
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ —ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

1. ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ

Ή άνάλυσις των άποδοθέντων εις τον χριστιανικόν ναόν ονομάτων 
προσφέρει χρησίμους μαρτυρίας εις την ιστορίαν της χριστιανικής αρχιτεκτο
νικής. Πρόκειται περί τής ιστορίας τοΰ χώρου τής ευχαριστιακής λατρείας, 
πρ'ιν αυτή συνδεθή μετά τής λατρείας προς τά ιερά λείψανα. Επομένως δεν 
θά μας απασχολήσουν τά ονόματα τών οικοδομημάτων των συνδεομένων 
προς την λατρείαν τών μαρτύρων κ.τ.ό. («μαρτύριον», «άποστολεϊον», «προ- 
φητεΐον»), ούτε άντιθέτως ή εις τά μαρτύρια άπόδοσις ονομάτων τοΰ ευχαρι
στιακού χώρου. Τά ονόματα τοΰ ευχαριστιακού χώρου μαρτυρούν περί τών 
αντιλήψεων, τάς οποίας οί χριστιανοί ειχον περί τού ναού των.

Εις τάς φιλολογικός, λειτουργικός καί επιγραφικός πηγάς ό χριστιανι
κός ναός φέρεται, ως γνωστόν, υπό τά ακόλουθα ονόματα : «οικος προσευ
χής», «οίκος κοινός», «οικος Ικκλησίας» (domus ecclesiae), «οικος θεού», 
«τόπος εκκλησίας» (locus ecclesiae), «εύκτήριον» καί «προσευκτήριον» (ora- 
torium), «ναός» (teraplum), «βασιλική» (basilica), «Κυριάκόν» (Domini- 
cum), «συναγωγή», τό συνηθέστερον «εκκλησία» (ecclesia) κ.ά'.

Έκ τών ονομάτων τούτων αί περιφραστικοί εκφοραί, διά τού «οικος», 
αντιστοιχούν εις την αρχαϊκήν καί τήν μεταβατικήν περίοδον τοΰ χριστιανι
κού ναού- είναι αόριστοι διατυπώσεις, κατά βάσιν άρνητικαί (έλλειψις ονό
ματος ακόμη). Εις αύτάς κυριαρχεί ή έννοια τής οικίας—ιδιωτικής ή άνη- 
κούσης εις τήν κυριότητα τής κοινότητος. Ώς γνωστόν, διεσκευάζοντο άπλαΐ 
οΐκίαι είς χώρους τής ευχαριστιακής λατρείας καί έκτίζοντο έκκλησίαι εις τύπον 
οικίας L Άλλ’ έκτος τούτου ή περίφρασις «οικος θεού» είναι καί κατάλοιπον 
εκ τής αρχαίας λατρείας1 2, είς τήν χριστιανικήν δμως ορολογίαν ήδΰνατο αύτη 
νά είσέλθη εμμέσως διά τών βιβλικών κειμένων, ιδιαιτέρως τής Κ. Διαθή
κης (Τιμ. ν' 15, Έβρ. Τ 21, Α' Πέτρ. δ' 17) δι’ αυτών δε ή περίφρασις 
«οίκος θεού» έπεβίωσεν είς τήν εκκλησιαστικήν λογίαν παράδοσιν.

1 ΙΙρβλ. J. Lassus, Sanctuaires Chretiens de Syrie, Paris 1947, 1 κέ.
2 Βλ. Λευϊτ. κδ' 9, 'Ιερεμ. κε' 29. «Οΐκος Παλλάδος» Εύριπ., Φοίν. 

1372 - 1373, «οίκος ’Άμμωνος» Κ. Wile ken, Urkunden der Ptolemaerzeit, 
Berlin - Leipzig 1927, 265 άριθ. 79 στίχ. 4-5.
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Το όνομα «ευκτήριον» είναι εκφραστικώτερον, άπηχεΐ τον ιδιαίτερον 
χαρακτήρα τής χριστιανικής λατρείας, την προσευχήν («ευχή»). Είναι άξιοση- 
μείωτον τό δτι δ χώρος τής χριστιανικής λατρείας ονομάζεται από τής προσ
ευχής καί ό'χι από τής ευχαριστιακής τελετουργίας' δεν χρησιμοποιείται, δη
λαδή, δρος ανάλογος προς τό μυστηριακόν «τελεστήριον», προς τό διονυσια
κόν «στιβάδειον» κ.τ.δ. Τό όνομα «ευκτήριον» σημαίνει τάχα, δτι τοϋτο εί
ναι παλαιότερον τής εισαγωγής τών—από τής άπόψεως τής μορφολογίας τής 
λειτουργίας—δραματικών στοιχείων τής αναφοράς; Διότι είναι γνωστόν, 
δτι ή λειτουργία προσέλαβε τον ίερουργικόν (sacramentalis) αυτής χαρα
κτήρα από τοϋ 3ου αΐ. Τό όνομα «ευκτήριον» επεβίωσεν επί πολύ εις τό 
συντηρητικόν μοναστικόν λεξιλόγιον, ως όνομα τοϋ καθολικού μονής καί 
ακολούθως ως όνομα ολοκλήρου τοϋ μοναστηριακού συγκροτήματος'.

Τό όνομα «βασιλική» είναι δρος τεχνικός, άναφερεται εις τον αρχιτεκτο
νικόν τύπον καί εμμέσως εις τήν καταγωγήν ή τον χαρακτήρα τοϋ χριστιανι
κού ναού1 2. Σημειώνω, δτι διά τού ονόματος βασιλική χαρακτηρίζεται καί 
ιερόν τού ’Άττιος3.

Τό όνομα «συναγωγή» (Πράξεις Φιλίππου 88), συνώνυμον τού «εκκλη
σία», ενθυμίζει τήν εβραϊκήν λατρευτικήν παράδοσιν τής διασποράς. Άμφό- 
τερα σημαίνουν τήν σύναξιν, έπειτα δέ καί τον τόπον τής λατρευτικής συνά- 
ξεως, τό «έκκλησιαστήριον» 4. 'Ο δρος -«συναγωγή» ήτο ιδιαιτέρως διαδεδο
μένος εις τήν Αίγυπτον, ως συμπεραίνεται εκ τής συχνής χρησιμοποιήσεώς 
του παρά τών αλεξανδρινών εκκλησιαστικών συγγραφέων5. Έπεκράτησεν

1 J. Salaville, Ευκτήριον au sens de monastere, Echos d’Or. 25,1922, 
162 κέ.

2 «Βασιλικός οίκος» Εύσεβ., Έκκλ. ίστορ. X 4, 65 (Schwartz, II 881), 
«βασίλειος οίκος» X 4, 45 (Αυτόθι, 876), «βασίλειος νεώς» Εΰσεβ., Βίος Κων- 
σταντ. III 36 (Heikel, 93). Προϋποτίθεται ή έννοια τοϋ Χριστού ώς βασίλειος. Παρ’ 
Εύσεβίιο ό Χριστός φέρεται ως «μέγας βασιλεύς» (Εις Κωνσταντ. βασιλ. XV 2 
Heikel, 244) καί «παμβασιλεύς» (Περί τής Θεοφ. III 61 Gressman, 13*). Περισ
σότερός μαρτυρίας περί τοϋ ορού βλ. παρά A.M. Schneider, Basilica discoperta, 
Antiquity XXIV, Sept. 1950, 135.

8 H. Deopoldt, Die Religion in d. Umwelt κλπ. εΐκ. 156, παρά K. 
Priimm, Religionsgeschichtliches Handbuch, Freiburg im Br. 1943, 5194.

4 Έκκλησιαστήριον: Ί σ ι δ. Πηλουσ., Έπιστ. 2, 256 (Migne 78, 685).
6 Συναγωγή=σύναξις : Κλημ. Άλεξ., Παιδαγων. III 11, 80, 3 (Stahlin I, 

280), Στρωμ. VI 3, 34, 3 (Stahlin II, 448). Συναγωγή=λατρευτικός χώρος: Ώρι- 
γέν., Όμιλ. IV εις Ίερεμ. «δτε από τοΰ κοιμητηρίου προπέμψαντες τούς μάρτυρας 
ήρχόμεθα επί τάς συναγωγάς, καί δλη ή εκκλησία μή θλιβομένη παρεγίνετο» (Κίο- 
stermann III, 25). Πρβλ. Εύσεβ., Έκκλ. ίστορ. VII 11, 11 «Εί δέ τις φανείη 
ή μή γενόμενος είς τόν τόπον τούτον ον έκέλευσα, ή έν συναγωγή τινι εύρεθείη, 
έαυτφ τόν κίνδυνον έπαρτήσει» (Schwartz II, 658).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:30:41 EEST - 3.236.241.27



‘Αρχαιολογικά - Λειτουργικά 2 61

δμως τδ δ'νομα «εκκλησία», επειδή τούτο συνδέεται ιδιαιτέρως προς τον χα
ρακτήρα τής εκκλησιαστικής δργανώσεως.

Θετικώτερον εξ δλων των ονομάτων τού χριστιανικού ναού είναι τό 
«Κυριάκόν». Τούτο μαρτυρεί τάσιν νά όνομασθή δ χριστιανικός ναός από 
τού ονόματος—τού συνηθεστέρου επιθέτου—τού χριστιανικού θεού, τού Κυ
ρίου. Είναι άνάλογον προς τα εθνικά: Ίσεΐον, Σεράπειον, Μιθραΐον κλπ. 
Σημαίνει, δηλαδή, κάποιαν τροπήν τής πνευματικής άντιλήψεως περ'ι τού 
χριστιανικού θεού επί τό ύλικώτερον' σημαίνει συνάφειαν τού θεού προς τον 
λατρευτικόν του χώρον. Πρέπει δε νά ύποθέσωμεν, δτι τήν ώθησιν προς 
τήν άντίληψιν αυτήν θά έδωσεν ή ακίνητος αγία τράπεζα, ήτοι ή έννοια τού 
βωμού εντός τού ευχαριστιακού χώρου. ’Άλλως καί προ τής καθιερώσεως 
τής ακινήτου αγίας τραπέζης έθεώρουν οΐ χριστιανοί τήν λατρείαν των ώς 
μυστήριον, ίδρυμένον παρά τού Χριστού', ως τά έξα> μυστήρια, τά ονομαζό
μενα από τών Ιδρυτών θεών : τής ’Ίσιδος, τού Σεράπιδος, τού Μίθρα κλπ. 
’Άρα ήτο επόμενον νά δώσουν καί οι χριστιανοί εις τά ιερά των αντίστοιχον 
όνομα, από τού Χριστού, τού Κυρίου. ’Αλλά δεν επεκράτησε τό όνομα 
«Κυριάκόν», επειδή τούτο, ως φαίνεται, έχρησιμοποιεΐτο ιδιαιτέρως παρά 
τών — έν πολλοίς συντηρητικών!—αιρετικών. Διά τούτο οί ορθόδοξοι, 
θέλοντες νά άντιδιαστείλουν τά Ιδικά των Ιερά, προετίμων τό όνομα «εκκλη
σία» καί άποκλειστικώτερον «καθολική εκκλησία»* 2, με δογματικήν βεβαίως 
άπόχρωσιν. ’Αλλά τό τοπικόν νόημα τής εκφοράς «καθολική εκκλησία»3, 
αντίστοιχον προς τό «μεγάλη εκκλησία», είχε προηγηθή τού δογματικού, ώς 
τουλάχιστον διδάσκει ή συντηρητική μοναστική ορολογία (πρβλ. τά «Καθο

• 1 Ίγνατ., Πρός Μαγνησ. X «διά τοϋτο, μαθηται αυτοΰ γενόμενοι, μά-
θαιμεν κατα χριστιανισμόν ζην. 'Ος γαρ αλλφ όνόματι καλείται πλέον τούτον, οΐίκ έστιν 
τοϋ Θεοΰ» (Migtie 5, 672). Πρβλ. Ο. Casel, Das Mysteriumgedachtnis der 
Messliturgie, Jahrb. f. Uturgiewiss. 6, 141 καί A. Arnold, Der Ursprung 
des christlichen Abendmahls, Freiburg im. Br. 1932, 145, 158 κέ.

2 Κυρίλλ. 'Ιεροσολ., Κατηχ. 18, 26 «Καν ποτέ έπιδημής έν πόλεσι, μή 
απλώς εξέταζε ποΰ τό κυριακόν έστι (καί γάρ αί λοιπαί τών ασεβών αιρέσεις κυρια- 
κά τά εαυτών σπήλαια («σπήλαιον» ήτο όνομα τών μιθραίων] καλεΐν έπιχειροϋσι)' 
μηδέ ποΰ έστιν απλώς ή εκκλησία' άλλά ποΰ έστιν ή καϋολ.ικη εκκλησία» (Migne 
33, 1048).

3 Πρβλ. Λέοντος Σοφοί, Νεαρ. 4 «Τοΐς μέν άρχαιοτέροις έδοξε τάς 
κατ’ οίκους ίερατείας καί συνάξεις υπό μόνον έκτελεΐσθαι τών ταίς καθολικαΐς έκ- 
κλησίαις διαφερόντων ιερέων, ύφ’ ετέρων δέ οΐ τφ οϊκφ προσανάκεινται κλπ.» (C. 
Η. Zacharise ν. Lingenthal, Jus Graecorom. Ill, 72). Καθολικοί έκκλη- 
σίαι είναι αί ένοριαπαί, αί καθεδρικοί πρό παντός, εντεύθεν δέ, ώς νομίζω, έν 
Ρόδφ τό έπίθετον «Παναγία ή Καθολική» (βλ. πληροφορίας είς Α. Όρλάνδου, 
Άρχ. Βυζ. Μν. Έλλ. Τ', 1948, 24). ’Αντίθετα είναι τά ιδιωτικά ευκτήρια (παρεκ
κλήσια).
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λικά» των μονών), παρά τή όποιο: επεβίωσεν επί πολύ καί ιό όνομα 
«Κυριάκόν».

Τέλος τό όνομα «ναός» είναι θριαμβευτικόν, γεμάτον κλασσικισμόν καί 
επισημότητα. Τό όνομα τούτο αντιπροσωπεύει την εποχήν, κατά την οποίαν 
τό χριστιανικόν ιερόν εξειλίχθη εις περιωπήν παράλληλον προς την τού αρ
χαίου ναού1' τότε δέ τό όνομα «ναός» έχρησιμοποιήθη καί παρά τής νομο
θεσίας1 2, ότε πλέον καί οί αρχαίοι ναοί μετετρέποντο εις χριστιανικούς.

2. Η ΕΣΤΙΑ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

Ή ευχαριστιακή αίθουσα τής πρωτοχριστιανικής εκκλησίας τής Δούρας 
(είκ. 1), κατά την πρώτην αυτής περίοδον ως χριστιανικού ναού, φέρεται

εφωδιασμένη δι’ εστίας εις τό μέ
σον τής μιας των στενών πλευρών 
τής αρχικής αιθούσης (4a), συγκε- 
κριμένως εις την θέσιν επί τής 
οποίας ίδρύθη τό βήμα κατά την 
δευτέραν περίοδον τού μνημείου 
ως χριστιανικού ναού3. Είναι 
άγνωστον αν ή εστία προέρχεται 
εκ τής χριστιανικής ή αν έκ τής 
προχριστιανικής εποχής τού μνη
μείου. Πάντως ή εστία συνυ
πήρχε μετά τών πέριξ (κατά μή
κος τών τοίχων τής λατρευτικής 
αιθούσης) εκτεινομένων κτιστών 
εδωλίων—ό A. ν. Gerkan δεν 

σημειώνει ότι τό έδώλιον τής Α πλευράς τής αιθούσης εξετείνετο καί επί 
τής θέσεως τής εστίας, ήτις έν τοιαύτη περιπτώσει έπρεπε νά είχε κατα-

1 Πρβλ. Εύσεβ., Έκκλ. Ιστορ. X 4, 42 κ.ά. έν διαστολή πρός τό VIII 1, 
5. Παρά Γρηγορ. Νύσσης, Έγκώμ. είς μάρτ. Θεόδωρον «πρώτον μέν τή με
γαλοπρεπείς τών δρωμένων ψυχαγωγείται, οίκον βλέπων ώς Θεοϋ ναόν, έξησκημένον 
λαμπρώς τφ μεγεθει τής οικοδομής καί τής έπικοσμήσεως κάλλει» (Migne 46, 737) 
πρόκειται περί μαρτυρίου.

2 C ο d. Τ h e ο d. IX 45, 4 έτους 431 Θεοδοσίου Β’ καί Βαλεντινιανοϋ 
(=Codex Justin. I 12, 3).

8 Τήν παρατήρησιν περί εστίας σημειώνει μόνον ό Arm in ν. Gerkan, 
Die friihchristliche Kirchenanlage von Dura, Rom. Quart., 42, 1934, 221, 225. 
Περί τών προβλημάτων, τά όποια θέτει ή αρχιτεκτονική διάταξις τής εκκλησίας τής 
Δούρας καί περί τών περιόδων αυτής ώς χριστιανικού μνημείου ασχολούμαι είς 
έτέραν μελέτην μου.

Είκ. 1. Πρωτοχριστιανική εκκλησία 
τής Δούρας (A. ν. Gerkan).
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στραφή καί, επομένως, πρέπει νά δεχθώμεν, δτι ή εστία άπετέλει εξάρτημα 
τής μετά εδωλίων λατρευτικής αιθούσης.

Διά πρώτην φοράν και εδώ μόνον σημειώνεται εστία εντός χώρου τής 
ευχαριστιακής λατρείας—3ν εννοείται πρόκειται περ'ι χώρου χριστιανικού. Ή 
παρουσία δέ ακριβώς τής εστίας εγείρει δισταγμούς περί τοΰ χαρακτήρος τής 
άρχαιοτέρας λατρευτικής αιθούσης τής Δοΰρας, ως χώρου χριστιανικού. Έν 
τούτοις εχομεν σχετικήν εΐδησιν εκ τοΰ Κλήμεντος τοΰ ’Αλεξάνδρειάς.

Ό Κλήμης, δηλαδή, θέλων ν’ απόκρουση τον δρον «αγάπη» περί τών 
χριστιανικών θρησκευτικών δείπνων, όμιλεΐ μέ περιφρόνησιν περί τής θρη
σκευτικής αξίας των καί διά μέσου τοΰ κειμένου του άφίνει νά πληροφορηθώ- 
μεν, δτι, έν ’Αλεξανδρεία τουλάχιστον, ΰπήρχον καπνός, χΰτραι καί άπόπνοιαι 
κνίσης καί ζωμών εντός τοΰ χώρου τών αγαπών '. Ό καπνός καί ή κνίσα 
θά διεχέοντο βεβαίως έξ εστίας, ΰπαρχοΰσης εντός τοΰ χώρου τών αγαπών. 
’Άρα έκ τοΰ κειμένου τοΰ Κλήμεντος εξάγεται, δτι περί τά τέλη τοΰ 2ου αί. 
ό χώρος τής χριστιανικής λατρείας ήδΰνατο νά είναι έφωδιασμένος δι’ 
εστίας, εις την οποίαν έμαγείρευον τά παρατιθέμενα κατά τάς άγάπας φαγητά, 
μεταξύ τών οποίων κατελέγοντο καί ψητά κρέατα (κνίσα).

Κατόπιν τούτου θά ήτο άραγε τολμηρόν νά δεχθώμεν, δτι ή εστία τής 
λατρευτικής αιθούσης τής Δούρας αποτελεί τό κανονικόν εξάρτημα τοΰ χώρου 
τών αγαπών ; Νομίζω, δτι τό μνημεΐον τής Δούρας υπομνηματίζει άντιστοί- 
χως τό κείμενον τοΰ Κλήμεντος.Ό Κλήμης έγνώρισε την χριστιανικήν λατρείαν 
πολλών περιοχών (κατήγετο έξ Ελλάδος καί έταξείδευσεν εις Ιταλίαν, Παλαι
στίνην καί Αίγυπτον, δπου καί έγκατεστάθη), διά τον λόγον δέ τοΰτον ανα
γνωρίζεται, δτι αί άναφερόμεναι εις τήν λατρείαν μαρτυρίαι του άπηχοΰν τήν 
καθολικήν πράξιντής εκκλησίας 1 2. "Οθεν ή εστία τής Δούρας δύναταιν’ άντι- 
προσωπεύη γενικωτέρας εφαρμογής διάταξιν τής αρχιτεκτονικής τών χριστια
νικών χώρων τοΰ τέλους τοΰ 2ου καί τών αρχών τοΰ 3ου αίώνος.

Ή γενικότης τής πρωτοχριστιανικής ταύτης παραδόσεως έπιβεβαιοΰται, 
ως νομίζω, καί εκ μεταγενεστέρων συνηθειών, ξένων προς τήν έπίσημον λα
τρευτικήν πράξιν τής έκκλησίας καί δυναμένων νά έξηγηθώσιν ώς επιβιώ
σεις έκ τής παλαιοτέρας λατρευτικής πράξεως. ’Αξιοσημείωτος είναι ή εΐδησις

1 Κλήμ. Άλεξ., ΓΙαιδαγωγ. II 1, 3-4. «Εί δ’ αγάπην τινές τολμώσι κα- 
λείν άθύριρ γλώττη κεχρημένοι δειπνάριά τινα κνίσης καί ζωμών άποπνέοντα, τό 
καλόν καί σωτήριον έργον του λόγου, τήν αγάπην τήν ήγιασμένην, κυίΐριδίοις καί 
ζωμοϋ ρΰσει καθυβρίζοντες ποτφ τε καί τρυφή καί καπνό) βλασφημοΰντες τοΰνομα 
(ένν. τής αγάπης), σφάλλονται τής ύπολήψεως, τήν επαγγελίαν τοΰ Θεοϋ δειπναρίοις 
έξωνεΐσδ·αι προσδοκήσαντες»' καί παρατηρεί, ότι αί άγάπαι πρέπει νά όνομάζωνται 
«δειπνάριά τε καί άριστα καί δοχαί» (Stahlin I, 156).

2 Ρ. Batiffol, έν Diet. Arch. Chr. hit. I 2, 2649 (άρύρον Aquariens). 
Πρβλ. Arnold, Der Ursprung, 51.
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εκ τοΰ 99ου κανόνος της εν Τροΰλλφ Συνόδου (692) περί παρεκκλίσεων έκ 
της κανονικής λειτουργικής πράξεως εν Άρμενίςι: «Και τοϋτο δέ εν τή ’Αρ
μενίων χώρφ γίνεσθαι μεμαθήκαμεν' ως τινες ένδον εν τοίς ίεροϊς θυσιαστη- 
ρίοις μέλη κρεών έψοντες, προσάγουσιν, άφαιρέματα τοίς ίερεϋσιν ίουδαϊκώς 
άπονέμοντες. "Οθεν... όρίζομεν, μή έξεΐναί τινι των ιερέων άφωρισμένα 
κρεών μέλη παρά των προσαγόντων λαμβάνειν, άλλ’ οις άρεσθή ό προσά- 
γων... έξω τής εκκλησίας τής τοιαυτης γινομένης προσαγωγής». Έκ τοΰ εν
διαφέροντος τοΰτου κειμένου εξάγονται τα εξής: 1) "Οτι έν ’Αρμενία ύπήρ- 
χεν ή περιωρισμένη πλέον («ώς τινες») συνήθεια να λαμβάνουν οί ιερείς ώρι- 
σμένα μέλη εκ σφαγίων ως δικαιώματά των. 2) "Οτι ή συνήθεια αυτή (ήτις 
δέον ν’ άναχθή εις το γενικώτερον τυπικόν τής θυσίας) σημαίνει, δτι τά σφά
για, εξ αφορμής των οποίων διετυπώθη υπό τής Συνόδου ό κανών 99, ήσαν 
σφάγια θυσιών. 3) 'Ότι τά κατά την παράδοσιν καθωρισμένα δικαιώματα 
επί τών θυμάτων τά έλάμβανον οί ιερείς εντός τοΰ ί. βήματος έψημένα. ’Ήδη 
δέ ή εν Τροΰλλφ Σύνοδος διά τοΰ 99ου κανόνος της επιβάλλει εις τούς ιερείς 
άφ’ ενός νά μή λαμβάνουν τοΰ λοιπού τά ψητά κρέατα εντός τοΰ ί. βήματος, 
άλλ’ έξω τών εκκλησιών' καί άφ’ ετέρου νά μή απαιτούν τά κατά παράδοσιν 
καθωρισμένα μέλη τών σφαγίων, ως τάχα ιουδαϊκόν έθιμον, άλλ” απλώς νά 
δέχωνται έκ τών κρεάτων ό',τι προαιρείται δ προσάγων το θΰμα. Κατά τάλλα 
δ κανών δεν απαγορεύει τήν αιματηρόν προσφοράν.

