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μιών αυτών άποδεικνΰεται μία αρκετά μεγάλη σΰμπτωσις γνωμών, μεταξύ 
τοϋ Θωμά Άκυινάτου καί τοΰ 'Αθωνίτου 'Ησυχαστοΰ. Ώς δέ άποδεικνΰει 
ό ομιλητής, ή σΰμπτωσις αυτή ήτο εντελώς τυχαία.

Ό καθηγητής Schiro περαίνων τον λόγον του άναφέρεται εις την ανάγ
κην μιας εκτεταμένης μελέτης διά τάς μεταξύ θεολογίας καί ’Αριστοτελικού 
ορθολογισμού σχέσεις άφ’ένός καί άφ’ ετέρου διά την έπίδρασιν, την οποίον 
ήσκησεν ό Βαρλαάμ εις τούς συγχρόνους του.

Εις τά πλαίσια μιας τόσον συντόμου διαλέξεως, ό ομιλητής κατώρθωσε 
νά σκιαγράφηση μέ άδράς έστω γραμμάς τήν ζωήν καί τό έργον μιας μεγά
λης τφ δντι μορφής τοΰ δεκάτου τετάρτου αίώνος. Παρουσίασε διαφοράς καί 
συμπτώσεις τών αντιλήψεων αυτού προς τούς άλλους λογίους τής εποχής καί 
έδωσε μίαν κατά τό δυνατόν γενικήν εικόνα τής κρατοΰσης έν Θεσσαλονίκη 
πνευματικής καταστάσεως, 1ν συσχετισμφ προς τό εξεταζόμενον θέμα. "Αξιόν 
ιδιαιτέρας προσοχής, είναι δτι διά τού μελετήματος αυτού, δ διαπρεπής καθη
γητής θίγει ωρισμένα θέματα, εκ τής ερεΰνης τών οποίων θά προκόψουν 
πολλά καί χρήσιμα διά τήν πλήρη κατά τό δυνατόν γνώσιν μιας τόσον είσέτι 
σκοτεινής τοΰ Βυζαντίου εποχής.

Κ. Α. Μ ΑΝΑΦΗΣ

Αηάνέ Grabar, L’iconoclasme byzantin. Dossier archeologique. 
Paris, College de France, 1957, οχ. 4°*, 277 σελ. -f-163 πίν. έκτος 
κειμένου.

Τά προς τήν Είκονομαχίαν συνδεδεμένα προβλήματα άπετέλεσαν ανέκα
θεν προσφιλές θέμα ερεΰνης τών περί τήν μεσοχρόνιον Ελληνικήν Αυτοκρα
τορίαν άσχολουμένων. Εις τάς γνωστάς παλαιοτέρας μελέτας τών L,. Brehier, 
G. Ostrogorsky, β. G. Martin προσετέθησαν κατά τά τελευταία έτη τά 
εμβριθή μελετήματα τών Ρ. Alexander, Η. von Campenhausen, G. Β. 
Landner, J. Visser κ.ά., οΐτινες κριτικώς Ιλέγχοντες τάς πηγάς άνεγνώρισαν 
τούς ποικίλους συντελεστάς τούς Ιπιδράσαντας είς τήν δημιουργίαν τής κρί- 
σεως ταΰτης τής βυζαντινής συνειδήσεως.

Τό νέον βιβλίον τού καθηγητοΰ Andre Grabar αναζητεί τήν ερμηνείαν 
τής είκονομαχικής έριδος είς αύτάς ταΰτας τάς εικόνας καί είς τάς περί τών 
εικόνων «θεωρίας» τών βυζαντινών θεολόγων ώς καί τής Αυλής. Τί γνωρί- 
ζομεν ακριβώς περί τών εικόνων τής εποχής; Ποΐαι αί δοξασίαι τών Βυζαν
τινών περί τοΰτων ; ’Ιδού, κατά τον σ., τά ερωτήματα άτινα δέον νά άποτε- 
λέσωσι τήν αφετηρίαν τής περί τήν Είκονομαχίαν ερεΰνης. Καθίσταται δθεν
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πρόδηλον δτι είς τούς αρχαιολόγους εναπόκειται ν’ άπαντήσωσιν εις τά ερω
τήματα ταΰτα συμβουλευόμενοι μνημεία καί πηγάς γραπτός.

