
ΘΕΟΤΟΚΟΣ II ΦΩΤΟΔΟΧΟΣ ΛΑΜΠΑΣ

Ή  παρούσα μικρά μελέτη σχετίζεται μέ την εικονογραφίαν του 21ου 
οϊκου του περίφημου ’Ακαθίστου "Υμνου, έχοντος ώς έξης ϊ ι

Φωτοδόχον λαμπάδα 
τοϊς εν οκότει φανεϊσαν 

3 υρώμεν την αγίαν Παρθένον.
Το γάρ άύλον απτού ο α φ&ς 
οδηγεί προς γνώοιν θεϊκήν απαντας 

6 αυγή τον νουν φωτίζουν® f
κραυγή δέ τιμώμενη ταυ τη.

Χοίρε άκτις νοητού ήλιον,
9 χαϊρε λαμπτήρ τον άδυτου φέγγους.

Χαϊρε αστραπή τάς -ψύχεις καταλάμπονσα, 
χαϊρε ώς βροντή τους εχθρούς καταπλήττουσα.

12 Χαϊρε δτι τον πολύφωτου ανατέλλεις φοπισμόν, 
χαϊρε δτι τον ηϋλύρρυτον άναβλύζεις ποταμόν.
Χαϊρε τής κολυμδήθρας ζωγραφοϋσα τον τύπον,

15 χοϊρε τής αμαρτίας αναιρούσα τον ρύπον.
Χαϊρε λουτήρ έκπλύνων συνείδησιν, 
χαϊρε κράτηρ κιρνών άγαλλίασιν.

18 Χαϊρε οσμή τής Χρίστον εν α) δίας, 
χαϊρε ζωής μυστικής εύιυχια.

Χαϊρε νύμφη ανύμφευτε.

Πώς άπεδόθη εικονογραφικώς υπό των Βυζαντινών καί τών μετά την 
άλωσιν ζωγράφων ό οικος ουτος;

Προτού εξετάσου μεν τό ζήτημα τοΰτο, ανάγκη νά έκθέσωμεν διά βρα- 
χυτατων τον τρόπον, δι’ ου οι άγιογράφοι άπετΰπωσαν δι’ εικόνων τον 
’Ακάθιστον 2. 1

1 Διά τό κείμενον ιοΓ» οίκοι- τουιου ήχολαυθήσαμβν έν μέρει τήν κριτικήν έκδοσιν 
του ’Ακαθίστου, τήν δημοσιευθεΐσαν εν τελεί τής μελέτης του Σεβ. πρ. Λεοντοπόλεως 
Σ ω φ ρ ο ν ί ο υ  Κ ύ σ τ ρ α τ ι ά 5 ο υ, Ρωμανός ό Μελωδός καί ή ’Ακάθιστος, Θεσσαλονίκη, 
1917* (Άνατύπωσις εκ του περιοδ. Γρηγόριος ό Παλομας) 62 κέξ.

? Μέ τό ζήτημα τοΰτο ήσχο|ήθησαν ό Ο. T a f r a l i ,  Iconografia Imnului Acatist, 
Bucaresti, 1915 (Άνατΰπωσις έκ του Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, 

En e t h  pix Ε τ α ι ρ ε ί α ς  Β υ ζ α ν γ , Σ π ο ϋ δ ο ν , έτος Γ. 21
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322 Ά . Ξυγγοπούλου

’Από άπόψεως περιεχομένου, ώς είναι γνωστόν, ό ’Ακάθιστος διαιρείται 
εις δυο σαφώς διακεκριμένα μέρη. Το πρώτον μέρος, απαρτιζόμενου έκ τών 
οίκων 1-12 (Α-Μ), περιλαμβάνει την ευαγγελικήν ιστορίαν από του Ευαγ
γελισμού μέχρι τής Φυγής εις Αίγυπτον και τής Υπαπαντής \  Είς τό μέρος 
τούτο, τό όποιον δυναται να όνομασθή «ιστορικόν» * 1 2, ό ποιητής ακολουθεί 
κατά πόδας, και ασφαλώς δεν είμαι ό πρώτος παρατηρών τό γεγονός τοΰτο, 
τό απόκρυφων ΓΙρωτευαγγέλιον του Ιακώβου, τό όποιον, ώς γνωστόν, 
τελευτά μέ τήν Φυγήν εις Αίγυπτον. Τό ότι δε τον 11ον οίκον, άναφερόμενον 
εις τήν Φυγήν εις Αίγυπτον, ακολουθεί ό 120ς, περιέχων τα τής cΥπαπαντής, 
εξηγείται από τήν εν τελεί τοΰ Πρωτευαγγελίου μνείαν τής μετά τον φόνον 
του Ζαχαρίου εκλογής εις τό αξίωμα τοΰ Άρχιερέως τοΰ Συμεών, τοΰ μέλ
λοντος να ύποδεχθή εν τω ΊερώΛόν Ίησοΰν, ώς ρητώς έκεΐ άναφέρεται3.