’Αλλά ποΰ έψήνετο τό θΰμα ; Τό κείμενον τοΰ 99ου κανόνος τής Συνόδου 
τοΰ Τροΰλλου δεν δίδει καθαρόν νόημα περί τοΰτου. "Οταν δ κανών δρίζη 
νά γίνεται έξω τής εκκλησίας ή προσαγωγή τών κρεάτων εις τούς ιερείς, προϋ
ποθέτει, πιθανώς, δτι τό θΰμα έψήνετο έξω τής εκκλησίας καί δτι τά εις τό 
βήμα προς τούς ιερείς προσαγόμενα μέλη έψήνοντο προηγουμένως έξω τής 
εκκλησίας. Άνάλογον συνήθειαν διέσωσεν δ Θεόφιλος επίσκοπος Κομπανίας 
(f τέλη 18ου αί.) εις τό 58ον κεφάλαιον, υπό τον τίτλον «’Όντως Ελληνική 
θυσία τά κουρμπάνια», τοΰ διαλογικοΰ βιβλίου του «Ταμεϊον ’Ορθοδοξίας». 
Ό Θεόφιλος κατακρίνει συνήθειαν τής εποχής του: «Έν πολλοΐς μέρεσι, πό- 
λεσι δηλαδή καί χώραις, δταν ασθενή τις, υπόσχονται οί συγγενείς νά σφά
ξουν κουρμπάνι (ή λ. τουρκική = θυσία) διά τήν υγείαν του' καί έν πολλοΐς 
μέρεσι, δταν έψηθή τό κουρμπάνι, ευθύς εβγάζοντες (ένν. έκ τής πυράς) τό 
φέρνουν εντός τής εκκλησίας έμπροσθεν τών εικόνων, καί έξελθών δ ίερεύς 
τοΰ 'Αγίου Βήματος, τό διαβάζει καί τήν μοίραν τοΰ παίρνει... Άλλ’ οί 
χριστιανοί, φεΰ,... εις τοιαΰτην ασέβειαν νά φθάσουν, ώς τε καί εντός τών 
άγιων εκκλησιών έμπροσθεν τών αγίων εικόνων νά φέρουν τό νεόψητον 
κουρμπάνι των καί έξ αύτοΰ νά εξέρχεται δ καπνός καί δ ατμός εκείνος, καί 
ώς λέγουσιν οί "Ελληνες (=οί αρχαίοι εθνικοί), ή κνίσα καί άναθυμίασις, 
ώστε νά γεμίση δλον τον ναόν τοΰ Θεοΰ τοΰ κρέατος ή μυρωδιά, καί μετά 
καιρόν νά μή παΰση ;... ’Ιδού ή κνίσα τοΰ κουρμπανιού σου πάντα επλη-
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ρωσε... Κουρμπανιστά, και εις ουρανόν έφθασεν, ως οί μάταιοι Έλληνες 
έδόξαζον καί έλεγον... Άλλα πολλοί των ’Αρχιερέων, πνευματικών πατέρων, 
ιερομόναχων καί διδασκάλων, οφθαλμοφανούς ταΰτα όρώντες, καίτοι κατηγο- 
ροΰντες, παραβλέπουσι, καί αυτοί εις τό χείρον τρέχουσιν»

Ό Θεόφιλος κατήγετο έξ ’Ηπείρου καί έδρασεν έν Μακεδονία, συνεπώς 
άναφέρεται εις λατρευτικήν παράδοσιν επικρατούσαν μεταξύ ελληνικών ή 
υπό την έπίδρασιν τής ελληνικής εκκλησίας πληθυσμών κατά τον 18ον αιώνα' 
καί, βέβαια, πρόκειται περί έπιβιώσεως έξ άρχαιοτέρων χρόνων. Είναι άξιο- 
σημείωτον, δτι ή κατακρινομένη παρά τοϋ Θεοφίλου συνήθεια διαφέρει από 
τής κατακρινομένης υπό τής έν Τροΰλλφ Συνόδου μόνον κατά τό δτι ή προσ
αγωγή τών μερών εις τούς ιερείς έγίνετο τώρα προ τοϋ τέμπλου καί όχι 
πλέον εντός τοϋ ί· βήματος. Έκ τοϋ κειμένου τοϋ Θεοφίλου έξάγεται ακόμη, 
δτι ή κατακρινομένη υπό τής Συνοδ. Τρούλ. καν. 99 συνήθεια έξετείνετο 
καί μεταξύ εύρέων στρωμάτιον τής ελληνικής ’Ανατολής καί, επομένως, δτι 
κατά τον 7ον αιώνα δεν περιωρίζετο αυτή μόνον έν ’Αρμενία. Επίσης έκ 
τού Θεοφίλου πληροφορούμεθα, δτι ή συνήθεια αϋτη ήτο ανεκτή υπό τών 
έκκλησιαστικών προσώπων' καί, συμπεραίνομεν, δτι ή άπόφασις τής έν 
Τροΰλλφ Συνόδου δεν ύπήρξεν ίσχυροτέρα τής συνήθειας καί δεν ήδυνήθη 
νά τήν έκριζώση.

Τίθεται τώρα τό ερώτημα : Οΐ Πατέρες τής έν Τροΰλλφ Συνόδου δεν 
έγνώριζον, δτι ή κατακρινομένη παρ” αυτών συνήθεια είχε περισσότερόν εκ- 
ταοιν καί δτι αϋτη δεν περιωρίζετο μόνον εις τήν ’Αρμενίαν; ”Η τάχα έπέ- 
μειναν ιδιαιτέρως περί τής έν ’Αρμενία συνήθειας, επειδή ίσως αϋτη παρου- 
σίαζεν ιδιορρυθμίαν, ήτις τότε έσκανδάλιζε ; Πράγματι οί χρονικώς πλησιέ- 
στεροι προς τήν έν Τροΰλλφ Σύνοδον παλαιοί έρμηνευταί τών κανόνων Ζω- 
ναρας καί Βαλσαμών εννοούν, δτι τά κρέατα, περί τών οποίων δμιλεϊ ό καν. 
99, έψήνοντο εντός τού ί. βήματος8. 'Οπωσδήποτε ή παρουσίασις τμητών 
κρεάτων έντός τού βήματος καί γενικοότερον εντός τοϋ χριστιανικού ναού 
δεν δΰναται νά έξηγηθή, είμή ώς υπόλειμμα λατρευτικής πράξεως όμοιας 
προς τήν μαρτυρουμένην υπό τού Κλήμεντος.

Προσθέτω μίαν ακόμη μαρτυρίαν, αυτήν έμμεσον, έκ τής συγχρόνου 
(μέχρι τού 1924) λαϊκής λατρείας τών Φαράσων τής Καππαδοκίας. Εις τά Φά- 
ρασα «στήν έκκλησία πάντα είχαν αναμμένα κάρβουνα πάνω σέ μιά πλάκα' 
οποίος πήγαινε, άναβε τό κερί του κι έβαζε πάνω στά κάρβουνα τό λιβάνι 
πού έφερνε από τό σπίτι του» * 9. Εις τά Φάρασα, δηλαδή, αντί τής εστίας τών

1 Θεοφίλου επισκόπου Κομπανίας, Ταμεΐον ορθοδοξίας5, έν Τρι- 
πόλει 1888, σ. 121-123. Ό Θεόφιλος ίσως έγνώριξε τό κείμενον τοϋ Κλήμεντος.

2 Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα θείων καί Ιερών κανόνων, 2, 513 καί 544.
9 Δ. Λουκοπούλου-Δ, Πετροπονλου, 'Η λαϊκή λατρεία τών Φαρά

σων, Αθήνα 1949, 24,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:30:41 EEST - 3.236.241.27



272 Δ. I. Πάλλα

πρωτογενών χριστιανικών λατρευτικών αιθουσών, έ'χομεν απλήν πλάκα, επί 
τής οποίας εκαιε πυρ' ήτοι βλέπομεν, δτι ή εστία έχει ενταύθα έξελιχθή εις 
βωμόν τινα θυμιάματος, άσχετον προς την ευχαριστιακήν τράπεζαν. Σημαν
τική ήτο καί ή άλλη συνήθεια τών Φαρασιωτών' οσάκις δηλ. ετελουν εντός 
τών—πάντως μη ενοριακών—εκκλησιών θυσίαν αιματηρόν («γουρμπάνι»), 
συνδεομένην μέ κανονικήν λειτουργίαν, οΰτοι εις τό πΰρ, τό καιόμενον εντός 
τού ναού, ερριπτον και αιμα εκ τού θύματος, διά να καή τούτο όμού μετά 
τού θυμιάματος1. Ή μέχρι δε τών ημερών μας καύσις αύτη αίματος εντός 
εκκλησιών εν Καππαδοκία αποτελεί, ώς νομίζω, επιχείρημα υπέρ τής ερμη
νείας τού Συνοδ. Τρουλ. καν. 99, ώς πράγματι άναφερομένου εις τελετουργι
κήν έψησιν κρεάτων εντός εκκλησιών τινων τής ’Αρμενίας κατά τον 7ον 
αιώνα. Περαιτέρω δέ ό εν λόγιρ κανών δΰναται ν’ άποτελέση μαρτυρίαν 
περί τής παλαιότητος τής αντιστοίχου συνήθειας τών Φαράσων, δπου καί 
6 τύπος τής προσφοράς τού θυμιάματος—άπ’ ευθείας επί τής πυράς τού 
θυμιατηριού παρ’ έκάστου εισερχομένου πιστού—φαίνεται, δτι διέσωσε μορ
φήν εκ τής αρχαίας λειτουργικής πράξεως1 2 3. ’Άλλως θά ήτο, άραγε, εύκολον 
νά εϊσαχθή εις τήν χριστιανικήν λατρείαν βωμός έμπύρων προσφορών 
(θυμιάματος, αίματος), αν δεν είχεν ανοίξει τήν οδόν ή εστία τών πρωτοχρι
στιανικών αιθουσών τής ευχαριστιακής λατρείας καί συγχρόνως τών αγαπών ; 
’Εδώ γίνεται αποδεκτόν, δτι αί αΐθουσαι μέ εστίαν άντεπροσώπευον μέρος 
μόνον τής πρωτοχριστιανικής παραδόσεως' δτι δέ παραλλήλως ύπήρχον καί 
ευχαριστιακοί αΐθουσαι άνευ εστίας.

Ή περαιτέρω διαμόρφωσις τής λατρείας άπεμάκρυνε τήν εστίαν ενωρίς 
εκ τών πρωτοχριστιανικών εκείνων αιθουσών. Έκτοτε δέ ή εστία μετετράπη 
εις μικρόν πρόσκτισμα. Μέχρι τούδε εύρέθη έν μόνον παλαιοχριστιανικόν 
παράδειγμα εστίας (ώς προσκτίσματος), εις τήν βασιλικήν Β τής Νέας Άγχιά- 
λου. Έδώ ή εστία—αν άρχικώς αύτη κατεσκευάσθη πράγματι ώς εστία— 
είναι προσηρτημένη εις τήν Ν πλευράν τής βασιλικής καί συγκοινωνεί εμμέ
σως μετά τού δεξιού κλιτούς καί τού νάρθηκος, είναι δέ αψιδωτή και έφω- 
διασμένη μέ δύο διπλάς εσχάρας (εϊκ. 2)3. Εις τήν βασιλικήν τής Άγχιάλου

1 «Πάντως επρεπε νά πάρη καί λίγο αίμα μέ τή φούχτα του νά τό ρίξη ατό 
μικρό λάκκο επάνω στό θάλι (θάλι=ό λίθινος βωμός τών αιματηρών θυσιών), όπου 
εκαιε καί τό λιβάνι» (Λουκοπούλου-Πετροπούλου, ”Ενθ’ άν., σ. 47). 
”Ηδη εις τήν περιοχήν τής αρχαίας λατρείας τό τυπικόν τής θυσίας άπήτει νά καίε- 
ται τό θυμίαμα όμοΰ μετά τής αιματηρός προσφοράς (Βλ. S. Eitrem, Opferritus 
und Voropfer, Kristiania 1915, 456 καί C. Schneider, Studien zum 
Ursprung liturgischer Einzelheiten ostlicher Liturgien, Kyrios 3, 1938, 186).

2 Βλ. κατωτ. σ. 275 κέ.
2 Γ. Σωτηρίου, Άρχ. Έφ. 1929, 130 κέ. είκ. 155, τοϋ αΰτοΰ, Χριστ. 

Βυζ. ’Αρχαιολογία (1942) 238 είκ. 131.
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τό θέμα τής εστίας, ήδη σπάνιον, αποτελεί άρχαϊστικήν επιβίωσιν' άλλα 
παλαιότερον ή εστία θά άπετέλει εν των απαραιτήτων εξαρτημάτων τής 
χριστιανικής εκκλησίας. Οΰτω π.χ. περί τό 300 ή εκκλησία τής Κων- 
σταντίνης (Cirta) έν Β. ’Αφρική φαίνεται, δτι είχε τήν εστίαν ως εξάρτημα 
προσηρτημένου εστιατορίου (triclinium)Πιστότερον διέσωσαν τήν πρω
τοχριστιανικήν πρδξιν, μέχρι τουλάχιστον τοΰ 18ου αϊώνος, οί Μαλά- 
βριοι, οί καλούμενοι χριστιανοί τοΰ ’Αποστόλου Θωμά εις τήν Μαλαβάριαν 
των ’Ανατολικών ’Ινδιών' ουτοι ετέλουν τάς άγάπας των εντός τών εκκλησιών 
μετά τήν λειτουργίαν, τά κατά τήν παράδοσιν εδέσματα παρεσκεύαζον in 
quibusdam sediculis prope ecclesiam sitis, κατά τό φαγητόν δέ οί κλη
ρικοί έκάθηντο παρά τό βήμα1 2 3. Ή τοπικώς (από τών μεγάλων ελληνιστικών 
κέντρων) καί χρονικώς (από τής πρωτοχριστιανικής λατρευτικής πράξεως) τό
σον άπομεμακρυσμένη αυτή παράδοσις αντιπροσωπεύει εις τήν εξελικτικήν 
πορείαν τής χριστιανικής λατρείας τό λογικώς αμέσως επόμενον βήμα, μετά 
τον σταθμόν, τον άντιπροσωπευόμενον υπό τοΰ κειμένου τοΰ Κλήμεντος καί 
τής αιθούσης 4a τής Δούρας.

Κατά ταϋτα μεταξύ τοΰ τέλους τοΰ 2ου καί τών αρχών τοΰ 3ου αί. ήδύ- 
ναντο τά φαγητά τών αγαπών νά παρασκευάζωνται καί αί άγάπαι νά τελών- 
ται εντός τοΰ χώρου τής ευχαριστιακής λατρείας, έφωδιασμένου δι’ εστίας. 
Ή πρώτη άντίδρασις παρουσιάσθη κατά τής εστίας. ’Ήτοι έξηκολούθουν 
μέν νά τρώγουν εντός τής ευχαριστιακής αιθούσης, αλλά προητοίμαζον τά 
φαγητά εις ιδιαίτερον πλέον χώρον. Οί κληρικοί έτρωγον παρά τό βήμα' πα
λαιότερον, προ τής διαμορφώσεως τοΰ βήματος, θά έτρωγον εις τήν συνήθη 
παρά τήν ευχαριστιακήν τράπεζαν θέσιν των.

Τέλος ας σημειωθή, δτι ή εστία ήδύνατο νά χρησιμεύη καί διά τήν πα
ρασκευήν τοΰ κατά τά κοινά δείπνα χρησιμοποιουμένου θερμοΰ ΰδατος' συ
νήθειας, τής οποίας τελευταΧον υπόλειμμα αποτελεί τό «ζέον», προσιδιάζον 
εις τον βυζαντινόν λειτουργικόν τύπον *.

1 St. Gsell, Les monuments antiques de l’Algerie II (1901) 192 καί 
Diet. Arch. Chr. Lit. (εφεξής DACL), III 2, 2717 κε. (άρθρ. Constantine).

2Io. M. Hanssens, Institutions liturgicae de ritibus orientalibus, 
III, Romse 1930, 294. *0 Hanssens έχει τήν είδησιν έκ τοΰ S. Bartholo- 
m as ο, Viaggio alle Indie Orientali, Romoe 1796.

3 Περί τοΰ θερμοΰ ΰδατος βλ. Η. Leclecq, DACL II 2, 1584 - 1585 (άρθρ. 
calda). Περί τοΰ «ζέοντος» βλ. Τρεμπέλα, Αί τρεις λειτουργίαι, 13741 καί I. 
Brinktrim, Ein auffalender Brauch der byzantin. Messliturgie, Theologie 
μ. Qlaube, 29, 1937, 637 κε. (Byz. Zeit. 38, 1938, 228 - 229),
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3 ΠΥΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ. ΘΥΜΙΑΤΗΡΙΑ

Ή καΰσις θυμιάματος εντός των εκκλησιών εϊσήχθη κατά τον 4ον αϊ., 
κατ’ εξοχήν εις τάς ανατολικός λειτουργίας διά των γνωστικών καί ιδιαιτέρως 
διά τών μανιχαίων1. Την άρχαιοτέραν περί θυμιάματος εΐδησιν εις την ορθό
δοξον λατρείαν δίδει ό 3ος Άποστολ. Κανών’ μάς πληροφορεί, δτι τό θυμί
αμα κατετίθετο επί τής αγίας τραπέζης κατά την προσκομιδήν τών δώρων1 2 * 4. 
Έτέρα πηγή, άλλ’ ολίγον άργότερον, μνημονεύει τήν ΐσχΰουσαν τάξιν τής 
θυμιάσεως τοϋ ναοϋ διά κινητού θυμιατηριού \ Ή τελευταία αΰτη τελετουρ
γική πράξις δεν πρέπει νά θεωρηθή ως νέος—εξειλιγμένος—σταθμός, διότι 
πρόκειται περί δυο διακεκριμένων άπ’ άλλήλων τελετουργικών χειρισμών. 'Ο 
πρώτος έχει τό νόημα τής θυσίας, πραγματουμένης διά τής καταθέσεως τοϋ 
θυμιάματος επί τοϋ βωμοϋ' δ δεύτερος έχει, ως νομίζω, έπορκιστικόν νόημα. 
’Αλλά πιθανώς ή προσφορά θυμιάματος είχεν εΐσαχθή εις τήν χριστιανικήν 
λατρείαν ήδη από τοϋ 3ου αϊ. (βλ. κατωτ. σ. 307-308).

Ή κατάθεσις τοϋ θυμιάματος επί τοϋ χριστιανικού βωμοϋ ανήκει εις 
τό γενικώτερον τυπικόν τής προσφοράς1, κατά τους χρόνους δέ τής συντά
ξεως τοϋ 3ου Άποστ. Κανόνος εγίνετο αϋτη υπό τών κληρικών, παρά τών 
όποιων κατετίθεντο επί τοϋ βωμού καί αϊ άλλαι προσφοραί, επιτρεπόμενοι 
ή μή. Παρά τοϋ λαού δμως θά κατετίθεντο εις τάς τραπέζας προθέσεως αϊ 
προσφοραί, φυσικά δέ καί τό θυμίαμα.

Έν τούτοις δ Χρυσόστομος φαίνεται, δτι προϋποθέτει τήν ϋπαρξιν εντός 
τής εκκλησίας θέσεώς τίνος, εις τήν δποίαν άπέθετον οϊ πιστοί τό θυμίαμά 
των καί δπου τούτο, καιόμενον, αρωμάτιζε καί εβελτίωνε τήν ατμόσφαιραν 
τής εκκλησίας5. Τό κείμενον τοϋ Χρυσοστόμου δεν θά ήτο δυνατόν νά κατα- 
νοηθή χωρίς τήν βοήθειαν τής λατρευτικής πράξεως τών Φαράσων, δπου, ως 
εΐδομεν, έρριπτον τό θυμίαμα οί πιστοί απ’ ευθείας επί τής πυράς, καιομέ- 
νης επί λίθινου τίνος βωμοϋ προ τοϋ βήματος (βλ. άνωτ. σ. 272)—άλλαχοΰ

1 C. Schneider, ”Ενθ’ άν. 155 κε. Πρβλ. E. Fehrenbach, DACE V 
1, 10 κέ. (αρθρ. encens), Η. Eietzmann, Messe und Herrenmahl, Bonn 
1926, 86 κέ.

2 «Τφ καιρφ τής αγίας προσφοράς» (Άποστολ. καν. 3).
■1 Ψευδο-Διονυσ. Ά ρεοπαγ., Περί έκκλησ. ίεραρχ. III 2, III 3 §3, 

IV 3 § 3 (προχείρως παρά Quasten, Monum. euchar. liturg.,o. 294, 297, 319).
4 ΙΙρβλ. Eietzmann, νΕνθ’ άν., 186.
5 Χρυσοστ., Όμιλ. εις Ματθ. 88-89 «Διό παρακαλώ μεταβαλεΐν τήν πο

νηρόν τα ύ την συνήθειαν, ϊνα μύρου ή εκκλησία πνέτ|. Νϋν δέ θυμιάματα μέν αισθητά 
άποτιϋέμεΰα εν αυτή, τήν δέ νοητήν ακαθαρσίαν ου πολλήν ποιούμεθα σπουδήν ώστε 
έκκαθαίρειν καί άπελαύνειν» (Migne 58 , 781),
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παρά την θύραν τοΰ ναοϋ \ Έκ τοιαύτης τίνος παραδόσεως δύναται, ώς 
νομίζω, νά ερμηνευθή τό παρά την δυτικήν κλίμακα τοΰ άμβωνος τής βασι
λικής των Διδύμων εύρημα: τετράπλευρος λίθος (0,70X0,68, ΰψ. 0.635 μ.) 
με βαθεΐαν άνω κοιλότητα (διαμ. 0.55, βάθ. 0.56 μ.)1 2, ήτις, κατά ταϋτα, θά 
εχρησίμευε διά νά δέχεται την τέφραν έκ τής ύπεράνιο πυράς, καιομένης 
βεβαίως επί έσχάρας. Παρόμοιός τις βωμός θυμιάματος είναι, πιθανώς, και 
δ λίθος ό εύρεθεις εντός τής βασιλικής τοΰ Rouis παρά την Tebessa3 καί 
δ παρά τήν άριστεράν κιονοστοιχίαν (κατά τό μέσον τοΰ μήκους) τής δονατι- 
στικής βασιλικής εις Ksar-el-Kelb οκταγωνικός πεσσίσκος4. Τέλος ως βωμοί 
θυμιάματος πιστεύω, δτι πρέπει νά θεωρηθούν οί εις σχήμα κορμού κίονος 
βωμοί (cippi) μέ διηνθισμένην ως κάλυκα τήν παρυφήν τής άνω επιφάνειας 
των, ως δ ευρεθείς εις τό μέσον τού εις Qabbary τής ’Αλεξάνδρειάς παρεκ
κλησίου (ύψ. 0,86, διάμ. βάσ. 0.73 μ.)5 καί οί είκονιζόμενοι εις σκηνάς τής 
θυσίας τοΰ ’Αβραάμ6 7. Επίσης ό αποδοθείς εις τήν βασιλικήν τού Ύψηλο- 
μετώπου Λέσβου βωμός (ύψ. 0.93, διάμ. άνω 0.55 μ.) (είκ. 3)' οΰτος έχει τήν 
άνω επιφάνειαν χαρακτηριστικούς εις σχήμα σταυρού διαμορφωμένην καί 
ελαφρώς κοίλην \

Εις άλλας περιπτώσεις έχρησιμοποιούντο ήμιφορητοί βωμοί θυμιάματος, 
ώς οί έξ Αϊγύπτου λίθινοι βωμίσκοι8 ή δ μετάλλινος τοΰ Mannheim9. Ή

1 Βλ. Γ. Μέγα, Ζητήματα ελληνικής λαογραφίας, Έπετ. Ααογρ. Άρχ., 5-6, 
1943 - 1944, σ. 108.

2 Η. Knackfuss έν Th. Wiegand, Didyma, Berlin 1941, 35β πιν. 63 
εΐκ. 123.

8 Leclerq, DACL XV 1, 141 είκ. 10675 δεξιά (άρΟ'ρ. Rouis).
4 Ρ. Cay r el, Mel. Archeol. et Hist. LI, 1934, 119 εΐκ. 1. Ό P. 

Caurcell, Αυτόθι, LIU, 1936, 170 τόν εξηγεί ώς μεταγενέστερον υποστήριγμα 
τής κιονοστοιχίας.

5 Neroutsos-Bey, L’ancienne Alexandrie, Paris 1888, σ. 77. ΌΝε- 
ροϋτσος ερμηνεύει αυτόν ώς τράπεζαν προΟέσεως, ό Μ π όρνεα, Τό παλαιοχρ. Ου- 
σιαστήρ. 140 κέ. ώς αγίαν τράπεζαν. 'Ως άγιας τραπέζας ερμηνεύει ό Μπάρνεα καί 
τά επόμενα παραδείγματα.

6 ’Ελεφάντινη πυξίς τοΰ Βερολίνου (J. Strzygowski, Hellenistische u. 
Koptische Kunst in Alexandria, Wien 1902, 11 είκ. 4. Πρβλ. προχείρως 
Wulff, Altchr. u. byz. Kunst, I είκ. 183), μικρογραφία τοΰ εΰαγγελισταρίου 
τού Etschmiadzin (J. Strzygowski, Das Etschmiadzin - Evangeliar, Wien 
1891, 55 καί 65 πίν. IV2) κ.ά.

7 A. Όρλάνδος, Άρχ. Δελτ. 12, 1929, 25 είκ. 28, Γ. Σωτηρίου, 
Άρχ.’Εφ. 1929, 230 είκ. 57, Μπάρνεα, ”ΕνΟ'’ άν., 142 είκ. 35.

8 J. Strzygowski, Koptische Kunst, Vienne 1904, άριΌ. 8752 είκ. 
154 (ΰψ. 0.175, πλ. 0.105 κάτω καί 0.09 μ. άνω), 8753 είκ. 155 (ΰψ. 0.185, πλ. 
0.095 κάτω καί 0.105 μ. άνω).

° Kraus, R.E. f. christl. Altert. II, 97δβ είκ. 530. Πρβλ. C. Schneider, 
ΈνΟ·’ άν., 171. "Εχει ΰψ. 0.20 μ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:30:41 EEST - 3.236.241.27



’Αρχαιολογικά - Λειτουργικά 277

χρήσις των μετάλλινων ήμιφορητών θυμιατηρίων επεβίωσεν εις την μοναστι
κήν λατρείαν κατά την λειτουργίαν τοϋ Πάσχα, δτε το «πυρεΐον» ή δ «πυρ
σός», ως έλέγετο, έτοποθετεΐτο εις τό μέσον τοϋ ναοΰ ή προ τοΰ βήματος1, 
ως εΐδομεν και περί τοΰ λίθινου θυ
μιατηριού τής βασιλικής των Διδύ
μων. Πιθανώς δ’ επεβίωσεν ακόμη 
καί κατά την ακολουθίαν τής «Κα
μίνου»—είδους θρησκευτικού δράμα
τος—εις την 'Αγίαν Σοφίαν κατά την 
εορτήν των Τριών Παίδων1 2. Έπα- 
νεςιχόμενος εις τά παλαιοχριστιανικά 
μνημεία, υποθέτω δτι ως θέσις ήμι- 
φορητών θυμιατηρίων δύναται νά 
εξηγηθή τουλάχιστον ή μία τών κογ
χών, τών εσκαμμένων εις τους μά
κρους τοίχους βασιλικών τινων, ως 
ή τής Θεοτόκου τής Εφέσου, ή παλαιά 
τοΰ 'Αγίου Μηνά εν Αίγυπτιρ κ.ά.3.

