είκονίζονται ολόσωμοι μεταξύ προπατόρων τού 

Κυρίου καί δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης.

Επιγραφές: «Ανανίας» «Αζαρίας» «Μισαήλ»

Βιβλιογραφία: Underwood, Kariye Djami, τ. 1, σ. 50, 54-55, τ.2, πίν. 79-80.

9ζ.Όλυμπιώτισσα Ελασσώνος (1332-1348)

Θέση: Στίς τρείς πλευρές (Β, Ν, Δ) τού κεντρικού τετραγώνου πού άνέχει 

τον τρούλλο

Περιγραφή: Οί Παίδες είκονίζονται σέ προτομη έκτος μεταλλίων. 

Επιγραφές: «Ό άγιος Ανανίας» «Ό άγιος Αζαρίας» «Ό άγιος Μισαήλ» 

Βιβλιογραφία: Constantinides, Olympiotissa, τ. Ι, σ. 80, 197-199, τ. ΙΙ, πίν. 52

53, 158α, 235α.

9η. Ταξιάρχες Αγριακόνας (1400 π.)

Θέση: μεσαία ζώνη Ν τοίχου

Περιγραφή: Οί Παίδες είκονίζονται σέ προτομη έντος μεταλλίων. 

Επιγραφές: «Ό άγιος Ανανίας» «Ό άγιος Αζαρίας» «Ό άγιος Μισαήλ» 

Βιβλιογραφία: Δωρη-Δεληγιάννη, Αγριακόνα, σ. 551 καί σχ. 1, σ. 625.

9θ. Παναγία Βρεστενίτισσα (1400 π.)

Θέση: Β τοίχος, στο όριο κυρίως ναού καί Ιερού Βήματος 

Περιγραφή: Οί Τρείς Παίδες είκονίζονται σέ προτομη έντος μεταλλίων.
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Έπιγραφές: «Ο άγιος Ανανίας» «Ο άγιος Αζαρίας» «Ο άγιος Μισαήλ» 

Βιβλιογραφία: Δωρη-Δεληγιάννη, Αγριακόνα, σ. 551.

9ι. Άγ. Παρασκευη οίκισμου Άγίου Ανδρέου Λακωνίας (1430 π.) 

Θέση: μεσαία ζώνη Β τοίχου

Περιγραφή: Οί Τρεΐς Παΐδες είκονίζονται σέ προτομη εντος μεταλλίων. 

Έπιγραφές: «Αζα(ρίας)»

Βιβλιογραφία: Kalopissi-Verti, Hagia Paraskeue, σ. 185 καί πίν. 11, σ. 201.

9ια. Άγ. Ανδρέας Ρουσούλη Καστοριάς (1441/2)

Θέση: μεσαία ζώνη Ν τοίχου

Περιγραφή: Οί Τρεΐς Παΐδες είκονίζονται σέ προτομη εντος μεταλλίων. 

Έπιγραφές: «Μισαήλ»

Βιβλιογραφία: Τσιγαρίδα, Άγιος Ανδρέας, είκ. 170, σ. 313, είκ. 187, σ. 330 

καί σ. 305.
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Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ ΙΟ  Μ Ν Η Μ Ε ΙΩ Ν

Ή κατάταξη τών μνημείων άκολουθεΐ χρονολογικη σειρά.

1. Άγ. Σοφία Τραπεζουντος (1260 π.)

α. Κλΐμαξ Ίακώβ (άρ. κατ. 1α) 

β. Φλεγομένη Βάτος (άρ. κατ. 2α)

2. Άγ. Δημήτριος Κατσούρη Άρτης (τελ. τέτ. 13ου αί.)

α. Έκβλαστήσασα Ράβδος (άρ. κατ. 3α)

3. Παναγία Χρυσαφίτισσα (1289/90)

α. Τρεΐς Παΐδες (άρ. κατ. 9ε)

4. Πρωτάτο (1290 π.)