Εις τό εργον δίδεται μετριοφρόνως ό υπότιτλος «’Αρχαιολογικός φάκελ- 
λος». Ειπωμεν αμέσως δτι πρόκειται περί τοϋ πληρέστερου « φακέλλου » εξ 
δσων μέχρι σήμερον συνεκεντρώθησαν περί τοΰ θέματος. 'Ο σ. διά την έρευ
ναν του αποτείνεται ούχί μόνον εις τά βυζαντινά μνημεία τής τέχνης καί τάς 
περί αυτών γραπτάς μαρτυρίας, αλλά καί είς τά αύτοκρατορικά σιγίλλια καί 
νομίσματα ως καί είς τάς καλλιτεχνικός εκδηλώσεις άλλων λαών—’Αράβων, 
’Ιουδαίων — οΐτινες ένεκα τής γειτνιάσεως ενδέχεται νά ήσκησαν ποιόν τινα 
επιρροήν είς τον πολιτιστικόν τομέα. ’Ασυνήθης είναι ή γενική έποπτεία, ήν 
έχει ό σ. τής τέχνης καθ’ δλου, άναφερόμενος μέ τήν αυτήν γνώσιν είς τά 
μνημεία δυτικών καί ανατολικών λαών. Έξετάζων λ.χ. τάς εν τφ ναφ τής 
Γεννήσεως Ιν Βηθλεέμ απεικονίσεις τών Συνόδων ανατρέχει είς τάς εν San- 
tullano τοϋ Oviedo παραστάσεις τών ισπανικών Συνόδων’ περιγραφών τά 
εν τφ Μεγόλφ Παλατίφ κτίσματα τοϋ Θεοφίλου ( σελ. 171) ούχί μόνον ανα
ζητεί έν Kusejr Amra τά πιθανά πρότυπό των, αλλά καί ανευρίσκει εν Ε1- 
Muhtar τά έργα συγχρόνου Έλληνος καλλιτέχνου. Είς τοϋτο συντελεί καί ή 
γλωσσομάθεια τοΰ A. Grabar, ήτις Ιπιτρέπει εις αυτόν νά χειρίζηται μέ τήν 
αυτήν ευχέρειαν τά βιβλιογραφικά βοηθήματα τόσον τής Δ. Ευρώπης καί τής 
’Αμερικής δσον καί τών Σλαυϊκών λαών καί τής Ρωσίας. Λαμβόνοντες ύπ’ 
ό'ψιν δτι ούδείς εκ τών μεγάλων πολιτισμών άνεπτύχθη « έν δοχείφ κλειστφ » 
κατανοοϋμεν οποίαν σημασίαν δύνανται νά έχωσι τά αποτελέσματα έρεύνης 
διεξαχθείσης υπό τοιαΰτας προϋποθέσεις.

'Ως προς την σνν&εσιν τοΰ βιβλίου, αξία ιδιαιτέρας προσοχής είναι ή 
καινοτομία τοϋ σ., δστις προτάσσει έκάστου κεφαλαίου άνάλυσιν τών γρα
πτών πηγών ως καί περιγραφήν τών σωζομένων μνημείων (καί τοϋτο διά 
τυπογραφικών χαρακτήρων διαφόρων τοϋ άλλου κειμένου). Παρά τά προτασ
σόμενα ταΰτα κείμενα ό σ. προβάλλει πολλάκις καί τάς νέας χρονολογήσεις ή 
ερμηνείας αύτοϋ (λ.χ. εις τήν δεκάτην ομιλίαν τοΰ Φωτίου, σελ. 183, ή είς 
τά νεωστι άποκαλυφθέντα μωσαϊκά τής 'Αγίας Σοφίας, σελ. 189-192). 
Άκολουθοϋσι τά σχόλια εις τό παρατιθέμενου υλικόν. Ό φάκελλος συμπλη- 
ροϋται διά λευκώματος εξ 163 φωτογραφιών λίαν επιμεμελημένων, εξ ών 
πολλαί έκδίδονται ενταϋθα διά πρώτην φοράν. Σημειοϋμεν τάς εξαιρέτους 
μεγεθύνσεις τών νομισμάτων καί σιγιλλίων.