Ή εισαγωγή τών μονίμων ή ήμιφορητών θυμιατηρίων εντός τών ναών 
σημαίνει εμπλουτισμόν τής μορφής τής χριστιανικής λατρείας. Ή λειτουργία 
πλέον δεν είναι μόνον χειρισμοί, άναφερόμενοι εις τό λειτουργικόν δράμα, 
εις τό πάθος τοΰ Χριστού («Passio Christi» Κύπριαν. Epist. 63, 17), αλλά 
θυσία μέ άνεπτυγμένην τήν ίερουργικήν (sacramentalis) πράξιν της4, μέ

1 Τυπικόν Σιναϊτ. 1091, 11ου αί., «καί ποιήσας πυρεΐον μέγα τίθησιν αυτό μέ
σον τοϋ ναοΰ, ομοίως καί έτερον πυρεΐον έμπροσθεν τών άγιων Ουρών, κρεμά καί 
θυμιατόν (=θυμιατήριον φορητόν, έξηρτημένον δι’ άλΰσεων) εις τό βήμα, καί βα
λών θυμίαμα πολύ είς πάντα» (D m i t τ i e v s k i j, Τυπικά III, 90. Πρβλ. Τυπικ. 
Βατοπεδ. 320 (931), 14ου αί., Αυτόθι, σ. 453). Τυπικ. Σιναϊτ. 1096, 12ου αί., «καί 
ποιήσαντες πυροόν μέγαν, θέτουσιν αυτόν μέσον τοϋ ναοΰ, βαλόντες θυμίαμα πολύ» 
(Dm ι tr., Ill, 61). Είς τό Τυπικ. Παύλου [”Αθω] 325, 19ου αί., τό «πυρεΐον» έπεξη- 
γεΐται διά τής λ. «μαγκάλι» (Dmitr., Ill, 651). ΙΙρβλ. καί Τυπικ. Γρηγορ, 270, 
19ου αί. (Αυτόθι, σ. 677). 'Η συνήθεια ανάγεται είς τόν 4ον αί. Α ί θ ε ρ ί α, Itinerar. 
κεφ. 24 (έκδ. Helene Petre, 6therie. Journal de Voyage, Paris 1948, 196. 
Πρβλ. έλλην. μετάφρ. Κλεόπα-Ίω. Φωκυλίδου, Ν. Σιών 7, 1908, 225).

2 Συμεών Θεσσαλον., Διάλογος κατά αίρέσ. 23 (Migne 155, 113), Α. 
Dmitrievskij, ‘Η διάταξις τής καμίνου, Βυζ. Χρον. (Πετρουπόλεώς) 1, 1894, 
553 κέ., ιδίως 585 κέ. (ρωσ.), ’Αλεξάνδρου Λαυρεώτου, ’Ακολουθία κλπ. 
τής καμίνου, Έκκλησ. ’Αλήθεια ΙΕ', 1895 άριθ. 43, σ. 345.

3 ’Εφέσου (Fr. Knoll, έν Forschungen in Ephesos IV 1, σ. 33 είκ. 21), 
‘Αγίου Μηνά (Κ. Kaufmann, Die Menasstadt, Leipzig 1910, σ. 80 είκ. 32).

4 Ή άρχαιοτέρα άντίληψις υποχωρεί άπό τοΰ 3ου αί. (Arnold, Der 
Ursprung, σ. 122).

Είκ. 3. Μαρμάρινον θυμιατήριον 
έξ Ύψηλομετώπου Λέσβου (Α.’Ορλάνδος)

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:30:41 EEST - 3.236.241.27



278 Δ. I. Πάλλα

πλήρη την έννοιαν τοϋ βωμού, άποδιδομένην εϊς τήν ίεροΟργικήν τράπεζαν 
και μέ θυσιαστικήν την άντίληψιν τής καταθέσεως των προσφορών επ’ αυτής" 
τα δέ θυμιατήρια σημαίνουν περαιτέρω ιερουργικήν άνάπτυξιν τής ευχαρι
στιακής θυσίας, ήτοι την παραδοχήν έμπυρου θυσίας εντός τοϋ χριστιανικού 
ναού.

Ή οργανική αυτή πορεία τής λειτουργίας δεν επιβάλλει νά δεχθώμεν 
έν προκειμένιρ έπίδρασιν έκ τοϋ βωμοΰ θυμιάματος τής Π.Δ. (Έξοδ. λ' 1 
κέ., λζ' 25). Επίσης ή αναγωγή εις τό τυπικόν τής αΰτοκρατορικής λατρείας ή 
ή οποία άναμφισβητήτως έχει επηρεάσει τήν λειτουργίαν, εν προκειμένιρ 
μόνον έμμεσον σημασίαν θά είχε. Νομίζω, δτι τό πλησιέστερον παράλληλον 
προς τήν χριστιανικήν ταύτην λειτουργικήν μορφήν προσφέρει ή αρχαία 
μυστηριακή λατρεία, ή χρησιμοποιούσα εσωτερικόν βωμόν δι’έμπυρους προσ
φοράς" 6 βωμός δ’ εκείνος άπετέλει έξέλιξιν τής εστίας1 2. ΕύρισκόμεΟα, λοι
πόν, ενώπιον αντιστοίχου φαινομένου καί αποτελεί, άραγε, καί ό χριστιανι
κός βωμός θυμιάματος συνέχειαν τής εστίας των πρωτοχριστιανικών λατρευ
τικών αιθουσών (βλ. άνωτ. σ. 268 κέ.) ή έχομεν άμεσον έπίδρασιν έκ τών 
τελεστηρίων; Τό πρόβλημα συνδέεται προς τό γενικώτερον ζήτημα περί τοϋ 
μέρους, δπερ διεδραμάτιζεν ή πυρά εις τήν πρωτοχριστιανικήν λατρείαν3 * * * *. 
'Οπωσδήποτε εϊς τήν πρωτοχριστιανικήν εστίαν, ή περί τής ύπάρξεως τής 
οποίας προϋπόθεσις ένισχύεται κατόπιν δσων άνεπτυχθησαν ανωτέρω, πρέ
πει νά ίδωμεν έξάρτημα συγγενές προς τον παλαιοχριστιανικόν βωμόν θυ
μιάματος.

1 Πρβλ. A. Alfoldi, Die Ausgestaltung des monarchischen Zeremoniels 
am romischen Kaiserhofe, Rom. Mit. 49, 1934, 111 κέ., O. Treitinger, Die 
ostromische Keiser - und Reichsidee κλπ., Jena 1938, 67 κέ.

2 Εις ιερούς νόμους έκ Κώ ό βωμός εξακολουθεί νά ονομάζεται χαρακτηριστι
κούς εστία «θύε[ται] επί τάι ίστίαι έν τώι ναώι» (Dittenberger, Sylloge8, 
1026 στίχ. 8-9 [=τ. III, σ. 179] καί R. Herzog, Heilige Gesetze ν. Kos, 
Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1928, Phil. - Hist. Kl., 6, άριθ. 2, σ. 10). Περί 
τών έσωτερικών βωμών πρβλ. Ν. Κοντολέοντος, Τό Έρέχθειον ως οικοδόμημα 
χθονίας λατρείας, έν Άθήναις 1949, σ. 32 κέ., 67.

3 Σχετικώς βλ. C. Μ. Eds man n, He bapteme de feu, Leipzig - Upsala 
1940. Δέν ήδυνήθην νά τό χρησιμοποιήσω. Πρβλ. C. Schneider, Byz. Zeitschr. 
41, 1941, 192 κέ. Σημειώνω ένταϋθα καί τό έθιμον τής πυράς τού Πάσχα, είναι 
δμως άλλης προελεύσεως. Διά τάς περιοχάς τής Κεντρικής Ευρώπης βλ. Hebert
Freuenthal, Das Feuer im deutschen Glauben und Brauch, Berlin - Leipzig
1931, 223 κέ. "Εχω τήν πληροφορίαν, δτι εις περιοχάς τής ’Αλβανίας (Β. ’Ηπείρου)
άνάπτουν έντός τών έκκλησιών κατά τό Πάσχα πυράν, τήν οποίαν πηδούν (!) τρις οί
ιερείς, λέγοντες τό «Χριστός Άνέστη». *Αλλ* ό J. Hahn, Albanische Studien,
Wien 1854, δέν αναγράφει τοιοϋτο τι.
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4. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΣ ΤΟΥ ΑΙΘΡΙΟΥ

Περί τής λειτουργικής χρησιμότητος τοϋ αίθριου προϊδεαζόμεθα εκ τοΰ 
Ευσεβίου, δστις όμιλε! άφ’ ενός περί αρχικής τίνος παραμονής («πρώτη δια
τριβή») γενικώς («τώ παντί») εις τό αΐθριον καί άφ’ ετέρου όμιλε! περί τοϋ 
αίθριου ως περί τής καταλλήλου θέσεως διά τούς κατηχουμένους1—εννοείται 
μετά την έναρξιν τής εντός τοϋ κυρίως ναοϋ τελουμένης λατρείας. Περί τά 
μέσα, λοιπόν, τοϋ 4ου αί. ή χριστιανική λειτουργία φαίνεται νά διατρέχη 
δύο στάδια καί νά χρησιμοποιή δύο χώρους' διά τό πρώτον στάδιον τό 
αΐθριον, διά τό δεύτερον τον κυρίως ναόν. Επομένως αί στοαί τοΰ αίθριου 
τότε δεν θ’ άπετέλουν μόνον τήν αρχιτεκτονικήν διαμόρφωσιν τής αυλής τών 
παλαιοχριστιανικών εκκλησιών, αλλά θά ήσαν προ παντός χρηστικαί κατα- 
σκευαί, διά νά προστατεύουν τούς πιστούς από τών δυσμενών καιρικών 
συν&ηκών κατά τήν υποχρεωτικήν παραμονήν των εις τό αΐθριον.

Περί τής χρηστικής λειτουργίας τών στοών τοΰ αίθριου δμιλεΐ δ Χορί- 
κιος, άλλ’ άγνωστον αν πρόκειται περί παραμονής εις τό αΐθριον διά λόγους 
λειτουργικούς 1 2. Περί τοΰ ότι όμως παλαιότερον ήσαν λειτουργικοΰ χαρα- 
κτήρος αί συναθροίσεις εις τό αΐθριον καί ότι αΰται ήκολούθουν ώρισμένην 
τινά τάξιν, συμπεραίνομεν εκ τοΰ γεγονότος, ότι δεν ήτο πάντοτε ελευθέρα 
ή επικοινωνία μεταξύ τών διαφόρων μερών τοΰ αίθριου:· Διότι τά μετακιό
νια τών στοών του έφράσσοντο διά κιγκλίδων, ή επικοινωνία δ’ έγίνειο διά 
θυρών, άνοιγομένων εις ωρισμένα σημεία. Βεβαίως δ’ αί κιγκλίδες καί αί 
θύραι έτοποθετοΰντο διά νά έξυπηρετηθή ή λειτουργική τάξις. Περί τών 
κιγκλίδων τοΰ αίθριου αί πρώται πληροφορίαι είναι φιλολογικοί, έκ τοΰ 
4ου αί.3, έκ τοΰ γεγονότος δε ότι αΰται άναφέρονται εις μνημεία καί τής 
’Ανατολής καί τής Δύσεως, συμπεραίνομεν, ότι κατά τον 4ον αί. θά ήσαν

1 Εύσεβ., Έκκλ. ίστ. X 4, 40. «Καί πρώτη μέν εϊσιόντων αΰτη διατριβή, 
κόσμον όμοΰ καί αγλαΐαν τφ παντί, τοΐς τε πρώτων εισαγωγών έτι δεομένοις κατάλ
ληλον τήν μονήν παρεχόμενη» (Schwartz 380).

2 Χορικ., Έγκώμ. είς Μαρκιαν., λόγ. β'32, «νΰν μέν ούν είς ευπρέπειαν τό 
χρήμα συμβάλλεται τών στοών, κατά δέ τήν έτέραν τοϋ μάρτυρος εορτήν, άγεται γάρ 
ώρα χειμώνος, καί προς τό παραπέμπειν άβροχους τούς εΐσιόντας ύετοΰ τυχόν έπινί- 
φοντος» (Foerster 32).

3 Εύσεβ., Έκκλησ. ίστορ, X 4, 39, «ών τά μέσα διαφράγμασι τοΐς άπό 
ξύλου δικτυωτοΐς είς τό σύμμετρον ήκουσι μήκους περικλείσας» (Schwartz 380), 
Παυλίνου Νόλης, Poema XXVIII στίχ. 44 κέ. (Migne P.L. 61, 661). Πρβλ. 
hemerle, είς τήν άκόλουθυν ύποσημείωσιν. Κιγκλίδες μαρτυροϋνται καί περί τοΰ 
έν Χεβρών τεμένους τών Πατριαρχιών (βλ. τάς ειδήσεις παρά Α. Μ. Schneider, 
Basilica discoperta, ”Ενί>’ άν. 136- 137).
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απαραίτητοι αϊ κιγκλίδες μεταξύ των κιονοστοιχιών τοϋ αίθριου. Τά σχε
τικά παραδείγματα έκ των μνημείων είναι ελάχιστα 1 και περίπου κατά τρεις 
έως τέσσαρας γενεάς νεώτερα’ πιθανώς δέ αυτά αποτελούν τής άρχαιοτέρας 
παραδόσεως επιβίωσιν καί μετά τό δεύτερον ήμισυ τού 5ου αίώνος. Τούτο 
δέ τάχα σημαίνει, δτι μεταξύ τού 4ου καί τού 5ου αί. ή λειτουργική τάξις 
ύπέστη κάποιαν αλλαγήν, συγκεκριμένως, δτι από τού 5ου αί. συνεχωνεύ- 
θησαν εις έν τά άλλοτε δύο στάδια τής λειτουργικής πράξεως;

Τό υπαίθριον στάδιον τής λειτουργίας—υπό την προϋπόθεσιν, δτι αί 
ανωτέρω παρατηρήσεις είναι όρθαί—ενθυμίζει την προχριστιανικήν λατρευ
τικήν πράξιν, δτε ή λατρεία (θυσία καί προσευχή) έτελεΐτο εις τό ύπαιθρον 
έμπροσθεν τού ναού, τού πλήθους ίσταμένου πέριξ. Εις τήν Επίδαυρον 
παρηκολούθουν τήν θυσίαν από εξεδρών1 2' αλλαχού παρηκολούθουν από 
στοών, δπως ακριβώς καί εις τά χριστιανικά αίθρια 3 4. Δυαδικότης δέ, ως 
ή τής χριστιανικής λατρευτικής πράξεως (υπαίθριον μέρος—-εσωτερικόν 
μέρος), άπαντά και εις μυστηριακάς λατρείας*. Άλλα τό πλησιέστερον προς 
τήν χριστιανικήν πραξιν παράδειγμα προσέφερεν ίσως ή αύτοκρατορική λει
τουργία εις τό παλάτιον : τό υπαίθριον μέρος της έτελεΐτο εις εσωτερικήν 
αυλήν εις σχήμα υπαίθρου βασιλικής (basilica discoperta), δτε 6 αύτοκρά- 
τωρ εξέθετεν εαυτόν εις τό πλήθος από βήματος, ιδρυμένου εις τό βάθος

Δ. ί. Πάλλα

1 Βασιλική Α Φιλίππων (Ρ. Ε e m e r 1 e, Philippes et la Macedoine orien- 
tale, Paris 1945, 304 πίν. XXIX, 11) εδώ εΐκ. 6, τρουλλωτή βασιλική Μεριαμλίκ 
(Ε. Η e r z f e I d - S. G u y er, Meriamlik und Korykos, Mon. As. Min. Ant. 
II, 1930, 54 εΐκ. 52).

: F. Robert, Thymele, Paris 1939, 353 εΐκ. 11 εις σ. 301.
3 Μεταξύ των πολλών παραδειγμάτων πρβλ. τόν μεγάλον βωμόν τοΰ Περγάμου 

(J. Schrammen, Pergamon III, 1 [1906] σ. 65 κέ. πίν. XV), τό 'Ασκλη
πιέ ιον τής Πριήνης (Th. Wiegand-H. Schrader, Priene, Berlin 1904, σ. 
137 κέ. πίν. XIII) καί ιδιαιτέρως τά ήρφα Καλυδώνος (Ε. Dyggve-Fr. 
Poulsen-K. Rhotnaios, Das Heroon von Kalydon [D. Kgl. Danske Vi· 
densk. Selsk. Skrifter, 7. Raek., Hist, og Filos. Afd. IV, 4] Koebenhavn 1934, 
378 κέ. πίν. V καί εΐκ. 100) καί Περγάμου (Ε. Bcehringer-F. Krauss, 
Pergamon IX [1937] σ. 60 καί 81 κέ. εΐκ. 43 καί 69).

4 'Ιερόν τής Άταργάτιος έν Δούρα’ άπετελεϊτο έξ εσωτερικής αυλής μέ βωμόν, 
δπου προσεφέροντο αί Ουσίαι καί πέριξ έκ διαφόρων κλειστών χώρων, μεταξύ τών 
οποίων καί άδυτα - ιερά εντός τών οποίων έτελοΰντο τά μυστήρια (Μ. Pillet, έν 
Excavat. at Dura - Europos, Prel. Rep. Ill, σ. 9 κέ. πίν. Ill 1 καί IV, M. Ro
stov tzeff, Dura - Europos, 41 εΐκ. 7). Εις τήν έλευσινιακήν λατρείαν αί θ-υσίαι 
εντός τοΰ περιβόλου τοΰ τελεστορίου (Dittenberger, Sylloge3 άριθ. 540 στίχ. 
10-15 καί αριΟ-, 717 στιχ. 10- 11 [τόμ. II, σ. 10 καί 369]). Περί τής εμπροσβ-εν 
τοΰ τελεστηρίου θέσεως τών έλευσινιακών βωμών βλ. Κ. Κο υ ρ ο υ ν ι ώ τ ο υ - I. 
Τραυλοΰ, Τελεστήριον καί ναός τής Δήμητρος, Άρχ. Δελτ. 15, 1933-1935, 
101 κέ.
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τής αυλής (τριβουνάλιον)' το εσωτερικόν μέρος τής αύτοκρατορικής λειτουρ
γίας έτελεΐτο μεταξύ ατενωτέρου κύκλου υπηκόων (πιστών) εις τό άδυτον τοϋ 
παλατιού (τρικλίνιον) \

Κατά ταΰτα ή λειτουργική χρησιμότης τοϋ αίθριου τών εκκλησιών συμ
πίπτει προς γενικωτέραν λατρευτικήν παράδοσιν. Περαιτέρω δε ή λειτουρ
γική σημασία του διαφαίνεται και εκ τοϋ δτι 6 χριστιανικός ναός ονομάζε
ται ενίοτε διά τοϋ ονόματος τοϋ αίθριου (aula)1 2. Νομίζω, δτι είς τό αΐθριον 
(μετά τών εξαρτημάτων του) έτελεΐτο τό προπαρασκευαστικόν μέρος τής λει
τουργίας—ή ακολουθία τοϋ ό'ρθρου καί ή πρόθεσις τών προσφορών από 
μέρους τών πιστών. Έδώ, επειδή ή σχέσις μεταξύ τών ακολουθιών τοϋ 
ό'ρθρου καί τής προ&έσεως είναι εξωτερική, μόνον χρονική, εξετάζεται τό 
αΐθριον έν αναφορά μόνον προς τύν όρθρον. Πρέπει όμως νά σημειωθή, 
δτι δεν έχει ακόμη διαγραφή παρά τών λειτουργιολόγων σαφής εΐκών περί 
τής άρχαιοτέρας διατάξεως καί σχέσεως τής ακολουθίας τοϋ ό'ρθρου προς 
τήν λειτουργίαν3. Πρέπει επίσης νά σημειωθή, δτι έδώ πρόκειται περί τών 
άνευ παστοφορίων εκατέρωθεν τής άψΐδος των βασιλικών, άλλα μέ αΐθριον 
κατ’ αξονικήν διάταξιν" αποκλείονται δ’ αι βασιλικαί μέ συριακοϋ τύπου 
άμβωνα (βλ. κατωτ. σ. 290).

Είς τήν παρούσαν μελέτην 6 δρος «δρθρος» χρησιμοποιείται υπό τήν 
έννοιαν τής ιδιαιτέρας εκείνης ένότητος ψαλμών, ύμνων, ευχών, δεήσεων καί 
αναγνωσμάτων, ή οποία άμέσως προηγείται τής ένάρξεως τής λειτουργίας. 
Δηλαδή δ δρθρος εννοείται μόνον έν αναφορά προς τήν λειτουργίαν καί δχι 
ως αυτοτελής ακολουθία. 'Ο περιορισμός οΰτος τής έννοιας τοϋ ό'ρθρου, 
κατά τήν συνεξέτασίν του μετά τοϋ αίθριου, έπιβάλλεται ένεκα τής άρχαιοτέ-

1 Πρβλ. Ε. Dyggve, Ravennatum Palatium Sacrum. La basilica ipe- 
trale per cerimonie, Kcebenhavn 1941, σ. 31, 39 κέ., 44 κέ. ’Αξιοσημείωτος ή 
αντιστοιχία της ένότητος αίθριου - νάρθηκος - βασιλικής πρός τήν επίσης αξονικής 
συνθέσεως ενότητα τριβουναλίου - προθάλαμου - τρικλινίου.

2 ΓΙληροφορίαι παρά Ρ. Cayrel, Mel. Arclieol. et Hist. LI, 1934, 130 
καί Thesaurus Ling. Lat. II, 1458 (έν λ. aula).

3 Περί τοΰ όρθρου γενικώς βλ. ’Αμβροσίου (Σταυρινοΰ) μητροπολ. 
Καισαρείας, Μελέτη έπί τών ιερών ακολουθιών τοΰ λυχνικοΰ καί τοΰ όρθρου, Κων- 
σταντινούπολις 1924, Ε ν α γ γ. Άντωνιάδου, Περί τών έν ταϊς ίεραίς ημών 
άκολουθίαις τοΰ έσπερινοΰ καί τοΰ όρθρου ευχών, Πρακτ. Χριστ. Άρχ. Έταιρ. 
Γ', 1934- 1936,33 κέ. (=Byz. - Neugr. Jahrb. 13, 1936 - 1937, 245 κέ.), τοΰ 
αύτοΰ, Περί τοΰ ρσματικοΰ ή βυζαντινοΰ κοσμικοΰ τόπου τών ακολουθιών τής 
ήμερονυκτίου προσευχής, Θεολογία Κ', 1949, 704 κέ. καί τήν περίληψιν έν Πρ. Χρ. 
Άρχ. *Ετ., Ένθ’άν., 93-94 (=Byz.-Neugr. Jahrb. ”Ενθ’ άν., 305-306). Πρβλ. 
A. Baums tar k, Die Messe im Morgenland, Kempfen - Mflnchen 1906, 78 
κέ., Π. Τρεμπέλα, Αί τρεις λειτουργίαι σ. 222 - 240 καί H. L e c 1 e r c q, DACL 
VII 2, 1887 κέ. (άρθρ. laudes) καί X 2, 2677 κέ. (άρθρ. matines).
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ρας λειτουργικής τάξεως, διότι, ώς θά ίδωμεν, εγίνετο ομαδική ή είσοδος 
τοΰ κλήρου κα'ι τοϋ λαοΰ εντός τοϋ κυρίως ναοΰ κατά την έ'ναρξιν τής λει
τουργίας. Ή τάξις δέ αυτή προϋποθέτει δυο τινά: άφ’ ενός χώρον έξω τοϋ 
κυρίως ναοΰ, κατάλληλον προς συγκέντρωσιν κα'ι παραμονήν τοΰ εκκλησιά
σματος εις αυτό μέχρι τής ώρας τής ένάρξεως τής λειτουργίας καί τής επισή
μου εισόδου δλων εις τον κυρίως ναόν, δηλ. προϋποθέτει τό αϊθριον' καί 
άφ’ ετέρου προϋποθέτει κάποιαν πνευματικήν άπασχόλησιν τών πιστών κατά 
τό μέχρι τής ώς άνω ώρας διάστημα, δηλ. προϋποθέτει δ,τι περίπου παρου
σιάζεται ώς ή γνωστή άργότερον ακολουθία τοΰ δρθρου, τοΰ χρονικώς ηνω
μένου μέ την λειτουργίαν1.

Άρχαιότερον ή έναρξις τής λειτουργίας εγίνετο, ώς γνωστόν, διά τών 
βιβλικών αναγνωσμάτων—βεβαίως εντός τής ευχαριστιακής αιθούσης. Αί 
πρώται πληροφορίαι περί ψαλμφδίας προ τών αναγνωσμάτων προέρχονται 
έκ τοΰ Ψευδο-Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου, φαίνεται δέ, δτι οΰτος ειχεν ΰπ’δψει 
μεταξύ άλλων καί τήν ψαλμφδίαν τοΰ τρισάγιου, τοΰ οποίου τήν εισαγωγήν 
εις τήν λειτουργίαν ή μεταγενεστέρα παράδοσις άνήγε περίπου εις τά μέσα 
τοΰ 5ου αί., εις τον πατριάρχην Πρόκλον1 2. Παλαιοτέρα τοΰ τρισάγιου φαί
νεται, δτι ήτο ή ψαλμφδία τών άντιφώνιον (άντιφωνική ψαλμφδία ψαλμών 
καί ύμνων)3. Σήμερον τά αντίφωνα ανήκουν δργανικώς εις τό πρώτον μέ
ρος τής λειτουργίας—τής λειτουργίας τών κατηχουμένων—καί άποτελοΰν μέ
ρος τής λιτανείας, ή οποία καταλήγει εις τήν λεγομένην Μικράν Είσοδον (επί
σημον μεταφοράν τοΰ Ευαγγελίου επί τής αγίας τραπέζης). Τά αντίφωνα 
άντιστοιχοΰν προς τό introitus τής λατινικής λειτουργίας4 * * * 8, δ δέ δρος introi- 
tus δεικνύει αμέσως, δτι άλλοτε ή ψαλμφδία τών αντιφώνων συνέπιπτε προς 
αρχικήν λιτανευτικήν είσοδον εις τον κυρίως ναόν.