α. Κλΐμαξ Ίακώβ (άρ. κατ. 1β) 

β. Φλεγομένη Βάτος (άρ. κατ. 2β) 

γ. Έκβλαστήσασα Ράβδος (άρ. κατ. 3β) 

δ. Τρεΐς Παΐδες (άρ. κατ. 9α)

5. Παμμακάριστος Κωνσταντινουπόλεως (1290 π.)

α. Κεκλεισμένη Πύλη (άρ. κατ. 7α)

6. Παναγία Περίβλεπτος (Άγ. Κλήμης) Αχρίδος (1294/5)

α. Κλΐμαξ Ίακώβ (άρ. κατ. 1γ) 

β. Φλεγομένη Βάτος (άρ. κατ. 2γ) 

γ. Κλίνη Σολομώντος (άρ. κατ. 5α) 

δ. Ανθρακοφόρος Λαβίδα (άρ. κατ. 6α) 

ε. Κεκλεισμένη Πύλη (άρ. κατ. 7β)
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στ. Αλατόμητον Όρος (άρ. κατ. 8α) 

ζ. Τρείς Παίδες (άρ. κατ. 9β)

7. Άγ. Θεοδώρα Άρτης (τέλη 13ου-άρχ. 14ου αί.)

α. Κλίμαξ Ίακώβ (άρ. κατ. 1δ) 

β. Φλεγομένη Βάτος (άρ. κατ. 2δ)

8. Άγ. Εύθύμιος Θεσσαλονίκης (1302/3)

α. Ανθρακοφόρος Λαβίδα (άρ. κατ. 6β)

9. Μονη Βατοπεδίου (1312)

α. Τρείς Παίδες (άρ. κατ. 9γ)

10. Μονη Χώρας Κωνσταντινουπόλεως (1315-1321) 

α. Κλίμαξ Ίακώβ (άρ. κατ. 1ε)

β. Φλεγομένη Βάτος (άρ. κατ. 2ε) 

γ. Εκβλαστήσασα Ράβδος (άρ. κατ. 3γ) 
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α. Έκβλαστήσασα Ράβδος (αρ. κατ. 3στ)



399

20. Παντάνασσα Μυστρά (1430 π.)

α. Έκβλαστήσασα Ράβδος (άρ. κατ. 3ζ)
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437

Είκ. 1. Via Latina (4ος αί.), Κλίμαξ Ίακώβ.

Είκ. 2. Par. gr. 510 (879), Κλίμαξ Ίακώβ.



438

Είκ. 3. Άγ. Σοφία Αχρίδος (μεταξύ 1037 καί 1056), Κλΐμαξ Ίακώβ.



439

Είκ. 5. Έρμιτάζ, Ένθρονη Βρεφοκρατουσα μέ Προφήτες (ύστερος 12ος αί.).



440

Είκ. 7. Betania (μετά το 1207), Κλΐμαξ Ίακώβ.



441

Είκ. 8. Άγ. Σοφία Τραπεζούντος (1260 π.), Κλίμαξ καί πάλη Ίακώβ,
φλεγομένη Βάτος.

Είκ. 9. Άγ. Σοφία Τραπεζούντος (1260 π.), Ρίζα Ίεσσαί.



442

Είκ. 10. Πρωτάτο (1290 π.), Κλΐμαξ Ίακώβ.



443

Είκ. 12. Decani (1346-50), Κλίμαξ Ίακώβ.



444

Είκ. 13. Άγ. Θεόδωρος Μερτέ (1344), Μανδήλιο καί θεομητορικές
προεικονίσεις.

Είκ. 14. Πρωτάτο (1290 π.), Σκηνη Μαρτυρίου.



445

Είκ. 16. Άγ. Κλήμης Αχρίδος (1294/5), Κλίμαξ Ίακώβ.



446

Είκ. 17. Μονή Χώρας (1315-1321), Κλίμαξ Ίακώβ.

Είκ. 18. Άγ. Κλήμης Άχρίδος (1294/5), Θεοτόκος δεομένη καί προπάτορες.



447

Είκ. 20. Μονη Χιλανδαρίου (1321/2), Πάλη Ίακώβ.