'Ως προς τό περιεχόμενον, τήν ύλην του — ήτις καλύπτει τήν περίοδον 
από τών μέσων τοΰ 'Γ' αΐώνος έως τον Θ’ αιώνα — διατάσσει ό σ. εις τρία 
βασικά κεφάλαια: πρό, κατά καί μετά τήν Είκονομαχίαν.

Έν τφ πρώτφ μέρει ό σ. τοϋ « Αύτοκράτορος εν τή βυζαντινή τέχνη » 
επανέρχεται είς θέμα προσφιλές, εξετάζει δηλαδή τήν θέσιν καί τήν αποστο
λήν τής θρησκευτικής εικονογραφίας Ιν τή αύτοκρατορική τέχνη, ίδίφ εν τή
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νομισματική, κατά τον Τ' και Ζ' αιώνα. Λίαν ενδιαφέρουσα εμφανίζεται ή 
ερευνά 1ν τφ τετάρτιρ κεφαλαίφ, ένθα βασανίζονται αί μαρτυρίαι τών εικονο
λατρών αί άποδίδουσαι την έριδα εις επιδράσεις τοΰτο μέν τών ’Ιουδαίων, 
τοΰτο δέ τοϋ Ίσλάμ, μελετάται δέ διεξοδικώς ή προ της κρίσεως άντίστασις 
κατά τών εικόνων εντός τών συνόρων τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (Χρι
στιανοί τής ’Ασίας, ’Ιουδαίοι) και πέραν τούτων ( Μουσουλμάνοι).

Τό δεύτερον μέρος αφορά εις την τέχνην τών εΐκονομάχων αΰτοκρατό- 
ρων κυρίως εις την νομισματικήν. Ό Grabar κατόπιν λεπτολόγου έρεύνης 
συνάγει τό συμπέρασμα δτι αύτη παρέμεινεν ανεπηρέαστος έκ τής έριδος- 
Είδικόν κεφάλαιον άφιεροΰται υπό τοϋ σ. ε’ις την ε’ικόνα τοϋ Χριστού τής 
Χαλκής, ή καταστροφή τής οποίας έδωκε τό σύνθημα τής μάχης. 'Η εΐκών 
αύτη, ως άποδεικνύει ό Grabar, άπετέλει τρόπον τινά « ομολογίαν πίστεως » 
τοϋ βασιλεύοντος μονάρχου. Τό γεγονός δτι άντικατεστάθη υπό τοϋ σταυρού, 
τοϋ οργάνου τής αύτοκρατορικής νίκης ήδη από τής εποχής τοϋ Μ. Κωνσταν
τίνου, είναι δηλωτικόν τών αντιλήψεων καί τών προθέσεων τών εΐκονομάχων 
αΰτοκρατόρων. Περαιτέρω δ Grabar εκθέτει τήν θεολογικήν θεωρίαν ήτις 
αποδίδει εις τάς εικόνας μέρος τι τής «θεϊκής ενεργείας» και παραβάλλει 
ταύτην προς τάς άναλόγους φιλοσοφικός δοξασίας τών Ελλήνων φιλοσόφων 
τών πρώτων μεταχριστιανικών χρόνων, Πλουτάρχου, Χρύσιππού, Πλωτίνου 
(σελ. 138).