1 Ψαλμφδίαν προ τής λειτουργίας τοΰ αιγυπτιακού τύπου γνωρίζει εις ημάς ό 
97ος καν. τοϋ Μ. Βασιλείου (W. Riedel, Die Kirchenrechtsquellen des Patriar- 
chats Alexandrien, Leipzig 1900, 273).

2 Ψευδο-Διονυσ. Ά ρεοπαγ., Περί έκκλησ. ίεραρχ. Ill 2 καί III 3, 4
(Migne 3, 42δ καί 429 καί προχείρως παρά Quasten 294 καί 298). Περί τοΰ 
τρισάγιου βλ. Ί ω. Δαμασκ., Έκθ. όρθ. πιστ. III 10 (Migne 94, 1021) καί Έπι-
στολ. πρός Ίορδ. άρχιμανδρ. 6 (Migne 95, 37), Θεοφ., Χρονογρ. (Βόννης 144,
9). Πρβλ. Μ. Γεδεών, Ό τρισάγιος ύμνος, Έκκλησ. ’Αλήθεια Η', 1888 άριθ. 
26, σ. 208 κέ. καί Κ. Δυοβουνιώτην, Ίερ. Σύνδεσμος Τ' (ΙΔ'), 1910 άριθ. φ.
130, σ. 7 κέ. Περί τής ενάρξεως τής λειτουργίας βλ. Τρεμπέλα, Ένθ·’ άν. ύποσ.
2 σ. 210 κέ. Πρβλ. προχείρως καί τά διαγράμματα λειτουργιών έν ’Αμβροσίου 
Σταυρινοΰ, Αί άρχαιότεραι λειτουργίαι, Κωνσταντινούπολή 1921, Α' 46 κέ.

8 Πληροφορίας βλ. παρά Τ ρ ε μ π έ λ ρ, ’Ένθ’ άν. ύποσ. 4 (σ. 270 κέ.) καί 
Leclercq, DACL, I 2, 2282 κέ. (άρθρ. antienne) καί III 1, 269 κέ. (άρθρ. 
chant).

1 Βλ. Τρεμπέλα ν, Ένθ’ άν., σ. 300 καί 310.
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Ό Μάξιμος δ 'Ομολογητής, περί τά μέσα τοϋ 7ου αί., μαρτυρεί ρητώς 
ομαδικήν είσοδον τοΰ λαοΰ μετά τοΰ επισκόπου εις τον ναόν1- την ονομάζει 
«πρώτην» είσοδον—εν διαστολή πρός την είσοδον τοϋ επισκόπου εις τό βήμα 
και την άνάβασίν του επί τοϋ σύνθρονού* 2. Τά πριν, δηλ. 6 δρθρος, θά ελέ- 
γοντο βεβαίως προ τής ομαδικής ταΰτης εισόδου, έξω τοϋ κυρίως ναοϋ, εις 
τον νάρθηκα είτε είς τό αΐθριον" εκεί δέ θά άνέμενον τον επίσκοπον3. Άνά- 
λογον εικόνα σχηματίζομεν καί εκ τής μελέτης των εισαγωγικών ευχών τής 
λειτουργίας τοϋ ’Ιακώβου : κατ’ άρχάς οί κληρικοί ετοιμάζονται διά την λει
τουργίαν («ευχή τής παραστάσεως»)' έπειτα προσφέρεται θυμίαμα καί λέγον
ται τά προκαταρκτικά, γίνεται ή έναρξις («ευχή τοϋ θυμιάματος τής εισόδου 
τής ένάρξεως», «ευχή τής ένάρξεως»)' ακολουθεί καί πάλιν προσφορά θυμιά
ματος καί τέλος εισέρχεται δλη ή συναξις είς τήν εκκλησίαν («ευχή τής είσο
δον τής συνάξεως»)' τότε δέ από τοΰ τριβήλου ή από τών θυρών τοΰ νάρθη- 
κος μέχρι τοϋ βήματος («από τών πυλών έως τοϋ θυσιαστηρίου») λέγεται ή 
ευχή τής Μικρας Εισόδου4. 'Ομαδικήν είσοδον προϋποθέτουν καί αί περισ- 
σότεραι—καί παλαιότεραι (;)—εϋχαί τής Μικρας Εισόδου5.

Κατά ταΰτα οί κληρικοί προητοιμάζοντο έξω τοϋ κυρίως ναοϋ, εις τον 
νάρθηκα είτε είς περιοχήν τινα τοΰ αίθριου (βλ. κατωτ. σ- 290 κε., 297 κέ.), 
εκεί δ’ εγίνετο καί ή έναρξις' καί κατόπιν είσήρχοντο λιτανευτικώς μετά τοΰ 
λαοΰ είς τον κυρίως ναόν' προφανώς δέ ή σημερινή Μικρά Είσοδος αποτελεί

‘Μαξιμ. Ό μολογ., Μυσταγωγ. κεφ. 9 «Τίνος έχει δήλιοσιν καί ή τοϋ 
λαόν είς τήν αγίαν τοϋ θεοϋ εκκλησίαν είσοδος : Τήν δε τοΰ λαοΰ συν τώ ιεράρχη γε- 
νομένην είς τήν εκκλησίαν είσοδον» (Migne 91, 688). Πρβλ. 2 ο φ. Άντωνιά- 
δ ο υ, L,a place de la liturgie dans la tradition des lettres greques, Leiden 
1939, 176.

2 Μαξιμ. Όμολ., Μυσταγωγ. κεφ. 8. «Τίνων είσί σύμβολα, ή τε πρώτη τής 
αγίας συνάξεως είσοδος, καί τά μετ’ αυτήν τελούμενα : Τήν μέν οΰν πρώτην είς τήν 
αγίαν εκκλησίαν τοϋ άρχιερέως κατά τήν ίεράν σύναξιν είσοδον... μεθ’ ήν... διά τής 
έν τώ ίερατείω τοϋ άρχιερέως εισόδου καί τής είς τόν θρόνον τόν ιερατικόν άναβά- 
σεως» (Migne 91, 688).

3 Χρυσοστ., Είς τόν Ματά. όμιλ. 32 «Καί γάρ οικία κοινή πάντων έστίν ή 
εκκλησία καί προλαβόντων υμών είσιμεν ημείς» (Migne 57, 384-385).

4 F. Brightman, Liturgies Eastern and Western, Oxford MDCCCXCVI, 
σ. 31-32.

5 Λειτουργίας Χρυσοστ. κατά τόν κώδ. Barberini «Εΰεργέτα πρόσδεξαι... προ- 
αιοΰααν τήν εκκλησίαν» (Goar, Εΰχολόγιον, Venetiis MI1CCXXX, 83 καί παρά 
Brightman, ’’Ενθ1’ αν. 312 και Τρεμπελα £8). Όμοια ή υπό τήν επιγραφήν 
«ευχή τής ένάρξεως» τής λειτουργίας ’Ιακώβου (Brightman 32). *Η ευχή τής 
εισόδου τής λειτουργίας τοϋ Μάρκου είναι άναλυτικωτέρα «Δέσποτα... έφ’ ημάς 
τούς περιεστηκότας δούλους σαν εν τή εΐοόδφ τής ιερουργίας ταντης επισκόπους, πρε- 
σβυτέρους, διακόνους, .άναγνιόστας, ψάλτας τε καί λαϊκούς» (Brightman 
115 - 116).
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έπιβίωσιν τής άρχαιοτέρας εκείνης ομαδικής εισόδου. Ή παλαιοχριστιανική 
αυτή λειτουργική παράδοσις έπεβίωσε μεμονωμένως μέχρι τοΰ 15ου αί.1’ αυτής 
δμως απηχήσεις είναι αί ακόλουθοι περιπτώσεις: δταν ορίζεται νά λέγωνται 
εξω τοΰ βήματος αί εΰχαί τών αντιφώνων* 2’ ή διασωθεισα εις τήν συντηρη
τικήν αΰλικήν εθιμοτυπίαν συνήθεια τοΰ νά προσέρχεται ό βασιλεύς εις τήν 
λειτουργίαν κατά τήν στιγμήν τής Μικράς Εισόδου 3' και τέλος ή διάταξις περί 
λιτανευτικής εισόδου εκ τοΰ νάρθηκος εις τον κυρίως ναόν κατά τήν ακο
λουθίαν τοΰ ασματικοΰ δρθρου, μή δντος πλέον έν χρήσει.

Ό τόπος τής σωματικής ακολουθίας τοΰ δρθρου ανάγεται εις τον 4 - δον 
αί., θεωρείται γέννημα τής Κωνσταντινουπόλεως καί ως ό έν χρήσει εις τάς 
κοσμικάς εκκλησίας τόπος—έν διαστολή προς τον λεγόμενον ίεροσολυμιτικόν 
ή μοναχικόν τόπον 4. Φαίνεται δμως νά ώμοίαζε πολύ δ ρσματικός δρθρος 
προς τον τόπον τών ακολουθιών, πού Ιτελοΰντο ήδη κατά τον 4ον αί. εις 
τήν Παλαιστίνην κατά τάς περιγραφός τής Αιθέριας (περί τό 385) 5 6. 'Η σχέ- 
σις τών ακολουθιών έκείνων τής Παλαιστίνης προς τήν λειτουργίαν δεν 
προσδιορίζεται καθαρά παρά τής Αιθέριας’ έν τούτοις φαίνεται, δτι μόνον ή

‘Συμεών Θεσσαλον., Περί τοΰ αγίου ναοϋ κεφ. 155 «Διατί έν τοΐς 
προοιμίοις τών προσευχών πρό τών ναών έξω ίστάμεθα' καί τί τό άνοιγομένων τών 
πυλών είσιέναι: Έν τοΐς προοιμίοις τών ύμνων ίστάμεθα έξωθεν... άνοιγομένων δέ 
τών πυλών μετά τούς έξωθεν υμνους, ημείς μέν εΐσερχόμεθ-α... έξωθεν δέ εκείνοι (οί 
κατηχούμενοι καί οί έξισούμενοι πρός αυτούς) μένουσι... Διό καί αί πύλαι ανοίγονται 
καί τά βηλόθυρα αίρονται» (Migne 155, 360). Άλλ’ εδώ πιθανώς εννοείται ή ακο
λουθία τοΰ ασματικοΰ δρθρου (βλ. κατωτ.). Καί παλαιότερον ό Ψ ελλάς, Έρμη- 
νείαι είς κοινολεξίας 2 «άλλ’ ώσπερ έν προτεμενίσμασι τάς εικόνας ίστώσι, και τάς 
πνλας ifi τελετή/ άνεώγασι, καί εΐσεισι τό γένος έν κόσμιρ καί τάξει καί θεραπεύουσι 
τήν γραφήν καί κόσμους τινας ταίς είκοσι άνατιθέασι» (Κ. Σάθα, Μεσαίων. Βι- 
βλιοθ. Ε' 530).

2 Κώδιξ Πυρομάλη «οί ιερείς καί οί διάκονοι οί συλλειτουργοΰντες είοέρχονται 
είς τον ναόν και πάντων ίοταμένων πρό τών αγίων ϋυρών» (παρά Τ ρ ε μ π έ λ α, Ένθ’ 
άν. 33). Πρβλ. καί τήν διάταξιν, κατά τήν οποίαν άναγινιόσκει τάς εϋχάς τοΰ δρ
θρου ό ίερεύς «ίστάμενος άσκεπής έμπροσθεν τών αγίων θυρών» (Goar 39).

3 Κ. Πορφυρογ., Έκθεσις τής βασιλείου τάξεως I 1 (Βόννης 14), I 9 
(Βόνν. 61), I 10 (Βόνν. 76), I 26 (17) (Βόνν. 100), I 28 (19) (Βόνν. 117), I 36 (27) 
(Βόνν. 151), I 37 (28) (Βόνν. 158) κ.ά. Πρβλ. Σοφ, Ά ν τ α> ν ι ά δ ο υ, Place de 
la liturgie 199.

4 Εΰάγγ. Άντωνιάδης, Θεολογία, Ένθ’ άν. 722 κέ. καί Πρ. Χρ. Άρχ. 
Έτ., Ένθ’ άν. 61 καί 93 -94 (=Byz.-Neugr.Jahrb. Ένθ’ άν. 273 καί 305 - 306).
Ή διαστολή ήδη παρά Συμεών Θεσσαλονίκης (Migne 155, 556). Περί τοΰ ρσματικοΰ 
δρθρου πρβλ. καί Σταυρινόν, Μελέτη κλπ. Ένθ’ άν.

6 Αίθερ., Itinerar. κεφ. 24 κέ. (έκδ. Petre, Ένθ’ άν. σ. 188 κέ.). Πρβλ. 
έλλην. μετάφρ. Κλεόπα-Ίω. Φ α> κ υ λ ί δ ο υ, Ένθ’ άν. 223 κέ. καί περίληψιν 
υπό Leclercq, DACL VII 2, 2377 κέ. (άρθρ. Jerusalem, liturgie de—).
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λειτουργία (αναφορά) ετελεΐτο είς την ένοριακήν εκκλησίαν- συγκεκριμένως δέ 
εις τα Ιεροσόλυμα ή μεν αναφορά ετελεΐτο εις την Μεγάλην Εκκλησίαν, τήν 
βασιλικήν τοΰ Γολγοθά, ήτις έχρησίμευε και ως ενοριακή εκκλησία, αϊ άλλαι 
δέ άκολουθίαι τοΰ νυχθημέρου έτελοϋντο είς τήν Άνάστασιν κ. άλλ., έκεΐθεν 
δέ μετέβαινον λιτανευπκώς είς τήν Μεγάλην ’Εκκλησίαν \ Οί πιστοί συνεκεν- 
τροϋντο εις τό δ'πισθεν τής Μεγ. Εκκλησίας αΐθριον, εις τό βάθος τοΰ 
οποίου ήτο ιδρυμένη ή Άνάστασίς, περί τοΰ αίθριου δέ τοΰτου έχομεν ρη
τήν μαρτυρίαν, δτι έχρησίμευεν ως χώρος λειτουργικός1 2. Επομένως καί τής 
Παλαιστίνης ή αρχαιότερα παράδοσις δέν διέφερεν από τήν ανωτέρω διαγρα- 
φεΐσαν, δσον αφορά είς τον δρθρον- καί συμπεραίνομεν δτι ή λατρεία, ή τε- 
λουμένη είς τάς αξονικής διατάξεως μετά αίθριου βασιλικάς, είχε σχετικώς 
ενότητα μορφής.

Ή διάσπασις τής ακολουθίας τοΰ δρθρου εις δυο τύπους φαίνεται δτι 
έγινεν από τής εποχής τής άναπτύξεως τής εκκλησιαστικής ΰμνογραφίας (δ 
§σματικός τύπος δέν περιέχει κανόνας), δηλ. πιθανώς άφ’ δτου διά τής γενι- 
κεύσεως τής τιμής προς τούς μάρτυρας καί τά ιερά λείψανα ή αναμνηστική 
καί εγκωμιαστική (μέ κοντάκια καί κανόνας) λατρεία, ή τελουμένη εντός τών 
μαρτυρίων, συνεχωνεύθη προς τήν ευχαριστιακήν λατρείαν, τήν τελουμένην 
εντός τών ενοριακών εκκλησιών”. Θά ελέγομεν δτι καθιερώθη νά ψάλ
λεται δ δρθρος εντός τών εκκλησιών κατόπιν τής εισαγωγής τής λατρείας 
τών ιερών λειψάνων εντός τών ενοριακών εκκλησιών καί άντιστρόφως (κατό
πιν τής χρησιμοποιήσεως τών μαρτυρίων ως ενοριακών εκκλησιών).

Έπί τοΰ Συμεών Θεσσαλονίκης (14-15ου αί.) δ σωματικός δρθρος 
έψάλλετο κατά τό ήμισυ είς τον νάρθηκα καί κατά τό άλλο ήμισυ εντός τοΰ 
κυρίως ναοΰ. Κατά τό πρώτον μέρος τής ακολουθίας αί θύραι προς τον 
κυρίως ναόν ήσαν κλειστοί- τάς ήνοιγεν δ ίερεύς καί είσήρχοντο, δταν οί ψάλ- 
ται έφθαναν εις τον στίχον Ψαλμ. 118, 170 («είσέλθοι τό αξίωμά μου ενώ
πιον σου»)—σήμερον δ 118ος ψαλμός ανήκει είς τήν ακολουθίαν τοΰ Μεσο- 
νυκτικοΰ—, ψαλλομένου τοΰ στίχου 118, 170 μετά τοΰ έφυμνίου «αλληλούια» 
ως «είσοδικοΰ». Τό δεύτερον μέρος τής ακολουθίας τοΰ μσματικοΰ δρθρου 
ήρχιζε διά τής ’φδής τών Τριών Παίδων. Ό άρχιερεύς έκάθητο εις τον θρό

1 Πρβλ, F. Cabrol, L,es origines liturgiques, Paris 1906, 131 καί 334, 
Petre, νΕνθ·’ άν. 71.

2 Αίθερ., Itinerar. 24, 8 «in basilica, quae est loco juxta Anastasim, 
foras lament (Petre 194 καί Νέα 2ιών, ”Ενθ’ άν. 224). Βλ. Ε. Dyggve, 
Gravkirken i Jerusalem, Kcebenhavn MCMXXXXI, a. 6 κέ. 11 κέ.

s Τότε ακριβώς καί ή αρχιτεκτονική τών εκκλησιών καί ή ζωγραφική των δια- 
κόσμησις συμπίπτουν πρός τήν αρχιτεκτονικήν καί τήν εικονογραφίαν τών μαρτυρίων 
(βλ. A. Grabar, Martyrium, Paris 1946, I 314 κε. καί II 291 κέ.).
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νον του έξω τοϋ βήματος, δπου θά παρέμενον και οί ιερείς. Ούτοι είσήρχοντο 
εις τό βήμα μετά τούς Αίνους (ψαλμοί 148-150) κατά το τέλος τής Μεγάλης 
Δοξολογίας (εωθινοί ύμνου), εϊσκομίζοντες τό εύαγγέλιον (είσοδος διά τοϋ 
«Σοφία ’Ορθοί»). ’Ακολούθως εψάλλοντο ψαλμικοί στίχοι (προκείμενον), άνε- 
γινώσκετο τό εωθινόν εύαγγέλιον, ελέγοντο δεήσεις κα'ι εγίνετο άπόλυσις τοΰ 
ό'ρθρου. Κατόπιν έτελεΐτο ή λειτουργία. Κατά την πρώτην είσοδον—εκ τοΰ 
νάρθηκος—οί κληρικοί είσήρχοντο εν πομπή διά τής μεσαίας θύρας («τών 
βασιλικών πυλών»), έν φ ό λαός εχρησιμοποίει τάς πλαγίας θύρας*.

Ή επί Συμεών τάξις τοϋ όρθρου, μέ τάς δύο εισόδους—την ομαδικήν 
από τοϋ νάρθηκος εις τον κυρίως ναόν καί τών ιερέων από τοϋ κυρίως ναοί 
εις τό βήμα—, είναι ή μαρτυρουμένη καί παρά τοΰ Μαξίμου (βλ. άνωτ. 
σ. 283). Ή ομαδική κατά τον ορθρον είσοδος εις τον ναόν ενθυμίζει τήν 
άνάλογον τάξιν κατά τήν ακολουθίαν τών εγκαινίων καί προ πάντων ενθυ
μίζει τήν τάξιν κατά τήν Κυριακήν τοϋ Πάσχα, δτε χρησιμοποιείται λει
τουργικούς ό ασκεπής προ τών εκκλησιών χώρος—συχνά περίβολος—βεβαίως 
αντί τοΰ άλλοτε αίθριου. Καί περί τοΰ ό'ρθρου πρέπει να δεχθώμεν, ότι 
άρχικώς, δτε αί εκκλησίαι ειχον αΐθριον, οϋτος θά ετελεΐτο εις τό αΐθριον μέ 
τάς στοάς του, ως εις πλέον κατάλληλον χώρον, καί όχι εις τον νάρθηκα, ως 
επί τής εποχής τοϋ Συμεών Θεσσαλονίκης. Τώρα δ’ εννοοϋμεν διατί κάποτε 
εφράσσοντο διά κιγκλίδων τά μετακιόνια τών στοών τοϋ αίθριου, επιτρεπο- 
μένης τής κυκλοφορίας δι’ ώρισμένων ανοιγμάτων' διότι τό αΐθριον ήτο 
χώρος λειτουργικός.

Ή μοναχική λατρεία, χρησιμοποιοϋσα εύρύχωρον νάρθηκα—τήν λιτήν— 
ως έστεγασμένον είδος αίθριου, αντιπροσωπεύει σταθμόν εγγύτερον προς 
τήν άρχαίαν παράδοσιν' αλλά χωρίς τοϋτο νά σημαίνη, δτι ή λιτή είναι Ιπι- 
νόησις τής μοναστηριακής αρχιτεκτονικής. Σχετικώς ενδιαφέρον παράδειγμα 
παρέχει ή Β. Αφρική: Ή βασιλική τοϋ Kherbet Guidra (εϊκ. 4), εν ω 
στερείται αίθριου, άποτελείται εκ τοϋ στενοϋ νάρθηκος (I), ενός εύρέος έσω- 
τερικοϋ τρικλίτου χώρου (II) καί τής κυρίως βασιλικής (III). Ό Gsell υπο
θέτει, δτι δ μεταξύ τών χώρων II καί III μεσότοιχος προέρχεται έκ μεταγε- 
στέρας προσθήκης5. Άλλ’ ή διαφορά μήκους μεταξύ τών μετακιονίων τών 
χώρων II καί III πείθει έπαρκώς, δτι ή εκκλησία τοΰ Kherbet Guidra 
αποτελεί οικοδόμημα ενιαίας συλλήψεως καί δτι δ χώρος II αποτελεί είδος 
έστεγασμένου αίθριου' δ,τι δηλαδή χαρακτηρίζεται άργότερον ως λιτή". * 2

‘Συμεών Θεσσαλον., Περί θ. προσευχ, 349 καί 350 (Migne 155, 636 κέ. 
καί 641 κέ.). Πρβλ. Ε. Άντωνιάδην, Περί τοΰ μσματικοϋ τύπου κλπ., Θεολο
γία ΚΑ', 1950, 339 κέ.

2 St. Gsell, Ees monum. ant. de l’Algerie 206 εϊκ. 124. 
s Ή βασιλική τοΰ Γκιούλ - Μπαχτσέ, παρά τάς αρχαίας Κλαξομενάς, θεωρεί-
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εις τον μσματικόν δρθρον. Αί δυο είσοδοι του, η ομα-Έπανερχόμε&α 
δική εκ των έξω καί ή των ιερέων 
άπλουστέρας τάξεως, περιλαμβα- 
νούσης μίαν είσοδον, όμοΰ λαϊ
κών καί κληρικών, τών μέν ίστα- 
μένων εντός τοϋ κυρίους ναοϋ, 
τών δέ εισερχομένων εϊς τό βή
μα. Ή διάσπασις τής άρχικώς 
μιας εισόδου είς δυο θά έγινε 
κατά την μεταβατικήν περίοδον, 
δταν, δηλαδή, ήρχισε να αχρη
στεύεται τό αϊθριον—καί δ νάρ- 
θηξ — ως χώρος λειτουργικός. 
Μέ άλλους λόγους συνέβη τό εξής : 
Άρχικώς ή είσοδος τών ιερέων 
εγίνετο έκ τοϋ νάρθηκος άπ’ ευ
θείας εις τό βήμα, εγίνετο δέ

ται δτι είχεν αϊθριον έστεγασμένον 
δλόκληρον (Κ. Michel, Die alt- 
christliche Kirchenanlage von 
Giil - Bachtsche bei Smyrna, έν 
Forschungen zur Kirchengeschi- 
chte und zur christlichen Kunst— 
προς τιμήν τοϋ J. Ficker—Leipzig 
3931, 185 καί 200). Είς εκκλησίας 
τής Καππαδοκίας (αγίου Κωνσταντί
νου είς Έσκή - Άνταβάλ παρά τά 
Τύανα καί Κιζίλ - Κιλισέ είς Σιβρί - 
Χισάρ) (Η. Rott, Kleinasiatische 
Denkmaler, Leipzig 1908, σ. 107 
είκ. 30 καί 31, σ. 277 είκ. 101 καί 
102 κ.ά.) αντί αίθριου υπάρχει ά- 
πλοΰν ύπόστεγον. *0 ευρύχωρος νάρ- 
θηξ τής εκκλησίας τής Πρεσλάβας 
(Kr. Mi] ate ν, L’eglise ronde 
de Preslav, Σόφια 1932, 16 κέ. 
πίν. 1 [βουλγ.] καί J. Ebersolt, 
Monuments d’architecture byzan- 
tines, Paris 1934, 23 είκ. 18)—εδώ αί

είς τό βήμα, φαίνονται αναπτυξις αρχικής

Είκ. 4. Βασιλική τοϋ Kherbet Guidra 
’Αλγεριού (St. Gsell).

είναι χρηστικά!—πεί- 
ΙΙρβλ. άνάλογον 

(G r a b a, r, Martyrium

στοαί τοϋ αίθριου δέν 
θει, οτι δεν πρόκειται περί ιδιομορφίας τής μοναχικής λατρείας, 
πορείαν είς τήν από τοϋ 10ου αί, δυτικήν αρχιτεκτονικήν 
I, 556 κε,),
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αυτή κατά την ώραν της Μεγάλης Δοξολογίας ·. "Οταν δμως επεκράτησεν 
ό νεωτερισμός της εισόδου εκ τοϋ αίθριου εις τον κυρίως ναόν ενωρίτερον 
τοΰ καιρού της Μεγ. Δοξολογίας («πρώτη» είσοδος διά τής ψαλμφδίας τοΰ 
στίχου Ψαλμ. 118, 170), οί κληρικοί έμειναν πιστοί εις την παλαιάν τάξιν, 
δηλ. τής μη εισόδου εις τό βήμα εϊμή μόνον άφ’ οΰ έψάλλετο ή Δοξολογία 
ή καί συγχρόνως με την ψαλμφδίαν τής Δοξολογίας· Άργότερον—από τής 
εισαγωγής τής ψαλμφδίας των Κανόνων—ή είσοδος εγίνετο μετά την ψαλ
μφδίαν τοϋ Έωθινοϋ Δοξαστικού 8. Ήτοι ή πρώτη είσοδος τοϋ άσματικοϋ 
δρθρου—ή εκ τοΰ νάρθηκος—διετήρησεν εκ τής αρχικής τάξεως τό στοι- 
χεΐον τής όμαδικότητος' ή δεύτερα είσοδος—των κληρικών εις τό βήμα— 
διετήρησε την άνάμνησιν τοΰ χρόνου, καθ’ δν άρχικώς εγίνετο ή είσοδος 
εις τον κυρίως ναόν—κατά την ψαλμφδίαν τοΰ Έωθινοΰ Ύμνου.