448

Είκ. 22. Άγ. Άπόστολοι Θεσσαλονίκης (1315 π. η μεταξύ 1328 καί 1334),
Κλίμαξ Ίακώβ.



449

Είκ. 24. Μονη Χιλανδαρίου (1321/2), Πόκος ένδροσος.



450

Είκ. 26. Μονη Σινά, Φλεγομένη Βάτος (μέσα 6ου αί.).



451

Είκ. 27. Par. gr. 510 (879), Φλεγομένη Βάτος.

Είκ. 28. Φυσιολόγος Σμύρνης (11ος αί.), Φλεγομένη Βάτος.



452

Είκ. 30. Matenadarhan 979 (1286), Φλεγομένη Βάτος.



453

Είκ. 32. Πρωτάτο (1290 π.), Μωυσής.



454

Είκ. 34. Άγ. Κλήμης Αχρίδος (1294/5), Κλίνη Σολομώντος.



455

Είκ. 36. Άγ. Κλήμης Αχρίδος (1294/5), Σκηνη Μαρτυρίου.



456

Είκ. 38. Lesnovo (1349), Φλεγομένη Βάτος.



457

Είκ. 40. Ναος Παναγίας Pec (γ' δεκαετία 14ου αί.), Φλεγομένη Βάτος.



458

Είκ. 42. Decani (1346-50), Ό Οίκος τής Σοφίας.



459

Είκ. 44. Άγ. Νικόλαος ’Ορφανός (β' δεκαετία 14ου αί.), ΣΤ' Οίκος Ακαθίστου
Ύμνου.



460

Είκ. 45. Άγ. Απόστολοι Θεσσαλονίκης (1315 π. η μεταξύ 1328 καί 1334),
Φλεγομένη Βάτος.

Είκ. 46. Άγ. Απόστολοι Θεσσαλονίκης (1315 π. η μεταξύ 1328 καί 1334),
Κεκλεισμένη Πύλη.



461

Είκ. 47. Άγ. Άπόστολοι Θεσσαλονίκης (1315 π. η μεταξύ 1328 καί 1334),
Κατάσκιον Όρος.

Είκ. 48. Περίβλεπτος Μυστρά (μεταξύ 1365 καί 1374), Μωυσής.



462

Είκ. 50. Περίβλεπτος Μυστρά (μεταξύ 1365 καί 1374), Γεδεών.



463

Είκ. 51. Περίβλεπτος Μυστρά (μεταξύ 1365 καί 1374), Δανιήλ.

Είκ. 52. Περίβλεπτος Μυστρά (μεταξύ 1365 καί 1374), Τρείς Παίδες.



464

Είκ. 53. Εύαγγέλιο Rabbula (586), Άαρών.

Είκ. 54. Φυσιολόγος Σμύρνης (11ος αί.), Ράβδος έκβλαστήσασα.



465

Είκ. 55. Par. gr. 1208 (12ος αί.), Ράβδος έκβλαστήσασα.

Είκ. 56. Betania (μετά το 1207), Ράβδος έκβλαστήσασα.



466

Είκ. 57. Άγ. Δημήτριος Κατσούρη (β' φάση, τελ. τέτ. 13ου αί.), Ααρών.

Είκ. 58. Πρωτάτο (1290 π.), Ααρών.



467

Είκ. 60. Τίμιος Πρόδρομος Χρυσάφων (1367/8), Άαρών.



468

Είκ. 61. Άγ. Παρασκευη Πλάτσας (1412), Ααρών.

Είκ. 62. Παντάνασσα Μυστρά (1430 π.), Ααρών.



469

Είκ. 64. Μονη Χώρας (1315-1321), Μνηστεία.



470

Είκ. 66. Περίβλεπτος Μυστρά (μεταξύ 1365 καί 1374), Μνηστεία.



471

Είκ. 68. Par. gr. 510 (879), Πόκος ένδροσος.



472

Είκ. 69. Ayvali Kilise (913-920), Προσευχη Ήλιού-Πόκος ένδροσος.