Τό τελευταϊον μέρος τοϋ έργου μελετά τά κατά τήν άναστήλωσιν τών 
εικόνων. 'Η τέχνη, τήν επαύριον τοϋ άγώνος, αντανακλά τάς δριμείας μάχας 
τών αντιπάλων θεολογικών καί κοινωνικών στρατοπέδων, ως δύναταί τις νά 
συμπεράνη έκ τής είκονογραφήσεως τοϋ « μοναστικού » άποκαλουμένου Ψαλ
τηρίου. Καταβάλλεται προσπάθεια υπό τοϋ κλήρου καί τών τεχνιτών τού Ζ' 
αΐώνος διά τήν έναρμόνισιν τής είκονογραφήσεως τών άναστηλουμένων εικό
νων προς τάς διατυπωθείσας υπό τών εικονολατρών θεολόγων θεωρίας. Ό 
Θρίαμβος τής ’Ορθοδοξίας υπογραμμίζεται έν τοϊς ναοΐς διά τοϋ θέματος 
τοϋ βασιλεύοντος έν τοΐς οΰρανοΐς Χριστού — τοϋ Παντοκράτορος τών τρούλ- 
λων — καί τής βασιλίδος μητρός Θεοτόκου έν τή άψίδι τοϋ ιερού. "Αγγελοι 
καί άγιοι, τούτέστιν οι υπήκοοι τοϋ Χριστού - Βασιλέως έν ούρανφ καί έπι 
τής γής, καταλαμβάνουσι νϋν τά καταφανέστερα μέρη τοϋ ναού. *0 σ. χαράσ- 
σει τήν καμπύλην τής έξελίξεως τής νέας εικονογραφίας, ήτις διαμορφοϋται 
υπό τήν έπίδρασιν τών Ιδεών τών θεολόγων τής έριδος. Τέλος, έν συμπερά- 
σματι, έξετάζει τον έλεγχον τής έκκλησίας έπί τής έκκλησιαστικής τέχνης.

Έργον τοιαύτης εΰρύτητος, δπερ έν έκάστη σχεδόν σελίδι προσάγει 
νέον τι πόρισμα ούχί μόνον διά τον ειδικόν μελετητήν τής τέχνης αλλά καί 
διά τον Ιστορικόν έν γένει καί τον θεολόγον καί τον φιλόλογον, κατ’ ανάγκην 
αδικείται έν τή βραχυτάτη τούτη άνασκοπήσει. Σημειοϋμεν κατωτέρω τινά 
έκ τών νέων πορισμάτων τοϋ συγγραφέως:
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Α) Την συμβολήν τοΰ σ. ε’ις τήν μελέτην τής εικονογράφησε05? τοΰ Ψαλ
τηρίου τοΰ έσφαλμένως, ώς νϋν άποδεικνύεται, άποκαλουμένου «μοναστι
κού ». 'Η μελέτη αυτή αποτελεί την πρώτην συστηματικήν μονογραφίαν έπ'ι 
τοϋ θέματος. Τά τρία γνωστά σήμερον εικονογραφημένα αντίτυπα τοϋ Θ' 
αίώνος: τό Ψαλτήριον Chludov, δ κώδιξ Par. Gr. 20 (ατελής) και ό τοΰ 
Παντοκράτορος ύπ’ άριθ. 61, είχον άλλοτε μελετηθή υπό τοϋ Ν. Malicki. 
Οΰτος εις άρθρον, δπερ διέλαθε τήν προσοχήν τών ειδικών, άπέδειξεν δτι τά 
τρία ταΰτα χειρόγραφα εξετελέσθησαν διά τήν Μεγάλην τοΰ Χριστοϋ Εκκλη
σίαν και δτι εκ παρανοήσεως κατατάσσονται ταΰτα μεταξύ τών μοναστικών 
έργων τής Ανατολής. Νΰν αί έρευναι επικυροΰσι και έπεκτείνουσι τά συμ
περάσματα τοΰ Malicki : α) Τά έν τή φφ εικονογραφημένα ελληνικά Ψαλ
τήριο έδημιουργήθησαν παρά τφ Πατριαρχείφ Κωνσταντινουπόλεως κατά 
την έποχην τοΰ Φωτίου, β) Ύπάρχουσι πολλαί ενδείξεις δτι ό διακοσμήσας 
τά Ψαλτήρια ταΰτα είναι ό Ιπίσκοπος Συρακουσών Γρηγόριος ’Ασβε
στάς. γ) Έκτος τών γνωστών εικόνων, αΐτινες διασΰρουσι τούς εικονομά- 
χους, πολλά! έκ τών άλλων μινυογραφιών άναφέρονται είς τήν θεολογικήν 
πάλην τών ορθοδόξων έναντι τών είκονομάχων. Μεταξύ τών εικόνων τούτων 
αί πλέον ένδιαφέρουσαι — καθότι διετηρήθησαν και άνενέωσαν άργότερον τήν 
βυζαντινήν εικονογραφίαν — είναι οί νέοι τύποι τής Στανρώσεως και Άνα- 
στάσεως (Είς "^.δου κάθοδος), οί όποιοι άντανακλώσι τάς περί Ένσαρκώ- 
αεως χριστολογικάς θεωρίας τής εΐκονομαχίας. Συνάγεται επίσης τό γενικώ- 
τερον συμπέρασμα διά τούς ιστορημένους κώδικας δτι είκονογράφησις δεν 
σημαίνει μετάφρασις δι’ εικόνων τοΰ κειμένου, αλλά ενίοτε αναγωγή είς γεγο
νότα και θεωρίας συγχρόνους, μέ τον πρόδηλον σκοπόν διδασκαλίας και νου
θεσίας τών πιστών.