’Ανεξαρτήτως, λοιπόν, τής σχέσεως, την οποίαν ή πλοκή τοΰ άσματικοϋ 
δ'ρθρου δύναται νά εχη προς την λειτουργίαν, άντιλαμβανόμεθα, δτι αί δυο 
είσοδοί του πρέπει νά ερμηνευθοΰν ώς υπόλειμμα αρχικής ομαδικής εισόδου 
εις την εκκλησίαν, γινόμενης διά τής ψαλμφδίας τοΰ Έωθινοΰ "Υμνου. Τά προ 
τοΰ Έωθινοΰ έλέγοντο έξω τοΰ κυρίως ναοΰ. Οΰτω δέ αποκαλύπτεται ενώπιον 
ημών σπουδαιότατον μορφικόν στοιχεΐον τής αρχαίας λειτουργίας.

Ή συνήθης λειτουργική τάξις συνδέει τήν Μικράν Είσοδον προς τά 
’Αντίφωνα, δηλ. προς τήν λειτουργίαν καί τον χώρον της. Ή Μικρά Είσο
δος τής λειτουργίας καί ή αντίστοιχος Είσοδος τοΰ άσματικοϋ δρθρου είναι 
δυο δμοια τελετουργικά στοιχεία, προφανώς κοινής καταγωγής. Πρόκειται 
περί αναδιπλασιασμού τής αρχικής μετά τοΰ Ευαγγελίου ομαδικής εισόδου 
εις τον ναόν. Ή Είσοδος δεν είναι στοιχεΐον τοΰ δρθρου, αλλά τής λειτουρ
γίας. Ό αναδιπλασιασμός της, λοιπόν, θά έγινεν, δταν δ δρθρος άνεπτΰχθη 
εις αυτοτελή τελετήν, μή συνοδευομένήν υπό λειτουργίας. Διότι εις τον 
δρθρον—τον έννοούμενον ως προοίμιον τής λειτουργίας—δεν εννοείται παρεμ
βολή ιδιαιτέρας Εισόδου. "Αλλωστε σχεδόν συνέπιπτε χρονικώς ή Είσοδος 
τοΰ άσματικοϋ δρθρου προς τήν Μικράν Είσοδον τής λειτουργίας· Ή Είσο
δος τοΰ άσματικοϋ δρθρου—κατά τήν Μεγάλην Δοξολογίαν —ουσιαστικώς 
άπετέλει Είσοδον διά τήν λειτουργίαν, συνέπιπτε προς τήν έναρξιν τής λει- 1

1 Πρβλ. καί Εϋχολόγιον Βησσαρίωνος (κώδ. Grott. Ferr.) 11ου αί. «Γι
νόμενης γάρ εισόδου (μετά τούς Αίνους) καί λεγομένου τοϋ Δόξα έν Ύψίστοις Θεφ 
καί τοϋ τρισάγιου, καί τοϋ προκειμένου, καί μετά ταΰτα λιτανεύοντος τοΰ διακόνου» 
(Dmitrievskij, Ευχολόγια III, 1058). Ό κώδιξ Barberini ορίζει τήν είσοδον 
μετά τήν δεκάτην ευχήν τοϋ δρθρου (Goar 45, 83).

2 Κατά τον Ε. "Αντωνιάδην (Θεολογία, ”Ενθ’ άν. 3402) ή είσοδος εγίνετο 
είς τό τέλος τοΰ Θεοτοκίου («Ύπερευλογημένη υπάρχεις»). Κατά τούς χρόνους τοϋ 
Συμεών Θεσσαλονίκης ή νέα αυτή τάξις ήκολουθεϊτο μόνον τάς Κυριάκός.
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τουργίας. Τούτο δέ, ως νομίζω, σημαίνει, δτι είχεν υπάρξει πολύ αρχαία λει
τουργική παράδοσις, κατά την οποίαν ή έναρξις τής λειτουργίας εις την ελλη
νικήν ’Ανατολήν έγίνετο διά τής ψαλμφδίας τής Μεγάλης Δοξολογίας. Φαί
νεται δέ, δ'τι κάποιος σοβαρός λόγος απώθησε τον Εωθινόν "Υμνον εκ τής 
λειτουργίας και τού χώρου της προς τον όρθρον καί τό αΐθριον' δτι πιθανώ- 
τατα έγινε μετάθεσις τής σειράς των ψαλμφδιών. Πράγματι δέ εκ τού Μ. 
Βασιλείου καί τής Αιθέριας μανθάνομεν, δτι δ Εωθινός (;) έψάλλετο μετά τάς 
άντιφωνικάς ψαλμφδίας \

Ή ανωτέρω αναδρομή εις τήν έναρξιν τής λειτουργίας καί εις τόνδρθρον 
ήτο απαραίτητος, διά νά κατανοηθή τό ακόλουθον κείμενον τού Μεθοδίου: 
«’Αδύτων γέγονα λαμπαδηφόρος φώτοιν καί έφυμνώ τό καινόν μετά τής δμη- 
γόρεως ρίσμα τών αρχαγγέλων, τήν καινήν έξαγγέλλουσα χάριν τής εκκλησίας» 
(Συμπόσ. VI 5). Ό Μεθόδιος (f 310- 311) υπαινίσσεται εδώ τήν χριστια
νικήν μυστηριακήν τελετήν—τούτο συμβαίνει καί μέ άλλους εκκλησιαστικούς 
συγγραφείς θρεμμένους μέ τήν κλασσικήν παιδείαν, ή οποία συχνά χρησιμο
ποιεί εικόνας από τήν λατρείαν διά νά εκφράση δι’ αυτών υπερβατικός ιδέας. 
Ακολουθεί καί εις τούτο δ Μεθόδιος τό πρότυπόν του, τον Πλάτωνα, δ 
δποϊος είς ένα από τούς διαλόγους του υπαινίσσεται τά έλευσινιακά μυστή
ρια Είς τό ύπ’ ό'ψιν δέ κείμενον διά τής περιφράσεως «καινόν μσμα τών 
αρχαγγέλων» εννοείται δ Εωθινός "Υμνος, περί τού δποίου εΐδομεν, δτι 
εψάλλετο κατά τήν δμαδικήν είσοδον από τού αίθριου εις τήν ευχαριστιακήν 
αίθουσαν κατά τήν έναρξιν τής λειτουργίας. Άλλ’ ό Μεθόδιος μάς δίδει νέαν 
εικόνα τής ένάρξεως τής λειτουργίας : δλοι οί πιστοί λαμπαδηφοροΰν καί 
έφυμνοΰν κατά τήν ψαλμφδίαν τού Εωθινού 5 καί ούτω λαμπαδηφόροι εισ
έρχονται εις τήν ευχαριστιακήν αίθουσαν' δπως περίπου σήμερον προ τής 
ένάρξεως τής λειτουργίας τού Πάσχα εϊσερχόμεθα όμαδικώς εκ τού περιβό
λου τής εκκλησίας (οί αρχαίοι έκ τού αίθριου) είς τον ναόν, λαμπαδηφόροι 
καί έφυμνούντες τό «Χριστός Άνέστη» (βλ. καί κατωτ· σ. 311 κέ.). 1 2

1 Μ. Βασιλ., Έπιστ. 207 Τοϊς κατά Νεοκαισάρβιαν κληρικοΐς : «Έκ νυκτός 
γάρ όρθρίζει παρ' ήμίν ό λαός... Καί νϋν μέν, διχή διανεμηθέντες άντιψάλλουσιν 
άλλήλοις, όμοϋ μέν τήν μελέτην τών λόγων εντεύθεν κρατύνοντες... "Επειτα πάλιν 
έπιτρέψαντες ένί κατάρχειν τοΰ μέλους, οί λοιποί ΰπηχοΰσιν... 'Ημέρας ήδη ΰπολαμ- 
πούσης πάντες κοινή... τον τής εξομολογήοεως ψαλμόν άναφέρουσι τφ Κυρίφ» (Migne 
32, 764). Αίθερ., Itinerar. 24, 2 «Jam autem ubi coeperet lucescere tunc 
incipiunt matitunos ymnos dicere» (Petre, σ. 190 καί Νέα Σιών 7, 1908, 223).

2 Πλάτων., Φαϊδρ. 250b - c. Πρβλ. Ρ. Foucart, I,es mysteres d’Eleu- 
sis, Paris 1914, 395 κέ.

s Πρβλ. Συμεών Θεσσαλον., Περί προσευχ. 313 «ή μεγάλη δοξολογία 
τελείται... παρά πάντων μδομένη όμοϋ» (Migne 155, 572).

ΕΠΕΤΗΡίε ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος Κ' 19
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δ. Ο ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΣ ΘΡΟΝΟΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εις τάς παλαιοχριστιανικός εκκλησίας της Β. Συρίας <5 επίσκοπος μετά 
τοϋ λοιποΰ κλήρου καί των ψαλτών παρηκολούθει την προ τής Μεγάλης 
Εισόδου ακολουθίαν από θρόνου τοποθετημένου εις τον άμβωνα. Ό άμβων 
ουτος άπετέλει ιδιαίτερον αψιδωτόν χώρον εις τό μεσαΐον κλίτος αντίκρυ 
τοΰ βήματος, περιέκλειε δέ ήμικυκλικόν τι συνθρονον (μέ τον θρόνον τοϋ 
επισκόπου είς τό μέσον) καί τα αναλόγια τών ψαλτών1. Ή παράδοσις αϋτη 
θά ήδυνατο ίσως ν’ άναχθή εις τα μέσα τοϋ 3ου αί., εις τον Παΰλον τον 
Σαμοσατέα9. Ή ιδέα περί προχείρου θρόνου τοϋ επισκόπου μεταξύ εδρών 
τών ιερέων εις τό μέσον τής εκκλησίας άπαντα καί είς την παράδοσιν τής 
ίεροσολυμιτικής εκκλησίας προς τά τέλη τοϋ 4ου αί., αλλά είς άλλην τελε
τήν9' πιθανώς κατάγεται εκ τής ίδιας, ως τάνωτέρω παραδείγματα, ρίζης.

Τί δμως συνέβαινεν εις οσας εκκλησίας τό αΐθριον εχρησίμευεν ως 
χώρος λειτουργικός;

Είς την προετοιμασίαν τής λειτουργίας υπάγεται μεταξύ άλλων καί ή 
άμφίεσις τής ίεράς στολής παρά τών κληρικών' σύμφωνα §έ προς όσα άνε- 
πτύχθησαν ανωτέρω (σ. 279 κε.), περί τής χρησιμοποιήσεως τοϋ αίθριου ως 
χιόρου διά την ακολουθίαν τοϋ δρθρου, καί ή άμφίεσις τών κληρικών θά 
έγίνετο τότε εις τό αΐθριον. Σήμερον κατά τάς πανηγυρικός λειτουργίας 
6 επίσκοπος ενδύεται είς τό μέσον τοϋ ναοϋ ενώπιον τοϋ λαοϋ προ τής ένάρ- 
ξεως τής λειτουργίας, ό'τε ακόμη ψάλλεται δ ό'ρθρος1 2 * 4 * * * 8' σημαίνει δέ τοϋτο

1 Περί τοΰ συριακοϋ τόπου άμβωνος βλ. Lassus, ”Ενθ’ άν. 207 κέ., πρβλ. 
καί A. Grabar, Les ambons syriens et la fonction liturgique de la nef dans 
les eglises antiques, Cahiers Archeologiques I, 1945, 129 κέ. Περί τής λειτουρ
γικής χρησιμότητός του βλ. Lassus 211, τοϋ αΰτοΰ, Liturgies nestoriennes 
medievales et eglises syriennes antiques, Rev. Hist. Rel. CXXXVII, 1950, 
236 κε.

2 Εΰσεβ., Έκκλ. ίστορ. VII 30, 9. «Οΰτε τήν έν ταΐς έκκλησιαστικαΐς συνό- 
δοις Ιερατείαν, ήν μηχανάται, δοξοκοπών καί φαντασιοκοπών καί τάς τών άκεραιοτέ-
ρων ψυχάς τοΐς τοιούτοις έκπλήττων, βήμα μεν και ϋρόνον υψηλόν έαντω κατααχενα-
αάμενος... σήκρητόν τε, ώσπερ οί τοΰ κόσμου άρχοντες έχων τε καί όνομάζων, παίων 
τε τή χειρί τον μηρόν καί τό βήμα άράττων τοΐς ποσίν... καίΐάπερ οΰκ επίσκοπος
αλλά σοφιστής καί γόης» (Schwartz II 710) καί VII 30, 10 «είς εαυτόν δέ εν
μέση τή εκκλησία τή μεγάλη τοΰ Πάσχα ήμέρμ ψαλμφδεΐν γυναίκας παρασκευάζων»
(Schwartz, Ένθ’ άν.).

8 Κατά τήν έξέτασιν τών κατηχουμένων. Αίθερ., Itinerar. κεφ. 45 (έκδ. 
Petre 256. Πρβλ. έλλην. μετάφρ. Ν. Σιών 7, 1908, 544).

* Κατά τόν 15ον αί, ό άρχιερεύς παρηκολοό&ει άπό τοΰ έξω τοΰ βήματος «στα-
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καθαρά, δτι παλαιότερον οι κληρικοί εϊσήρχοντο εις την εκκλησίαν καί εις 
τό βήμα ήδη ένδεδυμένοι τα ιερά άμφια. ’Ακριβώς δέ ή συντηρητικότης τοϋ 
τυπικού τής αρχιερατικής λειτουργίας δδηγεΐ εις τό συμπέρασμα, δ'τι καί ή 
σημερινή πραξις, κατά την οποίαν 6 επίσκοπος παρακολουθεί την αρχήν τής 
λειτουργίας από τοϋ θρόνου—τοΰ έξω τοϋ βήματος—ανάγεται εις παλαιοχρι
στιανικήν παράδοσιν, κατά τήν οποίαν ό θρόνος τοϋ επισκόπου θά εύρί- 
σκετο εις τό αΐθριον, δταν 6 δ'ρθρος έτελεΐτο εις τό αΐθριον. Ή μεταγενέ
στερα παράδοσις μας πληροφορεί περί άρχίερατικοϋ θρόνου είς τον νάρ
θηκα—τό αντίστοιχον τής τελέσεως τοϋ δρθρου εις τον νάρθηκα αντί τής 
τελέσεώς του είς τό αΐθριον—καί αυτόν γνωρίζει ως τόπον αλλαγής τής 
ενδυμασίας τοΰ άρχιερέως προ τής λειτουργίας1. Εις τό συντηρητικόν "Αγιον 
’Όρος διατηρείται μέχρι σήμερον θρόνος—τοΰ ηγουμένου—είς τήν λιτήν 
των μονών.

Είναι φανερόν, δ'τι είς τας άρχαιοτέρας εκκλησίας ύπήρχον δυο επισκο
πικοί θρόνοι: δ είς εντός τοϋ βήματος μόνιμος, εις τό μέσον τοϋ σύνθρο
νού, χρησιμοποιούμενος από τής Μικρας Εισόδου μέχρι πέρατος τής λειτουρ
γίας' δ έτερος, χρησιμοποιούμενος προ τής Μικρας Εισόδου, ήτο κινητός, 
τοποθετημένος «έν τφ κάτω μέρει τής εκκλησίας» * 1 2 ή—παλαιότερον φυσικά— 
είς τον νάρθηκα3, ώς εΐδομεν, καί—έτι παλαιότερον—, ώς πιστεύω, εις τό 
αΐθριον.

Περί τοΰ θρόνου τοϋ αίθριου εν μόνον καί τοϋτο έμμεσον εκ τής ίσλα- 
μικής λατρείας παράδειγμα δύναμαι νά προσαγάγω : τον επί βαθμιδωτού 
βήματος θρόνον (minbar) είς τό περίστιρον τοΰ τεμένους τής Μεδίνας, από 
τοϋ δποίου έκήρυσσεν δ προφήτης είς τούς πιστούς τοΰ Ίσλάμ, προσευχομέ
νους υπό τάς στοάς4. Ό Μωάμεθ θά εμιμήθη τήν χριστιανικήν πράξιν.

σιδίου» του, κατήρχετο αύτοϋ καί ένεδύετο τά άμφια, κατόπιν μετέβαινε μέχρι των 
πυλών τοϋ ναόν καί ευθύς έπειτα, ψαλλόμενων των αντιφώνων καί γινόμενης τής 
Μικρας Εισόδου, είσήρχετο εις τό βήμα (Συμεών Θεσσαλον., Έρμην. περί 
τοϋ θείου ναοϋ κεφ. 46 - 54 Migne 155, 717 - 720).

1 Κώδικες Έθν. Βιβλ. Άθην. 2438 (άλλοτε Suppl. 438) καί 836 (17ου αί.) 
«δ άρχιερεύς ΐσταται είς τό έξω θρονίον τοϋ νάρθηκος, εκεί δπου άλλάσσει τοΰ ίε- 
ρουργήσαι» (Π. Τρεμπέλα, Τάξεις χειροθεσιών καί χειροτονιών, Θεολογία ΙΘ', 
1941 - 1948 , 452 καί 632). Πρβλ. καί Έθν. Βιβλ. Άθην. 813 (17ου αί.) «τοϋ άρ- 
χιερέως καθιζόμενου επί τής ωραίας πύλης πρό τοΰ άρξασθαι τής λειτουργίας» 
(παρά Τρεμπέλα σ. 632).

2 Goar, Ένθ’ άν. 154,
3 Καί δ αύτοκράτωρ έκάθητο επί «σελλίου» είς τόν νάρθηκα, δσάκις άνέμενε 

τόν πατριάρχην, ερχόμενον έν λιτανεία είς τόν ναόν καί ευθύς τελοΰντα τήν Μικράν 
Είσοδον. Κ. Πορφυρογ., Έκθεσις τής βασιλείου τάξεως I 10 (Βόνν. 76), I 26 
(17) (Βόνν. 100), I 36 (27) (Βόνν. 150), I 37 (28) (Βόνν. 158) κ.ά.

4Gaudefroy-Demombynes καί Platonov, Ke monde tmisul-
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Άλλ’ εκ τής διατάξεως τής Μεδίνας νομίζω, δτι δυνάμεθα νά έξηγήσωμεν 
τό ακόλουθον τεκμήριον εκ τοϋ Χρυσοστόμου' υπό την προϋπόθεσιν, δτι ό 
Χρυσόστομος εχει προ οφθαλμών εκκλησίαν μετά αίθριου κατ’ αξονικήν διά- 
ταξιν: «Είσιών ό πατήρ οϋ πρότερον επί τον θρόνον άναβαίνει τούτον έως 
αν άπασιν ϋμΐν ειρήνην επεΰξηται και άναστάς ού πρότερον άρχεται τής 
προς υμάς διδασκαλίας, έως άν άπασι δφ την ειρήνην» *. Ό επίσκοπος δηλ. 
εισερχόμενος χαιρετά (ευλογεί) τό εκκλησίασμα και άναβαίνει επι τοϋ θρόνου, 
ακολούθως δε από τής θέσεώς του εκείνης κηρύττει. Άλλ’, ως εΐδομεν ανω
τέρω (σ. 283 κε.), εις την ευχαριστιακήν αίθουσαν είσήρχοντο έν πομπή, προ- 
πορευομένου τοϋ επισκόπου, προ τής εισόδου τοϋ οποίου ή αίθουσα ήτο 
κενή. Άρα εις τό ϋπ’ ό'ψιν κείμενον πρόκειται περ'ι τής εισόδου τοϋ άρχιε- 
ρέως εις τό αΐθριον, οπού συνήθως άνέμενον οι πιστοί, και περ'ι τής άναβά- 
σεώς του επί τοϋ θρόνου τοϋ αίθριου. Παρά τον θρόνον δέ τοΰτον θά έγί- 
νετο ή άμφίεσις τής ίεράς στολής.

Έκ τών κατηγοριών εναντίον τοϋ Χρυσοστόμου—«!ν θρόνιρ άποδόεται 
καί ένδΰεται» 2—πρέπει νά συναγάγωμεν, δτι ό Χρυσόστομος είχε καινοτομή- 
σει εις τό θέμα τοΰτο τής μορφής τής λειτουργίας, είσαγαγών τήν τελετουρ
γικήν ένδυσιν τών ιερών αμφίων υπό τοϋ επισκόπου, δηλαδή είσαγαγών εις 
τήν λατρείαν τον εξωτερικόν θρόνον. Μέ άλλους λόγους ό Χρυσόστομος φαί
νεται δ'τι ένωφθάλμισεν είς τό σημεϊον τοϋτο τής λειτουργίας τό μεγαλοπρε
πές τυπικόν τής αϋτοκρατορικής λειτουργίας* 3. Έσημειώσαμεν ήδη, οτι τό 
αί'θριον αντιστοιχεί προς τό τριβουνάλιον τοϋ ί. παλατιού (βλ. άνωτ. σ. 280- 
281)' ως δέ καί τό ό'νομα δηλοΐ, εις τό τριβουνάλιον υπήρχε βήμα μέ θρόνον 
διά τον αΰτοκράτορα (έμπροσθεν τοϋ προθάλαμου τοϋ χρυσοτρικλίνου).

Εις τό Παλάτιον ύπήρχον τρεις χώροι μέ αντίστοιχα βήματα, δπου ό 
αϋτοκράτωρ, κατά τό έκάστοτε τυπικόν τής αϋτοκρατορικής λειτουργίας, έξετί- 
θετο ενώπιον τοϋ λαοϋ κατά τάς έπ’ εϋκαιρίμ επισήμων τελετών δεξιώσεις 
(«δέξιμον»): τό Τριβουνάλιον μέ ένα υψηλόν υπαίθριον βήμα («ηλιακόν»),

man et byzantin jusqu’aux croisades, Paris 1931, 126- 127. Πρβλ. Lassus, 
Sanctuaires κλπ. 1-2. Περί τοϋ τεμένους της Μεδίνας πρβλ. Fr. Buhl έν Encyclop. 
de l’lslam III (1936) 93 (άρθρ. Madina) καί Johs. Pedersen, Αυτόθι 363 κ.έ. 
καί 387 κ.έ. (άρθρ. Masdjid).

1 Χρυσοστ., Κατά ’Ιουδαίων 3, 6 (Migne 48, 870).
3 Φωτίου, Μυριόβιβλ. 59 (Migne 103, 109).
8 *0 άρχιερεΰς ένδΰεται παρά τών κατωτέρων κληρικών. Περί τής αντιστοίχου 

τάξεως εις τό αΰτοκρατορ. τυπικόν βλ. Πορφυρογ., "Εκθεσις τής βασιλείου τάξεως 
I 9 (Βόνν. 62 κέ.), II 47 (38) (Βόνν. 192 - 193), II 57 (48) (Βόνν. 244). Πρβλ. 
Ο. Treitinger, Die ostromische Kaiser - u. Reichsidee, 7 κέ. καί 20 κέ. 
(κατά τήν άνάρρησιν).
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Είκ. 5. Βασιλική Α τής Νέας Άγχιάλου (Γ. Σωτηρίου).
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εχον τό κάθισμα («σένζον») τοϋ βασιλέως, εμπρός κάγκελλα καί εκατέρωθεν 
βαθμίδας («γραδήλια»)11 τό Κονσιστώριον μέ εστεγασμένον βήμα («κιβώ- 
ριον») επί βαθμιδών καί ύπ’ αυτό τό κάθισμα1 2 3' καί την Μυστικήν Φιάλην 
τοϋ Τρικόγχου μέ ηλιακόν, έχον κάγκελλα καί εστεγασμένον τινα χώρον («κα- 
μελαύκιον»), δπου τό κάθισμα 4. Ή «μυστική φιάλη» μέ τό «καμελαυκιον» 
έχρησιμοποιοϋντο τον χειμώνα, όταν υπήρχε κακοκαιρία.

Εις τό μέσον τής ανατολικής πλευράς τοϋ αίθριου τής βασιλικής Α τής 
Ν. Άγχιάλου (εϊκ. 5) εύρέθη βήμα μέ δυο βαθμίδας, στεγαζόμενον πιθανώς 
διά ξύλινης στέγης καί έρμηνευόμενον ως ή φιάλη τοϋ αίθριου. ’Έχει εξωτε
ρικόν μήκος περίπου όσον τό μεταξόνιον τών κιονοστοιχιών τοϋ αίθριου 
(2.60 μ.) και πλάτος 1.65 μ., τοϋ στεγάσματος δέ τό πλάτος έφθανε πιθανώς 
τό 1.85 μ. 5. Άρέσκομαι νά τό ερμηνεύσω μάλλον ώς τό βήμα τοϋ αίθριου 
μέ τον θρόνον τοϋ επισκόπου—«χωρίον... τφ τήν ίερωσΰνην λαχόντι... είς 
πρόσρησιν ίδρυμένον»6—κατ’ αναλογίαν προς εν εκ τών έστεγασμένων βημά
των τοϋ Παλατιού, ήτοι προς τό «κιβώριον» τοϋ Κονσιστωρίου ή προς τό 
«καμελαυκιον» τοϋ Τρικόγχου (βλ. καί κατωτ. σ. 303 εΐκ. 9). Κατόπιν τούτων 
θ’ άπετέλει αυθαιρεσίαν ή γνάίμη, ότι ή ύπ’ όψιν διάταξις τής βασιλικής A 
τής Ν. ’Αγχιάλου αντιπροσωπεύει τό αρχιτεκτονικόν αντίστοιχον τής λατρευ
τικής πράξεως τοϋ Κατά Ίουδ. 3, 6 κειμένου τοϋ Χρυσοστόμου; (Βλ. 
άνωτ. σ. 292).