ο  ο  1

Είκ. 70. Ψαλτήριο Μονής Παντοκράτορος (9ος αί.), Πόκος ένδροσος.



473

Είκ. 71. Ψαλτήριο Κιέβου (1397), Πόκος ένδροσος.

Είκ. 72. Par. gr. 1208 (12ος αί.), Πόκος ένδροσος.



474

Είκ. 74. Άγ. Απόστολοι Θεσσαλονίκης (1315 π. η μεταξύ 1328 καί 1334),
Πόκος ένδροσος.



475

Είκ. 75. Άγ. Απόστολοι Θεσσαλονίκης (1315 π. η μεταξύ 1328 καί 1334),
Ρίζα Ίεσσαί.

Είκ. 76. Decani (1346-50), Πόκος ένδροσος.



476

Είκ. 78. Μονή Χιλανδαρίου (1321/2), Γεδεών.



477

Είκ. 80. Παναγιάριο Αλεξίου Κομνηνου Αγγέλου (τέλος 12ου αί.).



478

Είκ. 82. Μονη Σινά, Εύαγγελισμος Θεοτόκου (ύστερος 12ος αί.).



479

Είκ. 84. Μονή Άγ. Αντωνίου (1232/3), Άνθρακοφόρος Λαβίδα.



480

Είκ. 85. Par. gr. 510 (879), Όραμα Ήσαΐου.

Είκ. 86. Ayvali Kilise (913-920), Όραμα Ήσαΐου.



481

Είκ. 87. Άγ. Κλήμης Αχρίδος (1294/5), Ανθρακοφόρος Λαβίδα-Πύλη
κεκλεισμένη.

Είκ. 88. Μονη Χιλανδαρίου (1321/2), Ανθρακοφόρος Λαβίδα.



482
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Είκ. 89. Par. gr. 1208 (12ος αί.), Όραμα Ήσαΐου.

Είκ. 90. Μονη Χιλανδαρίου (1321/2), Όραμα Ίεζεκιήλ.



483

Είκ. 92. Άγ. Απόστολοι Θεσσαλονίκης (1315 π. η μεταξύ 1328 καί 1334),
Ανθρακοφόρος Λαβίδα.



484

Είκ. 94. Betania (μετά το 1207), Πύλη κεκλεισμένη.



485

Είκ. 96. Μονη Χώρας (1315-1321), Πύλη κεκλεισμένη.



486

Είκ. 98. Dumbarton Oaks, χειρόγραφο άρ. 3 (Ψαλτήριο-Καινη Διαθήκη)
(1084), Ώδη Θεοτόκου.



487

Είκ. 100. Παναγία Κερά Κριτσάς (άρχ. 14ου αί.), Πύλη κεκλεισμένη.



488

Είκ. 101. Ψαλτήριο Chludov (9ος αί.), Αλατόμητον Όρος.

Είκ. 102. Betania (μετά το 1207), Αλατόμητον Όρος.



489

Είκ. 104. Άγ. Άπόστολοι Θεσσαλονίκης (1315 π. η μεταξύ 1328 καί 1334),
Άλατόμητον Όρος.



490

Είκ. 106. Μονη Χώρας (1315-1321), Δανιήλ.



491

Είκ. 108. Μονη Σινα, Τρεις Παιδες (7ος αί. π.).



492

Είκ. 110. Μονή Όσίου Λουκά (δ1 δεκαετία 11ου αί.), Τρεις Παίδες.



493

Είκ. 112. Betania (μετά το 1207), Τρεις Παίδες.



494

Είκ. 114. Μονη Χιλανδαρίου (1321/2), Τρεις Παιδες.



495

Είκ. 116. Όλυμπιώτισσα Έλασσώνος (1332-1348), Άζαρίας.



496

Είκ. 117. Ταξιάρχες Αγριακόνας (1400 π.), Ανανίας, Αζαρίας.



497

Είκ. 120. Άγ. Ανδρέας Ρουσούλη Καστοριας (1441/2), Μισαήλ.