Β) Τήν εικονογραφίαν τοΰ « προσφιλοΰς ηνιόχου» τοΰ αύτοκράτορος 
προσφυώς ό Grabar συνδέει προς τήν αύτοκρατορικήν τέχνην ( σελ. 157 κ.ε.). 
Έξετάζων τά γλυπτά τής έν τφ μουσείφ τής Κωνσταντινουπόλεως έναποκει- 
μένης στήλης τοΰ Πορφυρίου, υπογραμμίζει πρώτος αυτός, τήν συγγένειαν 
τών αναγλύφων τούτων προς εκείνα τής βάσεως τοΰ ’Οβελίσκου τοΰ Θεοδο
σίου. Έκ τής συγκρίσεως ταύτης ως καί εκ τής αντιπαραβολής τής στήλης 
προς τά ύπατικά δίπτυχα καί τάς τοιχογραφίας τών κλιμάκων τής Αγίας 
Σοφίας Κιέβου, τάς άπεικονιζούσας σκηνάς τοΰ ίπποδρόμου, προκύπτει δτι 
τό είκονογραφικόν θέμα τοΰ ηνιόχου ανήκει είς εκείνα τής θριαμβευτικής 
τέχνης (συνεπώς δέον νά άναθεωρηθώσι τά δσα περί τής θέσεως τών ήνιό- 
χων υποστηρίζει ό Φ. Κουκουλές, Βυζαντινών βίος και πολιτισμός, τόμ. Γ' 
(1949), σελ. 35-36) και ως τοιοΰτον αντικατέστησε κατά τήν εϊκονομαχίαν 
τάς έν Μιλίψ παραστάσεις τών Συνόδων. Τό τελευταΐον τοΰτο συμπέρασμα 
οδηγεί τον σ. είς τήν σκέψιν δτι ή Είκονομαχία δεν επιζητεί άνεικονικήν δια- 
κόσμησιν, αλλά διακρίνει μεταξύ θρησκευτικής καί αύτοκρατορικής τέχνης.
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Ή αυτή διάκρισις παρατηρεΐται και εις την τέχνην τοϋ Ίσλάμ. Έξ ου συμπε
ραίνει ό σ. δτι « Χριστιανοί καί Μουσουλμάνοι παρατηροΰσιν οί μέν τούς 
δε, καί πότε μέν έπηρεάζουσιν άλλήλους πότε δε ένεργοϋσι κατά τρόπον άνά- 
λογον ».

Γ) Ή ανωτέρω διαπίστωσις ένισχύεται καί εκ των χωρίων τοϋ Συνε- 
χιστοϋ τοϋ Θεοφάνους, ένθα ό λόγος περί των τοϋ Θεοφίλου κτισμάτων ( σελ. 
145 κ.έ. καί 169 κ.ε. ). Τό κείμενον τοϋ Θεοφάνους εξετάζεται ένταΰθα υπό 
τό φως τής μαρτυρίας Μουσουλμάνου συγγραφέως, τοϋ Jakut, δστις ισχυ
ρίζεται διά τό εν Μεγάλφ Παλατίφ περίπτερον τοϋ Μαργαρίτου δτι μιμείται 
ίσλαμικόν πρότυπον. 'Ο Grabar επικαλείται καί αντίστροφον μαρτυρίαν τοϋ 
αύτοϋ Jakut, κατά την οποίαν τον Μαργαρίτην έμιμήθη άργότερον, εν έτει 
859, εις έν εκ τών κτισμάτων του ό Χαλίφης El - Muhtar, δστις καί έκάλεσε 
“Ελληνα ζωγράφον διά νά κόσμηση τό άνάκτορόν του.