Σήμερον 6 άρχιερεύς παρακολουθεί τον δρθρον καί τήν αρχήν τής λει
τουργίας έξω τοϋ βήματος από τοϋ μονίμου άρχιερατικοΰ θρόνου, ιδρυμένου 
εις τό μεσαΐον κλίτος δεξιά προς τό τέμπλον — εις τήν 'Αγίαν Σοφίαν Κων
σταντινουπόλεως ό αρχιερατικός θρόνος ήτο εις τήν σολέαν, προ τού τέμπλου. 
Είναι ήδη φανερόν, κατόπιν όσων μέχρι τοΰδε άνεπτύχθησαν, ότι ό σημερινός 
έξω τοϋ βήματος αρχιερατικός θρόνος δέν είναι έπιβίωσις τού παλαιοχριστια
νικού αρχιερατικού θρόνου, έκ τοϋ σύνθρονού τοϋ βήματος7, διότι ό θρόνος 
εκείνος έχρησιμοποιεΐτο μόνον κατά τό δεύτερον μέρος τής λειτουργίας καί

1 "Εκθεσις τής βασιλείου τάξεως II 50 (41) (Βόνν. 210-212), II 53 (44) (Βόνν.
226), II 52 (43) (Βόνν. 218-219), II 76 (67) (Βόνν. 301 κέ).

3 Έκθεσις τής βασιλείου τάξεως I 25 (16) (Βόνν. 90), II 47 (38) (Βόνν. 192 -
193), II 55 (46) (Βόνν. 232-234), II 55 (46) (Βόνν. 234-235).

1 Έκθεσις τής βασιλείου τάξεως I 9 (Βόνν. 63), I 10 (Βόνν. 73), II 75 (66) 
(Βόνν. 286 κέ).

6 Γ. Σωτηρίου, Άρχ.Έφ. 1929, 37 κε., ε’ικ. 41 καί 42 καί πίν. Β (κάτο- 
ψις) καί Γ2 (τομή).

6 Χορικ., Έγκώμ. είς Μαρκιαν. λόγ. α’ 22 (έκδ. Foerster σ. 8). Βλ. καί 
κατωτ. σ. 299, - 2.

7 Είναι ή συνήθης έξήγησις. Πρβλ. Γ. Σωτηρίου, Χριστ. καί Βυζ. Άρ- 
χαιολ. Α', 187 καί 208.
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6ιά της βαθμιαίας καταργήσεως τού σύνθρονου εξέλιπε μετ’ αυτού" άλλ’ είναι 
έξέλιξις τοΰ κινητού θρόνου, δπερ έχρησιμοποίει δ αρχιερεύς, παρακολουθούν 
τον όρθρον από τού αίθριου και κατόπιν από τοΰ νάρθηκος. 'Όταν κατηρ- 
γήθη ή ομαδική ε’ίσοδος εις τον ναόν, δ θρόνος από τού οποίου δ αρχιερεύς 
παρηκολοΰθει τον όρθρον έτοποθετήθη μονίμως πλέον εντός τού ναού, αλλά 
πάντως έξω τοΰ βήματος. Ή τάξις τής αρχιερατικής λειτουργίας ύπήρξεν επί 
τού προκειμένου συντηρητική : δ αρχιερεύς εξακολουθεί νά μένη έξω τού 
βήματος μέχρι τής στιγμής τής Μικράς Εισόδου. 'Ως δριον, λοιπόν, χρονολο
γικόν (post quem) διά τον έξω τοΰ βήματος αρχιερατικόν θρόνον θά ήδύ- 
νατο νά θεωρηθή ή εποχή τής βαθμιαίας έπικρατήσεως τού ίεροσολυμιτικού 
ή μοναχικού τύπου όρθρου εις βάρος τού περιλαμβάνοντος δμαδικήν είσοδον 
σωματικού ή κοσμικού τύπου όρθρου ’.

6. ΤΟ ΜΥΤΑΤΩΡΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

Το μυτατώριον ή μουτατώριον (mutatorium)—συνηθέστερον «μητατό- 
ρον», «μιτατόριον» καί ενίοτε «μετατόριον»—είναι γνωστόν μόνον έκ τής 
αύτοκρατορικής τάξεως, ως όνομα ιδιαιτέρου χώρου αλλαγής στολής (mu- 
Ιατ€=άλλάσσειν) προ τής εισόδου εις τήν εκκλησίαν" άναφέρεται μόνον εις 
ωρισμένας εκκλησίας τής Κωνσταντινουπόλεως, εις τάς δποίας κατά τήν εθι
μοτυπίαν ήτο υποχρεωμένος νά έκκλησιασθή δ βασιλεύς1 2.

Εις τήν ‘Αγίαν Σοφίαν οι βασιλείς ήλλασσον στολήν είς τον έξωνάρ- 
θηκα, είς τό Μικρόν Μυτατώριον 3, ύπήρχεν όμως καί έτερον, επισημότερον,

1 Περί τοΰ άσματικοϋ ορθρου βλ. βιβλιογρ. άνωτ. σ. 28Ι4. Περί τής καταγω
γής καί τής διαδόσεώς του βλ. Ε. Άντωνιάδην, Θεολογία Κ', 1949, 710 κέ., 
722 κέ.

2 Πρβλ. Ί. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ, Ee mutatoriiim des eglises byzantines, 
Memorial Eouis Petit (—Archives de l’Orient Chretien 1), Bucarest 1948, 
366 κέ.

3 Κ. Πορφυρογενν., ’Έκθεσις τής βασιλείου τάξεως II «Καί άποστέφον- 
ται ΰπό των πραιποσίτων ένδον τοΰ βήλου τοΰ κρεμαμένου είς τήν καμάραν, ήγουν 
είς τό προπύλαιον τοΰ νάρθηκος» (Βόνν. 14), I 9 «Καί είθ’ ούτως εισέρχεται ό βασι
λεύς ένδον τοΰ βήλου τοΰ κρεμαμένου όπισθεν τής πύλης τοΰ νάρθηκος έν τφ μητα- 
τωρίιρ» (Βόνν. 61), I 23 «Είσελθόντος τοΰ βασιλέως ένδον τοΰ βήλου τοΰ πρό τοΰ 
νάρθηκος» (Βόνν. 132. Πρβλ. διόρθωσιν Φ. Κουκουλ έ, ’Επ. Έτ. Βυζ. Σπ. ΙΘ', 
1949, 76), II 47 (38) «Καί δτε είσέλθη ό βασιλεύς είς τό ώρολόγιον, σηκοΰται τό 
βήλον, καί εισέρχεται έν τω μητατωρίφ καί άλλάσσει καί είσοδεΰει μετά τού Πατριάρ- 
χου» (Βόνν. II 192), II 57 (48) «’Εξέρχεται διά'μέσου τοΰ ναοΰ "είς τόν νάρθηκα, 
κάκεΐσε άπαλλάξας, βάλλει τό σκαραμάγγιον αϋτοΰ... καί είθ’ ούτως απέρχεται» 
(Βόνν. 250).
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to Μέγα Μυτατώριον, δεξιά τοΰ βήματος εις την ΝΑ γωνίαν τοΰ ναοΰ' τοΰτο 
περιελάμβανε χώρον διά τον αΰτοκρατορικόν θρόνον, ιματιοθήκην καί τρί- 
κλινον V Ή ύπαρξις δυο μυτατωρίων εις διαμετρικώς αντιθέτους θέσεις της 
'Αγίας Σοφίας σημαίνει, δτι ή βασιλική εθιμοτυπία είχε πλουτίσει τον κα
θεδρικόν ναόν τής Κωνσταντινουπόλεως διά νέων μορφών' επομένως τό εν 
εκ τών μυτατωρίων τής 'Αγίας Σοφίας πρέπει νά άνταποκρίνεται προς την 
άπλουστέραν τάξιν, ή δποία ήκολουθεΐτο εις δσας εκκλησίας δεν μαρτυροΰν- 
ταί δύο μυτατώρια.

Ποία τάξις είναι άρχαιοτέρα: ή συνδεόμενη προς τό Μέγα ή ή συνδεο- 
μένη προς τό Μικρόν Μυτατώριον καί πόθεν κατάγεται αύτη ; Άπάντησιν 
εΐς τά ερωτήματα θά εΰρωμεν άνατρέχοντες εις την εκκλησιαστικήν τάξιν.

Έσημειώσαμεν ανωτέρω, δτι μέχρι τής στιγμής τής ομαδικής εισόδου 
τοΰ εκκλησιάσματος εντός τοΰ ναοΰ ή προπαρασκευαστική ακολουθία έτελεϊτο 
εις τό αΐθριον καί κατόπιν είς τον νάρθηκα (βλ. άνωτ. σ. 279 κέ., ιδίως 283 
κε.)' καί δτι οί κληρικοί ένεδύοντο τά άμφιά των έξω τοΰ κυρίως ναοΰ (βλ. 
άνωτ. σ. 290 κε.). ’Έξω τοΰ κυρίως ναοΰ, εΐς τό παρά τό αΐθριον διακονι
κόν, προσεφέροντο καί αΐ προσφοραί* 2.

Εΐς τήν Διαθήκην τοΰ Χριστού γίνεται λόγος περί θέσεως, δπου ό 
ίερεύς, μετά τοΰ πρωτοδιακόνου καί τών αναγνωστών καθήμενος, έγραφε τά 
προς μνημόνευσιν ονόματα, δηλ. τά ονόματα τών προσκομιζόντων τάς προσ
φοράς καί εκείνων υπέρ τών οποίων αΰται προσεφέροντο °. Ή θέσις κατα

ί-Λ 1 Ε. Mamboury, Topographie de Ste Sophie, Atti V Congr. Intern. 
StUdi- Bizantini (=Studi Biz. e Neoell. VI), II, Roma 1940, 20δ κέ.

2 Διαθήκη I 19 «Diaeonicon sit e regione dextera ingressus qui a dextris 
est, ut erucharistiae sive oblationes, quae offeruntur, possint cerni* (έκδ. Rahmani 
23, Προχείρως παρά J.. Quas.ten, Monumenta eucharistica et liturgica vetu- 
stissima, Bonnse 1935-1937, 237), ’Αραβική Διδασκαλία 35, 3 «Diaconicum sit 
ad dexteram (portae) australis ne populus videat oblata quae offeruntur* 
(έκδ. Funk 124, 5 - 7 παρά Quasten 2374). ΙΙερί τοΰ διακονικού βλ. Γ. Σωτηρίου, 
Ή ,πρρθεσις καί τίο διακονικόν έν τή άρχαίρ έκκλησίρ, Θεολογία ΙΗ', 1940, 77 κέ., 
τοΰ αύτοϋ, Χριστ. Βυζ, Άρχαιολ. Α', 190 κέ. Πρβλ. he merle, Philippes 
κλπ, 383 κέ. 'Ο ,L a s s u s, , Sanct. Chr. Syr. 239 κέ. είναι επιφυλακτικός. ’Εσχά
τως, βλ. A. Μ. Schneider, Liturgie und Kirchenbau in Syrien, Nachr. 
Akad. Wiss. Qott., Phil. - Hist. Kl. 1949, 64 κέ.

. ,3 Διαθήκη I,.. 19 «Commemorationis causa aedificetur locus, in quo consi- 
dqps sacerdos cum proto-diacono et lectoribus inscribat nomima eorum, qui 
offetunt oblationes, vel pro quibus ii obtulerunt, ut, cum ab episcopo sacra 
offeruntur,. lector, vel proto-diaconus nominet illos in commemoratione, quain 
pro.illis aacerdotes ccetusque supplicantes faciunt,.. Locus presbyterorum sit 
mtra. yelum prope locum commemorationis* (έκδ. Rahmani 25, παρά Qua
sten 239).
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γραφής των ονομάτων προσδιορίζεται παρά τής Διαθήκης ως ιδιαίτερον 
κτίσμα (sedificetur locus), ή ένταΰθα δέ καταγραφή των ονομάτων θά έγί- 
νετο κατά την πρόθεσιν των προσφορών, δηλ. κατά την πρώτην κατάθεσίν 
των (προ τής προσκομιδής των επί τής άγιας τραπέζης εις τό ί. βήμα). Ή 
πρώτη αυτή κατάθεσις εγίνετο έπι των τραπεζών προθέσεως εις τό διακο
νικόν, διατεταγμένον, ως εΐπομεν, δεξιά παρά τό αΐθριον.

Περί τοϋ διακονικού τοϋτου πολλά είναι τά αρχαιολογικά δεδομένα καί 
ή αντίστοιχος μορφή τής λειτουργίας παρουσιάζεται σαφής. ’Αλλά περί τοϋ 
χώρου καταγραφής τών ονομάτων, ως ιδιαιτέρου κτίσματος, δεν έχουν προ- 
ταθή αρχαιολογικά τεκμήρια. Ή καταγραφή τών ονομάτων θά εγίνετο εις 
θέσιν τινά παρά τό διακονικόν. Ό κ. Σωτηρίου μεταφράζει έλευθέρως τό 
sedificetur locus διά τοϋ «νά καθιερωθή τόπος» ’. 'Ο κ. Schneider μετα
φράζει κατά λέξιν (gebaut werden)1 2, επομένως θεωρεί αυτήν ως Ιδιαίτερον 
χώρον. Ό κ. L,emerle θεωρεί τό διακονικόν καί τήν θέσιν τών μνημονεϋ- 
σεων ως δυο διαφόρους χώρους3. Πάντως πρόκειται περί χώρου παρά τό 
αΐθριον.

Περαιτέρω ορίζεται παρά τής Διαθήκης ως θέσις τών πρεσβυτέρων 
χώρος, κλειόμενος διά παραπετάσματος (intra velum) καί ευρισκόμενος πλη
σίον τής θέσεως τών μνημονεΰσεων (prope locum commemorationis), 
δηλαδή παρά τό διακονικόν. ’Άρα διά τοϋ velum δεν εννοείται εδώ τό παρα
πέτασμα τοϋ τέμπλου, δεν πρόκειται περί τοϋ ί. βήματος' άλλωστε έχει προη- 
γηθή λεπτομερής λόγος περί αύτοϋ εις τό κείμενον τής Διαθήκης. Νομίζω, 
οτι ο έσω τοϋ παραπετάσματος χώρος ήτο διαμέρισμα τοϋ συνήθως τριμε- 
ροϋς νάρθηκος, αποχωρισμένου—καθώς μανθάνομεν τώρα—διά παραπετά
σματος' ή καί έτερός τις εις τό αΐθριον ή παρά τον νάρθηκα χώρος, διάφορος 
τοϋ διακονικοϋ.

Ή υπαρξις «βήλου» εις τήν περιοχήν τοϋ αίθριου καί τοϋ νάρθηκος 
εξηγείται έκ τής λειτουργικής σημασίας τών χώρων τούτων, ως εΐδομεν αυτήν 
ανωτέρω. Ή Διαθήκη δεν όμιλεΐ περί τής θέσεως τοϋ επισκόπου προ τής Μι- 
κράς Εισόδου' πιθανώς ή θέσις του υπονοείται ως εντός τοϋ βήλου, εντός τοϋ 
οποίου καί θά ενεδϋετο τά άμφια, παραλειπομένης τής ιδιαιτέρας μνείας ως 
περιττής, διότι, ως φαίνεται, ή Διαθήκη θέλει εις τό σημεΐον τοϋτο νά κατο- 
χυρώση προνόμια τών πρεσβυτέρων. Τό βήλον δέ τοϋτο—παρά τον νάρθηκα— 
έπεβίωσε διά τής συντηρητικής αΰτοκρατορικής εθιμοτυπίας εις τό Μικρόν 
Μυτατώριον τής 'Αγίας Σοφίας. Ή εισαγωγή του όμως εις τήν εκκλησια
στικήν τάξιν οφείλεται εις έπίδρασιν τής αΰτοκρατορικής εθιμοτυπίας, ήτις

1 Γ. Σωτηρίου, Χρ. Βυζ. Άρχ. 175.
2 Schneider, ’Ένθ·’ άν. 52.
8 Be merle, ”Ενθ’ αν. 385.
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ορίζει ν’ άποσυρεται δ βασιλεύς εις ιδιαίτερον χώρον άλλάσσων στολήν ‘. 
Κατά τούς χρόνους τής Διαθήκης (5ου αϊ.) δ λειτουργικός χώρος δ έσω τοΰ 
παρά τον νάρθηκα βήλου δεν φέρεται νά έχη ιδιαίτερον όνομα. Εΐπομεν ότι 
θά έχρησίμευεν ως τόπος αλλαγής στολής" εντεύθεν δέ ή θέσις του πλησίον 
τού διακονικού. ’Αλλά και τό διακονικόν είναι τό έκ τών αρχαιότερων πηγών 
γνωστόν ώς ίματιοφυλάκιον 1 2.

Ή αραβική μετάφρασις τής Διδασκαλίας (Didascalia Arabica) παρου
σιάζει διάταξιν εις τινα μεν σημεία σαφεστέραν τής Διαθήκης, εις ά'λλα όμως 
σημεία συγκεχυμένην. Παρ’ αυτής δηλ. δρίζεται δεξιά τής νοτίου θυρας— 
εννοείται τού νάρθηκος—νά ύπάρχη τό διακονικόν ως τόπος καταθέσεως τών 
προσφορών (βλ. άνωτ. σ. 296a)" άλλ’ ορίζεται καί άλλος εις την αντίστοιχον 
πλευράν τής εκκλησίας (e loco septentrionali) χώρος καταθέσεως προσφορών 
(domus oblatorum), οστις συγχρόνως είναι καί θέσις καταγραφής τών ονο
μάτων παρά τών διακόνων διά την μνημύνευσίν των παρά τοΰ ίερέως, οπότε 
προσεύχεται (quando orat)3.

Νομίζω ότι δεν πρόκειται περί δυο θέσεων προσφορών, άλλ’ ότι δ 
φερόμενος ως δεύτερος χώρος καταθέσεως τών προσφορών είναι ή θέσις τών 
μνημονεΰσεων—εννοείται προ τής ενάρξεως τής λειτουργίας. Άλλ’ έκ τής 
Αραβικής Διδασκαλίας πληροφορουμεθα τώρα, ότι ή θέσις τής καταγραφής 
τών ονομάτων διά μνημόνευσιν αποτελεί ιδιαίτερον διαμέρισμα, αντίστοιχον 
προς τό διαμέρισμα τού διακονικού. Εις την Διαθήκην δεν δρίζεται ή ακριβής 
έν σχέσει προς τό διακονικόν θέσις τού χώρου τών μνημονεΰσεων, πιθανώς 
διότι υπονοείται οΰτος ώς πλησίον τοΰ διακονικού ευρισκόμενος.

Ό χώρος τών μνημονεΰσεων νομίζω δ'τι είναι δ αλλαχού μαρτυροΰ- 
μενος «χώρος εις πρόσρησιν» τού επισκόπου, εις τήν θέσιν αυτήν ύποδεχο- 
μένου τούς εισερχομένους εις τήν εκκλησίαν πιστούς. Περί τάς άρχάς τοΰ 6ου

1 Κ. Πορφυρογ. I 1 «έν γάρ τοΐς άργυροίς κίοσι τοΰ αύτοΰ άκκουβίτου 
κρέμονται βήλα πρός τό μή όράσθαι τούς δέσποτας, δτε ένδιδύσκονται τούς λώ- 
ρους» (Βόνν. 25), I 9 (Βόνν. 62) κ.ά. Πρβλ. I. Παπαδοπούλου-Falier, 
Τό μουτατώριον τοΰ έν τφ Έβδομα) ναοΰ Ίωάννου τοΰ Βαπτιστοΰ, Bull. Corr. Hell. 
70, 1946, 429.

2 'Ιματιοφυλάκιον ήδη περί τό 300 ε’ις τήν εκκλησίαν τής Κωνσταντίνης 
(Cirta) (βιβλιογρ. άνωτ. σ. 274,). Πρβλ. Μ. Βασιλ. καν. 96 (Riedel, Kirchen- 
rechtsquellen 273).

3 ’Αραβική διδασκαλία 35, 14 -15 «Supra ecclesiam e loco septentrionali 
sit domus oblatorum, et diaconi nomina eorum, qui singulis diebus dona affe- 
runt, describant, sive sit pro vivis sive pro mortuis, ut sacerdos, quando orat 
eos commemoret, et ita in diacono eorum eommemorationem hac hebdomade 
efficiat, et ei, qui prope velamenta sunt, sicut et populus simul orent pro 
illis*. (έκδ. Funk 125, 10-17 παρά Quasten 239„).
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αι. (προ τοΰ 520 μ.Χ.) εις την Γάζαν, εις μέν τό μαρτύρων τοΰ Σέργιου δ 
«χώρος εις πρόσρησιν» μαρτυρείται παρά τδ άκρον της δεξιάς στοάς τοΰ 
αίθριου’, ήτοι παρά την συνήθη θέσιν τοΰ διακονικού' άλλ’ εις τό μαρτύ
ρων τοΰ Στεφάνου μαρτυρείται αριστερά τής ανατολικής στοάς τοΰ αίθριου, 
διαστελλόμενος σαφώς τοΰ διακονικοΰ, ευρισκομένου δεξιά1 2. Αι διατάξεις 
τών δύο τούτων εκκλησιών τής Γάζης νομίζω δτι υπομνηματίζουν έπαρκώς 
τάς αντιστοίχους διατάξεις τής Διαθήκης καί τής ’Αραβικής Διδασκαλίας, ως 
άνελύσαμεν αΰτάς ανωτέρω.

Αί προσρήσεις θά συνίσταντο εις τον ασπασμόν τής χειρός τοΰ έιμ- 
σκόπου. Εις τά 'Ιεροσόλυμα ως χώρος προσρήσεων εχρησίμευε πάντοτε ή 
Άνάστασις, έξω τών κιγκλίδων—ένν. τών εσωτερικών κιγκλίδων, εντός τών 
οποίων περιεκλείετο τό σπήλαιον τοΰ 'Αγίου Τάφου3 4. Έκεΐ, έξω τών κιγ
κλίδων τούτων, εΰρίσκοντο 6 θρόνος τοΰ επισκόπου καί αί έδραι τών ιερέων *' 
υπενθυμίζω δε δτι ή ’Ανάστασις έχρησίμευεν ως χώρος δλων τών ακολου
θιών τοΰ νυχθημέρου, πλήν τής λειτουργίας (βλ. άνωτ. σ. 284-285). Εντός 
τοΰ συμπλέγματος τούτου ιερών χιόρων ή μορφή τής λατρείας ήτο βέβαια 
ιδιότυπος κάπως, αλλά περί τοΰ προκειμένου βασικόν είναι τό δτι αί προσρή
σεις έγίνοντο έξω τής ευχαριστιακής αιθούσης.

Εις την βασιλικήν Α τών Φιλίππων είχε κτισθή μικρόν αψιδωτόν δωμά
των παρά την δεξιάν δίοδον έκ τής εξωτερικής αυλής εις τό αΐθρων τής 
εκκλησίας καί παρά τό δωμάτων τοΰ το, εις την δυτικήν πλευράν τοΰ αίθριου, 
έν μέση) τεσσάρων κογχών μέ κρήνας, έπεχουσών τήν θέσιν φιάλης, είχε κατα- 
σκευασθή μεγάλη ήμικυκλική εξέδρα, αποκλεισμένη διά τριβήλου. Ή εξέδρα, 
βάθους περίπου 3 μ. καί πλάτους άνω τών 4 50 μ., είχε δάπεδον κατά τι 
ύψηλότερον τοΰ λοιποΰ δαπέδου, έκαστος δε τών κιόνων τοΰ τριβήλου έβαινεν 
επί ιδιαιτέρου αρκετά ΰψηλοΰ μαρμάρινου στυλοβάτου, έκτεινομένου μεταξύ 
τοΰ κίονος καί τοΰ αντιστοίχου άκρου τής εξέδρας. Οΰτω δέ άφίνετο ελεύ
θερον τό μεσαϊον άνοιγμα τοΰ τριβήλου, προφανώς διά νά χρησιμεύση τοΰτο

1 Χορικίου, Έγκώμ. είς Μαρκιανόν, λόγ. α', 22 «παραδραμόντι δέ τοΰτον 
(τό αΐθριον) έν δεξιά πρός ήλιον άναχωροϋντα τά μέν πρός μεσημβρίαν χιορίον έστί 
τφ τήν ίερωσύνην λαχόντι δικαίως είς πρόσρησιν ίδρυμένον οφειλομένην» (έ'κδ. 
Fcerster 8).

2 Χορικ., Έγκ. είς Μαρκ., λόγ. β' 33 «μία δέ τούτων (των στοών τού αί
θριου) ή τοΰ τεμένους προβεβλημένη δίδωσιν είσοδον έν δεξιά μέν είς οίκον ύπηρέ- 
ταις ιερουργίας (=τό διακονικόν), έξ εύωνύμου δέ πρός χώρον είς πρόσρησιν άνει- 
μένον τφ τήν ίερωσύνην λαχόντι... έ'νθα... χρηστός ίερεΰς... άδόλφ δεχόμενος γνώμη 
καί μειδιώντι προσώπφ τούς είσιόντας» (Fcerster 36).

3 Αίθερ., Itiner. 24 (Petre 190, 192, 196 καί έλλ. μετάφρ. Ν. Χιών 7, 
1908, 223, 224, 225), 25 (Petre 200 καί Ν. Χιών 226).

4 Βλ. Grabar, Martyrium I, 261 κέ., 268-269.
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Είκ. 6. Αΐθριον τής βασιλικής Α των Φιλίππων.
Τό έστιγμένον διαμέρισμα είναι τό διακονικόν (Ρ. Lemerle).

ως δίοδος. Έπί τών κιόνων τοΰ τριβήλου έξετείνετο ευθύ έπιστΰλιον (είκ. 
6 καί 7)8.

Ό κ. Lemerle δικαίως διστάζει νά έξηγήση τό αψιδωτόν δωμάτιον ως 
τον χώρον των προσρήσεων—έχει την είσοδόν του εκ τής εξωτερικής αυλής 
καί εξοδον εις την δίοδον προς τό αΐθριον' φαίνεται δε, παρά τούς διστα
γμούς καί πάλιν τοΰ κ. Lemerle, ότι πρόκειται περί τοΰ διακονικού, ήτοι 
περί τού τόπου τής καταθέσεως των προσφορών. Άλλ’ επίσης διστάζει ό κ. 
Lemerle καί περί τής εξέδρας, νά θεώρηση αυτήν ως τον χώρον προσρή

8 Lemerle, Philippes 299 καί 313 κέ. πίν. XVIII, XXI, XXII, XXXV - 
XXXVI καί XXXVII - XXXVIII καί—διά τό έπιστύλιον-Rev. Arch., 6me Ser., 
XXXIV, 1949, 103.
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σεων Έν τοΰτοις ή συμφώνως προς την Διαθήκην γειτονία τοΰ χώρου 
των μνημονεΰσεων (=χά>ρου προσρήσεων) προς τό διακονικόν (βλ. άνωτ. 
σ. 297), νομίζω δτι δεν άφίνει αμφιβολίαν περί τής λειτουργικής χρήσεως 
τής εξέδρας τοΰ αίθριου τής βασιλικής Α των Φιλίππων' δτι δηλ. πρόκειται 
περί τής θέσεως τοΰ επισκόπου κατά την 
τελετουργικήν παραμονήν του εις τό αΐ- 
θριον.

'Ο χώρος προσρήσεων θά έχρησί- 
μευε καί ως θέσις αλλαγής στολής, ά- 
ποκλειόμενος προς στιγμήν διά βήλου 
(πρβλ. τό intra velum). Επομένως ό 
χώρος προσρήσεων είναι δ,τι και τό βυ
ζαντινόν μυτατώριον. Εντεύθεν δ’ εξη
γείται τό τρίβηλον προ τής εξέδρας - μυ- 
τατωρίου τής βασιλικής Α τών Φιλίπ
πων (είκ. 7). Τοΰ χώρου τοΰτου δεν διε- 
σώθη εκ τής παλαιοχριστιανικής εκκλη
σιαστικής παραδόσεως ό μονολεκτικός 
τύπος ονόματος' διεσώθη μόνον τό όνο
μα, δπερ μετεδόθη εις τον ΰπ’ δ·ψιν χώ
ρον—«μυτατώριον»—έκ τής ορολογίας
τής αΰλικής εθιμοτυπίας, κατόπιν τής χρησιμοποιήσεώς του καί παρά τοΰ 
βασιλέως.

Έκ τών άλλων μνημείων ασφαλώς ώς μυτατώριον πρέπει νά έξηγηθή 
τό αριστερόν διαμέρισμα τοΰ νάρθηκος τής μεγάλης βασιλική? τής Νικοπό- 
λεως, τής λεγομένης τοΰ Άλκίσονος (είκ. 8)1 2' τοϋτο, χωριζόμενον από τοΰ 
άλλου χώρου διά τριβήλου, εύρίσκεται απέναντι τοΰ διακονικοΰ, ως ακριβώς 
θέλει ή ’Αραβική Διδασκαλία καί μαρτυρεί περί τοΰ 'Αγίου Στεφάνου τής 
Γάζης δ Χορίκιος. Εις τήν εν Πανόρμφ Μυλοποτάμου Κρήτης βασιλικήν 
τό μυτατώριον ήτο μικρόν διαμέρισμα αριστερά τοΰ νάρθηκος, επικοινωνούν 
μετ’ αυτού διά θύρας καί έφωδιασμένον δι’ εδωλίων κατά μήκος τών τοίχων 
(σώζονται μόνον τα εδώλια τοΰ Δ τμήματος)3. Εις αυτήν σχεδόν τήν θέσιν 
έχει καί ή βασιλική τής Έλευσίνος θάλαμον με μαρμάρινον θρόνον1, δεν

Είκ. 7. Μυτατώριον της βασιλικής Α 
τών Φιλίππων 

(Σχέδιον κ. Κίμ. Λάσκαρι).

1 Eemerle, Philippes 319 καί Rev. Arch., Ένθ’ άν. Ό Σωτηρίου, 
’Επ.'Ετ. Βυζ. Σπ. ΙΗ', 1948, 271, τήν εξηγεί ως θέσιν τής φιάλης.

2 Βλ. Γ. Σωτηρίου, έν Πρ. Άρχ. Έτ. 1938, 112 κέ. πίν. 1, έν Θεολογία 
ΙΗ’, 1940, 88 είκ. 3 καί Χριστ. Βυζ. Άρχαιολ. 216 είκ. 108.

3 Ν. Πλάτων, Πρ. Άρχ. Έτ. 1945- 1947. 1948, 121 είκ. 1 (κάτοψις).
1 Γ. Σωτηρίου, Άρχ. Έφημ. 1929, 184 είκ. 15.
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Είκ. 8. Ή Μεγάλη Βασιλική (Άλκίσονος) τής Νικοκόλεως (Γ. Σωτηρίου).
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δύναται όμως νά έξηγηθή μέ βεβαιότητα ως μυτατώριον, επειδή είναι κάπως 
άπομεμονωμένος ό χώρος ουτος καί θά ήδύνατο νά έξηγηθή και εκ τοϋ πλη
σίον βαπτιστηρίου.

Άλλα τό πλέον ενδιαφέρον παράδειγμα μυτατωρίου προσφέρει ή βασι
λική τοΰ Kherbet Guidra (είκ.4).
To μυτατώριον εδώ ήτο προσκε- 
κολλημένον εις το μέσον τοΰ A 
τοίχου τοϋ έστεγασμένου αίθριου 
έμπροσθεν τοΰ ανοίγματος τής 
θΰρας, είχε μορφήν δικιονίου πυ- 
λώνος καί εΰρέθη έστρωμένον 
διά ψηφίδων. ’Αλλά πυλών εις 
την θέσιν αυτήν δεν έχει νόημα 
Τοΰ παραδείγματος τούτου ή ό- 
μοιότης προς τήν δικιόνιον κατα
σκευήν τής βασιλικής Α τής Ν.
Άγχιάλου (εϊκ. 5) (βλ άνωτ. σ.
294) είναι, ώς νομίζω, εκτός συ- 
ζητήσεως' πείθει δέ δτι καί εις 
τό ελλαδικόν μνημείον πρόκειται 
περί μυτατωρίου έφωδιασμένου 
μέ βήλα. Ή άναπαράστασίς του 
εν εΐκ. 9 δεν είναι απολύτως α
κριβής, παρέχει δ’μως σαφή ιδέαν 
περί τοΰ πράγματος.

Είκ. 9. Μυτατώριον της βασιλικής Α τής Ν. 
Άγχιάλου (Σχέδιον κ. Κίμ. Λάσκαρι).

Εϊς τάς πτωχοτέρας εκκλησίας ως μυτατώριον τών κληρικών θά εχρησί- 
μευεν έν εκ τών διαμερισμάτων τοΰ συνήθως τριμερούς νάρθηκος' εντεύθεν 
δέ ή παράδοσις νά ένδύεται ό Ιπίσκοπος τά άμφιά του εις τον νάρθηκα 8. 
Εις δέ τάς περιοχάς, δ'που ή μορφή τής λειτουργίας είχε μείνει κάπως άνε- 
ξέλικτος, θά ενεδύοντο οι κληρικοί τά άμφιά των εις τό ίματιοφυλάκιον, τό 
κατόπιν μαρτυρούμενον ώς διακονικόν (πρβλ. άνωτ. σ. 298), δπως δηλαδή καί 
σήμερον. ’Αλλά ή μεταγενέστερα άπόδοσις τοΰ ονόματος τοΰ μυτατωρίου 
καί εις τό διακονικόν3 οφείλεται εις τήν αλλαγήν τής τάξεως τής άμφιέσεως, 1 2 3

1 Βλ. άνωτ. σ. 286. Πρβλ. διάταξιν ΈΟν.Βιβλ.Ά'Θ’ην. κωδ. 813 (άνωτ. σ. 291 j).
2 Βλ. άνωτ. σ. 291.
3 Βλ. Goar, Εΰχολόγιον, Βενετία 1730, 499 -500, Du Cange, Glossa- 

rium έν λ. μιτατώριον καί Sophocles, Lexicon έν λ. μητατώριον, Reiske, 
Σχόλια εις Πορφυρογέννητον έκδ, Βόννης II, 110, Ν, Β ο υ λ γ ά ρ ε ω ς, 'Ιερά κατή- 
χησις2, Άθήναι 1940 , 95,
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εις την μετάθεσίν της από τοΰ μυπατωρίου τοΰ νάρθη'κος εις ιό δεξιά τοΰ 
βήματος μεταγενέστερον διακονικόν.

Εις την ίουστινιάνειον 'Αγίαν Σοφίαν τό Μέγα Μυτατώριον ήτο άσχετον 
προς την εκκλησιαστικήν τάξιν και άφεώρα μόνον εις την αύτοκρατορικήν 
εθιμοτυπίαν. *Ητο τό ιδιαίτερον διαμέρισμα τοϋ βασιλέως εντός τής 'Αγίας 
Σοφίας κατά την διάρκειαν τής λειτουργίας' ή έχρησιμοποιεΐτο τοϋτο μόνον 
κατά τάς ανεπισήμους επισκέψεις τοϋ βασιλέως εις την 'Αγίαν Σοφίαν, οσάκις 
δηλαδή, ενίοτε κατόπιν επιτιμίου, άπέφευγεν ουτος τάς βασιλικάς πΰλας καί 
εϊσήρχετο διά τής Ν θύρας, μέσφ τοϋ 'I. Φρέατος’. Καί εις την προϊουστι- 
νιάνειον 'Αγίαν Σοφίαν 6 βασιλεύς κατά την λειτουργίαν άπεσΰρετο εις Ιδιαί
τερον χώρον, τό «παρακύκλιν» 2. Εις δέ την εκκλησίαν τοϋ Προδρόμου εις 
τό 'Έβδομον προσετέθη ιδιαίτερον πλάγιον πολυτελές διαμέρισμα, προσφυώς 
εξηγηθέν ώς μυτατώριον8. Τέλος ώς μυτατώρια έπεζήτησε νά έξηγήση δ 
Mavrodinov τά δύο προ τής προθέσεως και τοΰ διακονικοΰ εκατέρωθεν τοΰ 
βήματος διαμερίσματα τής βυζαντινής βασιλικής τής Πλίτσκας εν Βουλγαρίμ : 
τό αριστερόν διά τον αρχιερέα καί τό δεξιόν διά τον βασιλέα των Βουλ
γάρων1 2 3 4. Άλλ’ ή διάταξις τής βασιλικής τής Πλίτσκας, απαράλλακτος προς 
την διάταξιν τής βασιλικής τοΰ 'Οσίου Νίκωνος εν Σπάρτη 5 * κ.ά., ανήκει εις 
μεταβατικόν τύπον τής ιστορίας τής διαμορφώσεως των μερών τοΰ χριστια- 
νικοϋ ναοϋ, άσχετον προς την βασιλικήν εθιμοτυπίαν, καί δεν προσφέρει 
ιδιαίτερόν τι στοιχεΐον' ανεξαρτήτως τοΰ αν ενδεχομένως—διότι λείπουν αί 
άμεσοι μαρτυρίαι—τό έν τουλάχιστον τών εν λόγφ διαμερισμάτων τής βασι
λικής τής Πλίτσκας εχρησιμοποιήθη καί ώς βασιλικόν μυτατώριον.

'Η ανωτέρω έπιχειρηθεισα ερμηνεία τών κειμένων, ιδιαιτέρως τής Δι
δαχής, άφίνει έν σημεϊον ακάλυπτον. Εις τό κείμενον δηλ. αυτό ή θέσις 
τών πρεσβυτέρων ορίζεται εντός τοΰ βήλου (intra velum), τοΰτο δέ πάλιν 
τοποθετείται παρά τήν θέσιν τής μνημονεύσεως (prope locum commemo- 
rationis)' ήτοι εις τό κείμενον φαίνεται ώς νά πρόκειται περί δύο διακεκρι-

1 Θεοφ. Σ υ ν ε χ. VI 23 (Βόνν. 370) καί VI 29 (Βόνν. 376), Συμεών Μ ά
γιοί ρ., Περί Δέοντος Σοφοϋ 18 (Βόνν., Αυτόθι 709) καί 24 (Βόνν. 712).

2 ”Εκθεσις τής βασιλείου τάξεως I 91 (Βόνν. 415). Πρβλ. Ί. Παπαδόπου- 
λ ο ν, Bull. Corr. Hell. 70, 1946, 431 -432. «Παρακυκλιν» διόρθωσις τοΰ Παπαδο- 
πούλου" είς τό κείμενον «παρατίτλιν».

3 R. Demangel, Contribution a la topographie de l’Hebdomon, Paris 
1945, 21 κέ. Περί τής ερμηνείας του βλ. II απαδ όπουλον, ”Ev{K άν. 428 κέ., 
432 καί είς Memorial Petit, ”Ενθ·’ άν. 370 κέ.

4Ν. Mavrodinov, Ή μεγάλη βασιλική έν Πλίτσκα καί ή βουλγαρική 
αΰλική εθιμοτυπία, Izvjestija Bulg. Arch. Inst. 13, 1929, 246 κέ. (βουλγ.).

5 Γ. Σωτηρίου, Θεολογία ΙΗ', 1940, 99 είκ. 8 καί Χριστ. Βυζ. Άρχαιολ.
Λ' είκ. 106.
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μενών χώρων. Άλλα, καθόσον τουλάχιστον γνωρίζω, δεν υπάρχουν αρχαιο
λογικά τεκμήρια έπιτρέποντα τοιαότην ερμηνείαν, διά τον λόγον δέ τούτον 
εθειόρησα την θέσιν τής μνημονεόσεως περίπου ως την ιδίαν προς τον χώρον 
των προσρήσεων. Κατά ταΰτα γίνεται εδώ δεκτόν, δτι οί επιφορτισμένοι την 
καταγραφήν τών ονομάτων κληρικοί θά έκάθηντο καί αυτοί εις τον χώρον 
τών προσρήσεων, αλλά κάπου έξω τοΰ βήλου' οι πρεσβύτεροι θά έκάθηντο 
πλησίον αυτών, άλλ’ εντός τοΰ βήλου' καί εις τό βάθος τοΰ χώρου θά έκά- 
θητο ό επίσκοπος. Επομένως θά ΰπήρχεν είδος ήμιφορητοΰ (ξυλίνου) ή 
μονίμου σύνθρονού εις τό παλαιοχριστιανικόν «μυτατώριον», τοΰ όποιου ή 
λειτουργία φαίνεται τώρα ότι συνέπιπτεν εν μέρει προς την λειτουργίαν τοΰ 
συριακοΰ τόπου βήματος ή άμβωνος1.

"Οτι δέ ή θέσις τής μνημονεόσεως δεν ήτο εντός τών εκκλησιών παρά 
τό άγ. βήμα καί ότι δεν πρόκειται περί τής κατά την αναφοράν μνημονευ
σεως τών ονομάτων, άλλ’ ότι ή θέσις αΰτη ήτο έξω καί συνεδέετο προς την 
μνημόνευσιν τών ονομάτων κατά την πρόθεσιν τών προσφορών, διδασκόμεθα 
εκ τών εκκλησιών τής Μεσοποταμίας (Tur 'Abdin), επαρχίας μέ αρχαϊκούς 
χαρακτήρας, λόγορ τής αποκοπής της από τοΰ άλλου χριστιανικοΰ κόσμου. 
Περί τοΰ προκειμένου δεν έχει σημασίαν τό ότι αί βασιλικαί τής Μεσοποτα
μίας δεν ανήκουν εις τον τόπον, τον όποιον προϋποθέτουν ή Διδαχή καί ή 
Αραβική Διδασκαλία, δηλαδή, τό ότι δεν είναι αξονικής διατάξεως μέ νάρ
θηκα καί αΐθριον προς Δ καί μέ διακονικόν δεξιά τοΰ νάρθηκος.

Αί βαλιλικαϊ τοΰ Tur 'Abdin έχουν κατά μήκος τής Ν πλευράς των 
προσηρτημένην αυλήν, απλήν ή μετά στοών καί Ιφωδιασμένην κατά τήν A 
πλευράν της μέ μεγάλην εξέδραν υπό τό όνομα «τόπος προσευχής»—εις τήν 
συριακήν γλώσσαν bet selota. Ή εξέδρα είναι άνοικιή προς τήν αυλήν καί 
φέρεται ως ό τόπος διά τάς ακολουθίας τών 'Ωρών έν καιρώ θέρους καί ως 
θέσις τών κληρικών—τοΰ λαοΰ ή θέσις εννοείται είς τήν αυλήν, εν ΰπαίθρφ. 
Επομένως δέν πρόκειται περί αυλής απλώς, αλλά περί λειτουργικοΰ χώρου, 
περί τοΰ συριακοΰ τόπου «αίθριου», αντιστοίχου προς τό λειτουργικής χρη- 
σιμότητος αΐθριον τών ελληνιστικών βασιλικών (βλ· άνωτ. σ. 279 κέ.). 'Όπου 
δέν υπήρχε bet selota αί άκολουθίαι ετελοΰντο προ τής εισόδου τής καθ’ 
αυτό βασιλικής (πρβλ. τήν λειτουργικήν χρησιμότητα τοΰ νάρθηκος άνωτ. σ. 
283 κε.), κατά δέ τον χειμώνα ετελοΰντο εντός τών Ικκλησιών. Είς τάς ύπ’ 
όψιν εξέδρας ή παρά τήν είσοδον προς τον κυρίως ναόν, δηλαδή είς τους 
τόπους προσευχής, εΰρέθησαν άναγεγραμμένα ονόματα θανόντων, όπερ ση
μαίνει, ότι ή εξέδρα τής αυλής ή ό παρά τήν είσοδον χώρος ήσαν θέσεις

1 Περί τοΰ συριακοΰ άμβωνος βλ. άνωτ. σ. 290. ΠρόσΟες Α. Μ. Schnei
der, Hiturgie u. Kirchenb. in Syr., ”Ενθ’ άν. 61 κε.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, "Ετος Κ' 20
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μνημονεΰσεων’Έξω τής Μεσοποταμίας εις την αξονικής διατάξεως, μέ 
αΐθριον προς Δ, βασιλικήν Bin - bir - kilisse άριθ. 7 ή εξέδρα εύρίσκεται

εις τον Α τοίχον ευρυχοιρου αυλής όπι
σθεν τοΰ ναοϋ εις την προέκτασιν τοϋ 
άξονος τής εκκλησίας' ή εξέδρα είναι με
γαλοπρεπής μέ δυο κίονας προ αυτής και 
στέγασμα (είκ ΙΟ)1 2.

Ό Schneider, επηρεασμένος έκ τής 
αναγραφής των ονομάτων διά μνημόνευ- 
σιν, εξηγεί τάς εξέδρας των ανωτέρω 
μνημείων ως ύπηρετούσας νεκρικόν τι 
έθιμον (νεκρόδειπνα) και συνδέει αΰτάς 
προς τήν νεκρικήν εξέδραν τοϋ Marnsi- 
nac (Σάλωνος) τής Δαλματίας3. Άλλ’ 
άντι να ζητήσωμεν ερμηνείας επί τη 
βάσει των εξωτερικών ομοιοτήτων, νο
μίζω δτι είναι μεθοδικώτερον νά στη- 
ριχθώμεν εις τήν παράδοσιν, ή οποία 
ακόμη, γεμάτη άρχαϊκότητα, θέλει τήν 
bet selota χώρον λειτουργικόν. Ή G. 
Bell παρέχει τήν πληροφορίαν, δτι εις 
τήν bet selota τελούνται αί άκολουθίαι 
τοΰ νυχθημέρου τής έβδομάδος, τής καθ’ 
αυτό εκκλησίας χρησιμοποιούμενης μό
νον κατά Κυριακήν 4. ’ Αν τώρα ένθυμη- 
θώμεν τήν μορφολογίαν τής ίεροσολυ- 
μιτικής λειτουργικής παραδόσεως (βλ. 
άνωτ. σ. 284-285), άντιλαμβανόμεθα 
πλέον δτι ή bet selota τής βασιλικής 

Bin - bir - kilisse άριθ. 7 αντιστοιχεί προς τήν θέσιν τής Άναστάσεως, Ιν φ 
ό καθ’ αυτό ναός αντιστοιχεί προς τήν βασιλικήν τοϋ Γολγοθά. Και άντιθέ-

1 Μνημεία καί πηγάς βλ. παρά Α. Μ. Schneider, Basilica discoperta 
κλπ. 138 κέ.

2 W. Ramsay- G. Bell, The thousand and one churches, London 
1909, 85 είκ. 46-50, K. L i e s e n b e r g, Der Einfluss der Liturgie auf die 
friihchristliche Basilika, Neustadt 1928, 148 είκ. 58 καί A. M. Schneider, 
Αυτόθι 139 είκ. 5.

3 Schneider, “Ενθ’ άν. Περί τής εξέδρας τοϋ Μαρούσινακ βλ. Forschun- 
gen in Salona III (1939), σ. 8, 14 είκ. 10, 23 (R. Egger) καί σ. 85 κέ., είκ. 
Ill -113 (Ε. Dyggve).

1 Ramsay-Bell, Ένθ^άν. 99."

Είκ. 10. Βασιλική Bin - bir - kilisse 
άριθ. 7. Τά έστιγμένα μέρη είναι 

υπαίθρια (Α. Μ. Schneider).
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τως άποκτώμεν τώρα σαφεστέραν ιδέαν περί τής διατάξεως των χώρων τοϋ 
ιερού των 'Ιεροσολύμων καί περί τής λειτουργίας των*.

Συγκεφαλαιώνω : Ή bet selota, ώς θέσις των κληρικών καί συγχρόνως 
ως τόπος μνημονεύσεως, είναι δ,τι καί ό χώρος προσρήσεων, ό locus com- 
memorationis—τό παλαιοχριστιανικόν «μυτατώριον»—τών ελληνιστικού 
τόπου βασιλικών. 'Ο ίερευς μνημονεύει τά ονόματα οσάκις προσεύχεται εκεί, 
δηλ. κατά την τέλεσιν τών ακολουθιών τού νυχθημέρου (quando orat), ή 
εκεΐ δέ αναγραφή τών ονομάτων έπέχει την θέσιν διπτύχων. Οί πρεσβύτεροι 
κάθηνται εντός τής bet selota, έμπροσθεν τής οποίας θά εκρέματο βήλον 
(intra velum), συμφώνως προς γενικοπέραν παράδοσιν 1 2. Ή bet selota καί 
αί δμοιαι κατασκευαί προσφέρουν τά αρχαιολογικά τεκμήρια τών κειμένων 
τής Διαθήκης καί τής ’Αραβικής Διδασκαλίας (βλ. άνωτ. σ. 296a-3, 2983).

7. Η ΛΑΜΠΑΔΓΙΦΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

'Η χριστιανική τελετουργική φωταγωγία άπαντά ήδη από τοϋ 1ου αϊ. 
καί φέρεται συνδεδεμένη προς αναμνήσεις εκ τής ιουδαϊκής λατρείας (ΙΙρ. 
κ’ 8, Άποκ. α' 12, β' 1, δ' 5, ια' 4). ’Αλλά περί τελετουργικής λαμπαδηφο
ρίας τον πρώτον υπαινιγμόν προσφέρει ή τοιχογραφία τών Μυροφόρων εις 
τό βαπτιστήριον τής Δούρας (πρώτου ήμίσεος τού 3ου αί.).

Ή τοιχογραφία τής Δούρας είναι ελλιπής' τό σωζόμενον τμήμα της 
παρουσιάζει τρεις γυναίκας, αί όποΐαι κρατούν λαμπάδας καί μικρά δοχεία 
καί βαδίζουν προς σαρκοφάγον, εκατέρωθεν τής οποίας είκονίζονται δύο 
μεγάλοι αστέρες' εις τήν άλλην πλευράν τής τοιχογραφίας, συμμετρικώς, θά 
είκονίζοντο άλλαι γυναίκες (είκ. II)3. Ή τοιχογραφία αυτή εξηγείται συνή
θως ως παράστασις τών Μυροφόρων προ τοϋ τάφου τοϋ Χριστού. Τά δέ 
μικρά σκεύη θεωρούνται μυροδοχεία, αλλά πιθανώς πρόκειται περί θυμιατη- 
ρίων—είναι ανοικτά άνω καί ερυθρά. 'Οπωσδήποτε δεν πρόκειται περί άπει- 
κονίσεως ιστορικής σκηνής, αλλά περί αλληγορίας. Οί αστέρες είναι σύμβολα 
τής θεότητος, τοποθετημένοι δ’ εκατέρωθεν τού τάφου, δίδουν εις αυτόν

1 Πρβλ. Dyggve, Gravkirken σ. 18 κέ., πίν. V Α καί VII Α, δσπς θεω
ρεί οτι τό αϊθριον τής Άναστάσεως άπέληγεν εις ημικύκλιον (ή είς εξέδραν).

3 Παραδείγματα παρά Grabar, Martyrium I σ. 73, είκ. 8 καί σ. 74, 80-81, 
88, 89.

3 Ρ. Baur έν Excav. at Dura - Europos, Prelira. Rep. V (1934), 270 κε., 
πίν. XLI, XLII καί XEVIII, Στυλ. Πελεκάν ίδη, Τό πρωτοχριστ. βαπτιστήρ. 
τής Δούρας - Εύρωποΰ, Ν. Σιών 31, 1936, 213 κέ., W. Seston, I/eglise et le 
bapt. de Doura - Europos, Ann. 6c. Haut. Et. Gande I, 1937, 169 κέ. Βλ. καί 
Wulff, Altchr. Byz. Kunst, Bibliogr. -krit. Nachtr. σ. 25 είκ. 534.
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θριαμβευτικόν νόημα. Πρόκειται περί αλληγορίας της άναστάσεως, περί ύπο- 
μνήσεως τής επιφάνειας τής θεότητος τοϋ Χρίστου μετά τον ενταφιασμόν του. 
Προς τον Χριστόν - Θεόν πομπεύουν μέ λαμπάδας και θυμιάματα αί εϊκονι-

ζόμεναι γυναίκες, όπως 
κατά τάς εορταστικάς πομ- 
πάς προς τιμήν τής επι
φάνειας τοΰ αυτοκράτο- 
ρος - θεοΰ οδεύουν προς 
αυτόν οί πολίται μέ λαμ
πάδας κα'ι θυμιατήρια1. 
Επομένως εδώ εικονί- 
ζονται οΰρανοπολίτιδες έν 
πομπή προ τοϋ θριάμ
βου τοΰ Χρίστου.