Δ) Ό Grabar ανατρέπει τάς υποθέσεις τοϋ A. Vogt σχετικώς μέ την 
υπό τοϋ Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου άναφερομένην τελετήν τής Κυρια
κής τής ’Ορθοδοξίας. Άναλύων τά υπό τοϋ αύτοκρατορικοΰ συγγραφέως εξι
στορούμενα καί συνδυάζων ταϋτα προς τά ιστορικά γεγονότα καταλήγει εις 
τό συμπέρασμα δτι τά τελούμενα εν τή Μεγάλη Έκκλησίφ επί τή Εορτή 
τής ’Ορθοδοξίας δεν συμβολίζουσιν αύτοκρατορικήν «μετάνοιαν», αλλά μνη- 
μονεύουσιν απλώς γεγονότα τής Άναστηλώσεως έχοντα ως κεντρικόν πρόσω- 
πον τήν αύτοκράτειραν Θεοδώραν.

Ε) Τίθεται ωσαύτως τό ζήτημα τής συμμετοχής τών γυναικών εις τήν 
Είκονομαχίαν. Τό γεγονός δτι αί δύο διαδοχικοί αναστηλώσεις οφείλονται είς 
τάς γυναίκας τοϋ αύτοκρατορικοΰ οίκου ύπεγραμμίσθη προ πολλοΰ υπό τών 
ιστορικών. Δέον δμως νά εξετασθή ή συμμετοχή αυτή από κοινωνικής πλευ
ράς, ως λέγει ό Grabar. Τά μωσαϊκά 'Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, εν 
οίς παρίστανται αί μητέρες όδηγοϋσαι προς τον άγιον τά τέκνα των, τό Ιπει- 
σόδιον τής Χαλκής, ένθα αί γυναίκες κατέσφαξαν τον σπαθάριον τοϋ Λεόντος, 
άποτελοϋσιν ενδείξεις δτι αί γυναίκες ήσαν προσηλωμένοι μετά πάθους είς 
τήν λατρείαν τών εικόνων. Ή έξέτασις δμως τοϋ ζητήματος καθίσταται σχε
δόν αδύνατος λόγιρ ελλείψεως πηγών : ούδεις άγιογράφος, ούδεμία Σύνοδος 
επικαλείται τήν φύσιν ή τό περιεχόμενον τών δοξασιών καί τών θρησκευτι
κών πράξεων, αΐτινες συνέδεον τάς γυναίκας προς τήν λατρείαν τών εικόνων. 
Δύναται έν τούτοις νά θεωρηθή ώς βέβαιον δτι αί δοξασίαι τών γυναικών 
ήσκησαν σημαντικήν επιρροήν είς τήν έκβασιν τοϋ άγώνος.

Παρεθέσαμεν ανωτέρω δείγματά τινα τών πλουσιωτάτων επιτευγμάτων 
τοϋ μελετήματος, τοϋ οποίου μεγίστη είναι ή συμβολή είς τήν γνώσιν τής 
μεσαιωνικής τέχνης καί ιστορίας. Ή Ιξονυχιστική έξέτασις πλήθους μνημείων 
καί κειμένων, ή άναθεώρησις τών μέχρι τοΰδε προβαλλομένων ερμηνειών, αί 
συνθετικοί κρίσεις όδηγοϋσιν είς συμπεράσματα πολυσημάντου αξίας. *Η ταρα-
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χώδης εποχή τής Εϊκονομαχίας ύπήρξεν, ώς άποδεικνυει δ Grabar, αποφα
σιστική ούχί μόνον διά τήν εξέλιξιν τής εικονογοαφίας, άλλα και διά τήν 
προΐπόθεσιν τής Ιξελίξεως ταυτης, τήν άποκρυστάλλωσιν δηλαδή τών θεολο- 
γικών περί εικόνων θεωριών. Κατά τήν εποχήν ταυτην συντελεϊται εν τφ 
κέντρφ τής αυτοκρατορίας ή εκλογή και διάδοσις των άλλοτε τοπικών εικό
νων ως καί ή δημιουργία νέων τύπων οΐτινες διαιωνίσθησαν μέχρις ημών.