Ή έξήγησις τής τοι
χογραφίας τής Δουρας ώς 
αλληγορίας παρθένων εις 
τον παράδεισον είναι συμ
φωνοτέρα προς τό πνεύμα 

τοϋ 3ου αϊ. Πρόκειται περί είκόνος πολύ προσφιλούς εις την χριστιανικήν 
φαντασίαν. Σημειώνω έκ τοΰ Μεθοδίου Όλυμπου ( + 310-311) τούς στίχους : 

«'Αγνευω σοι και λαμπάδας φαεσφόρους 
κρατούσα
νυμφίε ΰπαντάνω σοι» 1 2.

Περίπου δμοιον νόημα επανευρίσκομεν κατά τον 5-6ον αϊ. εις τήν 
καθυστερημένην εικονογραφίαν τοϋ El Bagawat: Εϊκονίζεται πομπή επτά 
λαμπαδηφόρων γυναικών, άλλα προς οικοδόμημα μέ αέτωμα (εϊκ. 12)3' αΐ

1 Σχετικώς βλ. Alfoldi, Die Ausgestaltung κλπ., Rom. Hit. 49, 1934,
88 κέ., 113 καί Treitinger, Ostrom. Kais.-u. Reichsid. 50, 68 κέ.

3 Μεθοδ., Συμπόσ. XI (Bonwetsch 131 κέ.). Επαναλαμβάνεται ώς ΰπακοή 
τοϋ ύμνου τών παρθένων. Ό F r. Jos. Dolger, Ant. u. Christ. 5, 1936, 1 κέ. 
ερμηνεύει τάς λαμπάδας ώς λύχνους. Ύπόκειται ή παραβολή των παρθένων, αϊτινες 
έξήλθον πρός προϋπάντησιν τοϋ νυμφίου' αλλά καί αϋτη ανήκει εις τόν τύπον τής 
επισήμου εις έορτάξουσαν πόλιν υποδοχής ήγεμόνος—Σωτήρος.

3 Ή είκ. 12 είναι κακή. Έλήφθη έξ αναδημοσιεύσεων τής παρά De Bock, 
Materiaux pour servir a Parched. de l’Egypte chret. (1901) πίν. IX είκόνος. 
Πρβλ. Leclerq, DACE II, 1 είκ. 1188 (άρθρ. Bagaouat) καί Grabar, Mar- 
tyrium II, 262, πίν. XXXV καί τήν βιβλιογρ. παρά W u 1 f f, Ένθ’ άν. 13. Ό 
αριθμός τών λαμπαδηφόρων παρθένων (επτά) πιθανώς είναι μοντανιστικόν κατά
λοιπον.

Είκ. 11. Πομπή λαμπαδηφόρων Παρθένων. 
Τοιχογραφία τοΰ βαπτιστηρίου τής Δούρας (Ρ. Bauz.)
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γυναίκες χαρακτηρίζονται υπό επιγραφής ως «παρθένοι», ή δλη δέ παράστασις 
εξηγείται ώς τελετουργική πομπή νεοφώτιστων. Έδώ αντί τάφου έχομεν 
Ιδανικήν άπεικόνισιν ναού. ”Ας σημειωθή, δτι καί αΐ παρθένοι τοϋ ΕΙ 
Bagawat κρατούν σκεύη : ή πρώ
τη καί ή δευτέρα είδος πρόχου (αγ
γεία μέ σφαιροειδή κοιλίαν), αί 
τελευταΐαι θυμιατήρια κρεμαστά (;)
(σκεύη μέ ευθείας άκμάς καί μέ ά- 
πόληξιν προς τά κάτω). Έδώ δέν 
πρόκειται περί ρεαλιστικής άπεικο- 
νίσεως λειτουργικής σκηνής' άλλη- 
γορεΐται πομπή εις τον παράδει
σον ‘. Σημειώνω τό ακόλουθον χω- 
ρίον πάλιν έκ τοϋ Μεθοδίου : «Η
μείς γαρ κυρίως οι ζώντες εσμεν Εΐκ. 12. Πομπή λαμπαδηφόρων παρθένων, 
αί ψυχαί, αϊτινες μετά των σώμα- Τοιχογραφία έκ τοϋ El Bagawat.

των, άπειληφυΐαι ταϋτα, εν νεφέ-
λαις ύπαντησόμεθα τάς λαμπάδας φέρουσαι κεκοσμημένας ούκ άλλοτρίφ καί 
κοσμικφ κόσμω τινι, άλλα τφ φρονήσεως καί σοχρροσύνης, άστρων δίκην 
άποστιλβόντων σέλας αυγής αιθέριου πεπληρωμένον» 1 2. Ό παραλληλισμός των 
λαμπαδηφόρων ψυχών προς τά άστρα ενθυμίζει τάς παρθένους καί τά άστρα 
τής τοιχογραφίας τής Δούρας, φαίνεται δέ δτι καί παρά τής κοινότητος τής 
Δούρας αί παρθένοι (αί ψυχαί) παρωμοιάζοντο προς τά άποστίλβοντα άστρα· 

Αί εικόνες υπερβατικής λαμπαδηφορίας είναι μεταφοραί από τής λει
τουργικής πράξεως—ας ληφθή ύπ’ δψιν, δτι εις τήν ιστορίαν τής καθ’ δλου 
λατρείας αποτελεί κανόνα ή προέκτασις εικόνων τής επιγείου λατρείας καί 
μετουσίωσίς των εις ουράνια δράματα. Έπί δέ τοϋ προκειμένου θά ήτο 
δυνατόν νά έχωμεν μεταφοράν έκ τής λαμπαδηφορίας κατά τό βάπτισμα, 
επειδή περί αυτής έχομεν τάς θετικωτέρας ειδήσεις 3. Πράγματι δέ τό περιε- 
χόμενον τών τοιχογραφιών τής Δούρας καί τοΰ El Bagawat συμπυκνώνεται 
εις τήν ρήσιν, τήν οποίαν έλεγεν άλλοτε δ ίερεύς, παραδίδων εις τον νεοφώ*

1 Περί τοΰ συμβολισμού τού χριστιανικού ναού ώς παραδείσου βλ. J ο S.
Sauer, Die Symbolik des Kirchengebaudes, Freiburg i. Br. 1924, F. Kit
sch e 11, Die friihchristliche Basilika als Darstellung des himmlischen Jeru
salem, Munchen 1938. Δέν είδον τοΰ Alex. H a c k e 1, Die Kirche als Symbol 
έν J. Tyriac-G. Wunderle-P. Werhun, Der christliche Osten. Geist 
u. Gestalt, Regensburg 1939.

3 Μεθοδ., Συμπόσ. VI 4 (Bonwetsch 69).
s Κύριλλ. 'Ιεροσολ., Προκατήχ. «νυμφαγωγίας λαμπάδες καί ουρανίου 

πολιτείας επιθυμία» (Migne 33, 333). Βλ. καί τήν έπομένην ύποσημείωσιν.
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τιστον την άνημμένην λαμπάδα του: «Λάβε ταύτην την λαμπάδα καί 
τήρησον αυτήν ά'σβεστον, ΐνα, δ'ταν έλθη ό Κύριος εν τω <Άαρθενικφ^> γάμφ, 
δυνηθής αύτφ υπαντήσαι μετά <^τών φρονίμων παρθένων καί πάντων^> των 
αγίων, αύτοϋ έν αυλή ούρανίφ (=παραδείσφ) καί έξεις ζωήν αιώνιον» *. Εις 
τήν τοιχογραφίαν τής Δούρας διά τής άπεικονίσεως τοΰ τάφου τοϋ Χριστού 
άλληγορεΐται ή προ τής αγίας τραπέζης (=τάφου τοϋ Χριστού) πομπή καί 
στάσις των νεοφώτιστων, όμοΰ δέ καί τδ υπερβατικόν περιεχόμενον τής χρι
στιανικής τελετής * 2 3 * * *. Εις τήν τοιχογραφίαν τοϋ El Bagawat άιτί τοϋ συμ
βόλου «τάφος Χριστού - αγία τράπεζα» έχρησιμοποιήθη τό σύμβολον «ναός - 
παράδεισος», αλλά μέ αφετηρίαν πάντοτε παραστάσεις εκ τής λειτουργικής 
πράξεως·

Σήμερον τελοΰμεν υπό τήν ζωηράν έντύπωσιν τής λαμπαδηφορίας κατά 
τήν τελετήν τοΰ Πάσχα. 'Ως γνωστόν, προ τής άναγνώσεως τοϋ Εωθινού 
Ευαγγελίου, σβήνονται όλα τά φώτα τής εκκλησίας, πλήν τής άκοιμήτου καν- 
δήλας, έκ τοϋ φωτός δέ αυτής λαμβάνει δ ίερεύς καί μεταδίδει εις τάς λαμ
πάδας των πιστών. Κατόπιν εξερχόμεθα τής εκκλησίας καί υποβλητική πλήμ- 
μυρα φωτός γεμίζει τον προ αυτής χώρον8. Εκεί άναγινοόσκεται τό Εωθι
νόν καί ψάλλεται τό «Χριστός Άνέστη», τοΰ λαού ύπηχοΰντος καί κραδαί- 
νοντος τάς λαμπάδας, καί ακολούθως, ψαλλόμενου τοϋ κανόνος «Άναστά- 
σεως ημέρα», εϊσερχόμεθα πάλιν εις τήν εκκλησίαν όμαδικώς καί, άναπτο- 
μένων δλων τών φώτων, συνεχίζεται ή ακολουθία *. Παλαιότερον αί λαμπά
δες ήνάπτοντο έξω (εις τήν αυλήν ή εις τον νάρθηκα), ή δέ είσοδος εις τήν 
εκκλησίαν έγίνετο διά τής ψαλμψδίας τοΰ «Χριστός Άνέστη»8. Εντός τής 
εκκλησίας αί λαμπάδες κρατούνται άνημμέναι. Τής λατρευτικής ταύτης πρά
ξεως στοιχεία ουσιώδη διά τήν έρευναν ημών είναι: ή ομαδική μετά λαμπα
δηφορίας είσοδος (πρβλ. καί άνωτ. σ. 289), ή έξω τοΰ ναοΰ αφή τών λαμ
πάδων καί ή μέχρι πέρατος τής τελετής φωταγωγία τής εκκλησίας καί διά 
τών λαμπάδων τών πιστών.

* Κώδ. Σιναϊτ. 966 (Dmitrievskij, Ευχολόγια II, 209). Τά εντός < 
κώδ. Κουτλουμουσ. 341 (Αυτόθι 953). Πρβλ. Π. Τρεμπέλα, ’Ακολουθία τοΰ βα- 
πτίσματος, Θεολογία Κ', 1949, 438 καί ΚΑ', 1950, 66 καί 67. Ή ρήσις φαίνεται 
παλαιοχριστιανικόν κατάλοιπον. ΙΙρβλ. έπομένην ύποσημ.

2 Πρβλ. Γρηγορ. Ναζιανζ., Είς τό άγιον βάπτισμα, λόγ. 40, 46 «Ή 
στάσις, ήν αΰτίκα στήση μετά τό βάπτισμα πρό τοϋ μεγάλου βήματος (ένν. τοΰ ίε- 
ροΰ), τής έκεϊθεν δό|ης έστί προχάραγμα... ΑΙ λαμπάδες, άσπερ ανάψεις, τής έκεΐ- 
θεν φωταγωγίας μυστήριον, μεθ’ ής άπαντήσομεν τφ νυμφίφ φαιδραί καί παρθένοι 
ψυχαί, φαιδραΐς ταΐς λαμπάσι τής πίστεως» (Migne 36, 425).

3 Υπάρχουν κατά τόπους παραλλαγαί τής συνήθειας.
1 Γ. Βιολάκη, Τυπικόν τής Μεγάλης ’Εκκλησίας, έν Άθήναις (ά.ε.), 308.
8 Κώδ. Σιναϊτ. 1096 12ου αί. (Dmitrievskij, Τυπικά III, 74), Κώδικες

Λαύρας ”Αθω 99, Σιναϊτ. 1094 καί Σιναϊτ. 1095 12 - 13ου αί. (Αυτόθι 90-91).
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Ή κατά την διάρκειαν της λειτουργίας λαμπαδηφορία εκτείνεται εις 
ολόκληρον τον κύκλον των εορτών τοΰ Πάσχα μέχρι τής Άναλήψεως. Λαμ
παδηφορία άπαντά κα'ι κατά την νεκρώσιμον ακολουθίαν και κατά την 
ακολουθίαν τής μοναχικής κουράς. 'Ως προς την νεκρώσιμον ακολου
θίαν, επειδή αύτη παλαιότερον έτελεΐτο όμοϋ μετά λειτουργίας, δικαιού
μεθα νά συμπεράνωμεν, δτι ή λαμπαδηφορία της δεν ανήκει άποκλειστικώς 
εις τά νεκρικά έθιμα, άλλ’ έξ ίσου καί εϊς την κανονικήν λειτουργίαν, όπως 
ή λαμπαδηφορία τών λειτουργιών τοΰ κύκλου τοΰ Πάσχα. Ή λαμπαδηφο
ρία, δηλαδή, φαίνεται δτι άπετέλει στοιχεΐον γενικώτερον τής παλαιοχριστια
νικής λειτουργίας. 'Η συντηρητικότης δέ ως προς τάς συνδεομένας προς τον 
θάνατον συνήθειας εξηγεί τήν έπιβίωσιν τής λαμπαδηφορίας έκ τής νεκρικής 
λειτουργίας εϊς τήν κατόπιν νεκρώσιμον ακολουθίαν καί εις τήν ακολουθίαν 
τοΰ μνημοσύνου. Γεμάτη μυστικισμόν καί συναφής προς τήν λαμπαδηφορίαν 
τής νεκρώσιμου ακολουθίας είναι καί ή τής μοναχικής κουράς καί ή τής χει- 
ροτονίας επισκόπου ‘.

Έπανερχόμεθα εϊς τό βάπτισμα. Ή κατά τό βάπτισμα λαμπαδηφορία 
έγίνετο παρά τών νεοφώτιστων, κρατούντιον άνημμένας λαμπάδας καί έκ τοΰ 
βαπτιστηρίου εϊσαγομένων εν πομπή εις τον κυρίως ναόν κατά τήν ώραν τής 
Μικράς Εισόδου1 2. Οι νεοφώτιστοι θά έκράτουν τάς λαμπάδας άνημμένας 
καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής λειτουργίας, μέχρι τής ώρας τής έκ μέρους των 
ί. μεταλήψεως3. Λοιπόν, έχομεν άκόμη μίαν ένδειξιν περί λαμπαδηφορίας 
κατά τήν λειτουργίαν 4.

Άλλ’ ή πομπική έκ τοΰ βαπτιστηρίου είσοδος τών νεοφώτιστων εϊς τον 
ναόν κατά τήν ώραν τής Μικράς Εισόδου συνέπιπτε προς τήν παλαιοτέραν 
ομαδικήν είσοδον τοΰ κλήρου καί τοΰ λαοΰ άπό τοΰ αίθριου καί τοΰ νάρθη- 
κος εις τον κυρίως ναόν, συνέπιπτε, δηλαδή, προς τήν έναρξιν τής λειτουργίας 
(βλ. άνωτ. σ. 282 κε.). Τοΰτο δέ άνταποκρίνέται προς τήν τάξιν, τήν οποίαν 
υπαινίσσεται 6 Μεθόδιος (βλ. άνωτ. σ. 289). Κάποιαν άπήχησιν τής παλαιο

1 Κώδ. Βιβλιοθ. Μιλάνου (Brera) άριθ. ad. XI 47 «οί δέ κληρικοί κΰκλωθεν 
τοϋ υποψηφίου βαστάζοντες μικροί τε καί μεγάλοι λαμπάδας άπτομένας» (2 ω φ ρ. 
Εύστρατιάδης, Γρηγόρ. Παλαμάς Α', 1917, 486), Έθν. Βιβλ. Άθην. άριθ. 
877 «κρατοΰσι δέ πάντες κηρία καί απτουσιν» (Π. Τρεμπέλα, Τάξεις χειροθε
σιών καί χειροτονιών, Θεολογία ΙΘ', 1941 -1948, 647).

2 Τρεμπέλας, Θεολογία Κ', 1949, 447.
3 ’Εντεύθεν ή ενιαχού συνήθεια νά κράτη λαμπάδα ό μεταλαμβάνων. Βλ. Γ.Α. 

Μέγα, Ζητήματα Έλλην. Λαογραφ., Έπετηρ. Λαογρ. ’Αρχ. 5 - 6, 1943 - 1944 , 95. 
Κατά τήν πρώτην μετάληψιν τών νηπίων άνάπτεται, ώς γνωστόν, ή λαμπάς τοΰ 
βαπτίσματος (Αυτόθι σ. 94).

1 Ή άρχαιοτέρα είδησις εϊς τήν Έπιστ. Διόγν. κεφ. 12 «καί κηροί συνάγον
ται» (Migne 2, 1185).
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τέρας μετά λαμπαδηφορίας εισόδου πιθανώς διασώζει ή «ευχή τής εισόδου 
και τοΰ θυμιάματος» τής λειτουργίας τοΰ Μάρκου, χρησιμοποιούσα την αλλη
γορίαν «λαμπάδα» Ή αλληγορία αυτή, καθ’ ήν ώραν ρίπτεται θυμίαμα εις 
τό φορητόν θυμιατήριον καί τελείται ή Είσοδος, ενθυμίζει τάς παραστάσεις 
τής Δοΰρας καί τοΰ El Bagawat, ήτοι την πομπήν, την οποίαν έξηγήσαμεν 
ήδη ώς είσοδον μετά λαμπάδων, θυμιατηρίων καί άλλων—υγρών—προσ
φορών (διά των διαφόρων αγγείων). Ή προσκομιδή τών δώρων (ή νΰν 
Μεγάλη Είσοδος) έγίνετο καί αυτή κατά τήν έναρξιν τής λειτουργίας.

Ή παλαιοχριστιανική εκείνη τελετουργική είκών, ώς άποκαθιστώμεν 
αυτήν εδώ, ώμοίαζε προς τήν σημερινήν κατά τό Πάσχα, ενθυμίζει δέ 
μορφάς τής αΰτοκρατορικής λατρείας (βλ. άνωτ. σ. 308) καί τής μυστηριακής· 
γενικώς δέ ή λαμπαδηφορία κατά τήν λειτουργίαν ενθυμίζει μορφάς τών 
μυστηριακών τελετών 1 2. ”Ας σημειωθή ακόμη, δτι ή μέχρι σήμερον συνήθεια 
τοΰ νά κραδαίνουν οί πιστοί τάς λαμπάδας των κατά τήν ψαλμωδίαν τοΰ 
«Χριστός Άνέστη» συνεχίζει αντίστοιχον πραξιν τής έλευσινιακής λατρείας3. 
Ό Χρυσόστομος, ό βιαιότερου παντός άλλου πολεμήσας τάς είσπηδήσεις εις 
τήν χριστιανικήν λατρείαν μορφών έκδήλως εθνικών, δεν κατώρθωσε να 
έκριζώση τήν συνήθειαν τοΰ κραδασμού τών λαμπάδων4.

1 Λειτουργ. Μάρκου «'Ο τήν δωδεκάφωτον λαμπάδα τών δώδεκα αποστόλων 
έκλεξάμενος... ούτως καί έφ’ ημάς τούς περιεστηκότας δούλους σου εν τη είαόδω της 
ιερουργίας ταύτης επισκόπους, πρεσβυτέρους, διακόνους, άναγνώστας, ψάλτας τε καί 
λαϊκούς» (Bright man, Eastern liturg. 115-116).

2 Έλευσϊνος (Foucart, Myst. d’Eleus. 338 - 339, Δ. Γουδή, Τά Μυστή
ρια τής Έλευσΐνος [1925], 65), Κορείου ’Αλεξάνδρειάς (Έπιφαν., Παναρ., Αϊρ. 
51, 22, 9 κέ. Κ. Holl, II 285, 16 κέ.), "Ισιδος (Άπουληίου, Metamorph. 
XI, 9, πρβλ. Jos. Berreth, Studien zum Isisbuch in Apuleius* Metamorplio- 
sen [Tubingen] 1931, 56 καί 58). Γενικοιτερον διά τήν άρχαίαν λατρείαν Μ. 
V ass its, Die Fackeln in Kultus und Kunst der Griechen, Belgrad 1900 (δέν 
τό είδον) καί εσχάτως Μ. Ρ. Nilsson, Lampen und Kerzen im Kult der 
Antike, Opuscula Archseologica VI, 1950, 96 κέ.

“ Άριστοφ., Βάτραχ. στίχ. 313-314. Πρβλ. Γουδή, ’ΈνΟ’ άν. 53. Περί 
τοΰ χωρίου τοΰ Άριστοφάνους βλ. καί F. Buffi ere έν Melanges Victor 
Magnien, Toulouse 1949, 12.

4 Χρυσοστ., Εις τό γενέθλ. τοΰ Σωτήρος «Πάντων οΰν σκιρτώντων, σκιρτή- 
σαι θέλοι κάγώ, χορεΰσαι βούλομαι, πανηγυρίσαι θέλω" χορεύω δέ ού κιθάραν 
πλήττων, ού θυρσόν κινών, ούκ αυλούς έχων, ού δάδας απτών, άλλ’ αντί μουσικών 
οργάνων τά τοΰ Χριστοΰ σπάργανα φέρων... Διό καί αυτά έρχομαι φέρων, ΐνα τή 
αυτών δυνάμει ίσχύν λόγων λαβών μετ’ αγγέλων εΐπω : Δόξα έν ύψίστοις Θεφ κλπ.» 
(Migne 56, 387). Ό ύπαινιγμός τοΰ κραδασμοΰ τών λαμπάδων είναι σαφής, δέν 
πρόκειται περί ρητορικής κορωνίδος. ’Ενδιαφέρων είναι καί ό παράλληλος υπαινι
γμός τής Μεγάλης Δοξολογίας ('Εωθινοΰ).Ώς πρός τάς δάδας=λαμπάδας πρβλ. «δα- 
δουχίαν» (Γρηγορ. Ναζιανζ., Εις τήν Καινήν Κυριακήν, όμιλ. 44, 5 Migne
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Σήμερον συνηθίζεται νά κινούν τούς άνημμένους πολυελαίους, όταν ψάλ
λεται ή Μεγάλη Δοξολογία. Νομίζω, ό'τι ή συνήθεια αύτη πρέπει ν’ άναχθή 
εις αρχικήν τινα συνήθειαν κραδασμού λαμπάδων—ένν. κατά την ψαλμιρδίαν 
τής Μεγ. Δοξολογίας. Επειδή δέ ή ψαλμιοδία αυτής συνέπιπτεν άλλοτε προς 
την ομαδικήν είσοδον κατά τήν έναρξιν τής λειτουργίας (βλ. άνωτ. σ. 288 
κε.), συμπεραίνομεν, δτι παλαιότερον οί πιστοί είσήρχοντο εις τον ναόν έκ 
τού αίθριου, ψάλλοντες από κοινού τον Εωθινόν “Υμνον καί κραδαίνοντες 
λαμπάδας, τάς οποίας διετήρουν βεβαίως άνημμένας κατά τό διάστημα τής 
λειτουργίας.

Κατά ταΰτα δυνάμεθα νά δεχθώμεν, ό'τι ή συνήθεια τής τελετουργικής 
κινήσεως τών πολυελαίων (=πολλών φώτων) αποτελεί τήν άμεσον επιβίωσιν 
τής μαρτυρουμένης παρά τού Μεθοδίου πράξεως, καθ’ ήν δ Εωθινός Ύμνος 
έψάλλετο παρά λαμπαδηφόρων, όμαδικώς εισερχομένων εις τον ναόν (βλ. 
άνωτ. σ. 289) καί κοαδαινόντων τάς λαμπάδας το>ν, ώς διδασκόμεθα τώρα. 
Ή λαμπαδηφορία αύτη φαίνεται δτι ήτόνισεν ενωρίς" έν τούτοις ή από κοι
νού ψαλμιρδία τού Εωθινού έξηκολούθησε μέχρι τού 15ου αί. (επί Συμεών 
Θεσσαλονίκης, βλ. σ. 2893) ‘, άλλ’ αντί τού κραδασμού λαμπάδων έκίνουν 
ήδη τούς πολυελαίους, τής δέ κινήσεως τών πολυελαίων ή συνήθεια έπιζή 
ακόμη—καί μετά τήν κατάργησιν τής από κοινού ψαλμωδίας τού Εωθινού. 
ΙΙιστοτέρα εις τήν άρχαίαν τελετουργικήν μορφήν παρέμεινεν ή μετά λαμ
παδηφορίας ομαδική είσοδος κατά τό Πάσχα : αφή τών λαμπάδων έξω (χει- 
ρόγρ. Ευχολόγια), κραδασμός τών λαμπάδων (έπιζώσα παράδοσις) καί ομα
δική είσοδος μετά καθολικής ψαλμφδίας τού «Χριστός Άνέστη» (χειρόγρ. 
Ευχολόγια), αντί τού Εωθινού "Υμνου τών άλλων, τών έξω τού κύκλου τού 
Πεντηκοσταρίου Κυριακών.

Σημείωσις: Αί ενταύθα αναπτυσσόμενοι απόψεις περί τής μορφής τής 
παλαιοχριστιανικής λειτουργίας καί τού χιόρου της πρέπει νά εννοηθούν εντός 
τού κανόνος τής πολλαπλότητος τών μορφών τής παλαιοχριστιανικής λατρείας.

Δ. I. ΠΑΛΛΑΣ * 1

36, 612) καί «δαδουχοΰμενον» (Γρηγορ. Νΰσσ., Εις τό άγιον Πάσχα, λόγ. 4 
Migne 46, 681).

1 Μέχρι σήμερον εις τήν Κεφαλληνίαν κατά τήν ψαλμωδίαν τής Μεγάλης Δοξο
λογίας οί δύο χοροί κατέρχονται τών ατασιδίων των καί σχεδόν ένοΰνται (Δ. Λου
κά τ ο υ, Κεφαλλονίτικη λατρεία, ΆΟήναι 1946, 168, 198). Αυτόθι καί περί τής 
κινήσεως τών πολυελαίων.
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