Ή γράφουσα θά έπεθύμει νά πρόσθεση τάς κάτωθι λεπτομερειακός παρατη
ρήσεις :

‘Εν σελ. 173, τό κείμενον τοΰ κώδ. Vat. Gr. 822, τοΰ Νικηφόρου Καλλίστου 
αναφέρει « πέπλους χρυσοϋφεΐς καί περίχρυσα καταπετάσματα καί... δοχεία τής άναι- 
μάκτου θυσίας ». Πρόκειται περί πέπλων λειτουργικών καί ούχί « περί ενδυμάτων τής 
αύτοκρατείρας ». Ό ορος « πέπλος » διά τά άμφιάσματα τοϋ θυσιαστηρίου είναι καί 
άλλοθεν γνωστός. Ώς προς τήν συνήθειαν δέ νά άφιερώσιν αί γυναίκες τάς αμφιέ
σεις των ΐνα κοσμηθή τό άδυτον τοΰ ναοϋ, αΰτη μαρτυρεϊται πολύ παλαιότερον από 
τήν εποχήν τής Εϊκονομαχίας καί δή από των πρώτων χριστιανικών χρόνων : βλ. 
Παλλαδίου, Λαυσαϊκή ιστορία, κεφ. ριθ', Migne, Ρ. G., τόμ. 34 στ. 1223. Έν 
τώ αύτφ κεφαλαίφ εις τά περί « σωληνωτών > υφασμάτων λεγάμενα προσθετέα καί ή 
ελληνική βιβλιογραφία : Γ. Σωτηρίου Περί τής εξωτερικής περιβολής τών κλη
ρικών, Γρηγόριος Παλαμάς, τόμ. Γ' σελ. 360 κ.έ., Φ. Κουκουλέ, Λαογραφία 
Η' (1921), σελ. 256-257 καί κυρίως Α. Χατζημιχάλη, Τά χρυσοκλαβαρικά, 
συρματέϊνα - συρμακέσικα κεντήματα, Melanges Offerts a Oct. et M. Merlier, 
1952, σελ. 17-21.

Σχετικώς μέ τούς αυτομάτους μηχανισμούς τοϋ Θεοφίλου πειστικά φαίνονται τά 
επιχειρήματα τοϋ A. Alfoeldi, Geschichte des throntabernakels, Nouvelle 
Clio, 10 (1950), σελ. 549 κ.έ., δστις παραδέχεται ότι τά αυτόματα εΐσήλθον πολύ 
πρό τής εϊκονομαχίας εϊς τό Βυζάντιον. Διά τήν ελληνιστικήν προέλευσιν τών αυτο
μάτων πρόσθες είς τήν άλλην βιβλιογραφίαν τοϋ Alfoeldi: George Karo, Art 
salvaged from the sea, Archeology, vol. I No 4, Δεκ. 1948, σελ. 179 - 185 καί 
Robert T. Gunther, Greek astrolabes in astrolabes of the world, Oxford 
Un. Press 1932.

Πολυτιμοτάτη ή μαρτυρία τοΰ Πατριάρχου Νικηφόρου (780-815 ) διά τήν ιστο
ρίαν τών βυζαντινών υφασμάτων καί δή διά τήν σκοτεινήν περίοδον μεταξύ 'Ηρα
κλείου καί Μακεδόνων. Μία μόνον έπιφύλαξις ώς πρός τήν έλευθέραν άπόδοσιν τής 
τελευταίας συμπερασματικής προτάσεως. Τό κείμενον φαίνεται αρκετά σαφές, ή 
γνώμη τοΰ Πατριάρχου κλίνει πρός τό δεύτερον σκέλος τής διαζεύξεως : « Τά οικεία 
τοΐς οίκείοις εψαρμόζοντες ». Ή πρότασις ήτις ακολουθεί έπεξηγεΐ ακριβώς τό δεύ
τερον τοΰτο σκέλος.

Διά τήν σχέσιν τής εικονογραφίας τών Επτά Παίδων έν Έφέσφ πρός τό δόγμα 
τής ένσάρκου Άναστάσεως βλ. τά σχετικά κείμενα παρά G. Massignon, Les 
sept dormants d’Kphese en islam et en chretiente, Paris 1955, σελ. 64 κ.έ.

ΜΑΡΙΑ Σ. ΘΕΟΧΑΡΗ
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