Τό δεύτερον μέρος τοΰ ’Ακαθίστου, τό περιλαμβάνον τους οίκους 13-24 
(Ν-Ω), εκθέτει δογματικός ιδέας, άναφερομένας εις τον Ίησοΰν και τήν Θεο
τόκον. Τό μέρος τοΰτο ό μέν T afrali ώνόμασε «μυστικόν», ό δε Myslivec 
«ατομικόν». Νομίζω ότι τοΰτο θά ή δυνατό μάλλον ν ’άποκληθή «δογματικόν».

Ή  είκονογράφησις τοΰ ποιήματος είναι ανάλογος προς τό περιεχόμενον 
αΰτοΰ. Οί 12 πρώτοι οίκοι, οι άποτελοΰντες τό ιστορικόν μέρος, ώς περιέ- 
χοντες γεγονότα τής ευαγγελικής ιστορίας, εικονογραφούνται συμφώνως προς 
τον κα§ιερωμένον διά τάς παραστάσεις ταΰτας τύπον.

Ούτως οί τρεις πρώτοι οίκοι, «νΑγγελος πρωτοστάτης», «Βλέπονσα η 
αγία» και «Γνώσιν άγνωστον^, παρίστανται μέ τρεις διαφόρους παραλλαγάς 
τοΰ Εύαγγελισμοΰ4. Ό  τέταρτος οίκος, «Δνναμις τον cYydmov», αν και 
δογματικού μάλλον περιεχομένου σχετικοΰ όμως προς τά υπό τοΰ Λουκά 
(Α, 35) λεγάμενα, έχει σταθερόν και ουδόλως παραλλάσσουσαν είκονογρα-

I9jr4) καί τελευταιον ό J. M y s l i v e c ,  έν Sem inarium  K ondakovianum , V, 1932, 97 κέξ. 
Διά τάς Ρουμανικάς παραστάσεις χού ’Ακαθίστου βλ. I. S t e f a n e s c u ,  d e v o lu t io n  de la 
Peinture religieuse en Bucovine et en Moldavie, Nouv. rechercbes, Paris,  1929, 156 κέξ.

1 Ή  χρονολογική σειρά τών δυο τελευταίων οίκων έχει αντιστροφή Ό  11°ζ περιέχει 
τήν Φυγήν είς Αίγυπτον, ό δέ 12ος Χήν Ύ παπαν ιήν ,  δΡ ους λόγους θ ά  ίδωμεν ευθύς αμέ
σως. Τό ζήτημα τής χρονικής διαδοχής τών ευθύς μετά τήν Γέννησιν τού Χριστού γεγο 
νότων παρέσχεν, ώς γνωστόν, έδαφος διά πολλάς συζητήσεις από παλαιοτάτων χρόνων. 
Πρβ. Σ Γ ι ά ν ν ο υ ,  Συμβολή είς τήν αρμονίαν καί χρονολογίαν τού Ευαγγελίου, Σάμος, 
1913, 61 κ.έξ. Φαίνεται βέβαιον έν τούτοις ότι ή Υπαπαντή  προηγήθη τής Φυγής είς 
Αίγυπτον, ώς εξάγεται καί έκ τού απόκρυφου Ευαγγελίου τού Ψ ευδόματθαίου (κεφ. XV 
2, XVII 2) παρά Κ. T i s c h e n d o r f ,  E vangelia  apocrypha, εκδ. 2«, Lipsiae, 1876,81 κέξ.

- Ούτως όνομάζουσιν αυτό καί ό T a f r a l i  καί  ό Μ y s I I ν e c.
8 *« . . ο$τας γαρ (ό Συμεών) ήν ό χρηματισθεις υπό τοΰ άγιον πνεύματος, μη  ίδεϊν θάνα

τον §ως άν Γόη τον Χριστόν εν ο α ρ κ ί Τ i s c h e n d o r f ,  Έ ν θ ’ άν. 49.
4 Περί τής εικονογραφίας τών τριών τούτων οίκων βλ. G. M i l l e t ,  Rechercbes sur 

I’iconographie  de l’Evangile, Paris 1916, 81 κ.έξ.
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Θεοτόκος ή Φωτοδόχος Λαμπάς. m

φιαν ι. Ό  πέμπτος «'Εχοναα θεοδόχον», εικονίζεται διά τού Ασπασμού της 
Θεοτόκου καί τής Ελισάβετ 1 2, ό έκτος «Ζάλην ένδοθεν έχων», διά συνομι
λίας Ιωσήφ και Θεοτόκου 3 4, ό δέ έβδομος, i Ήκουοαν οι ποιμένες», τού 
οποίου τό περιεχόμενον είναι ή προσκύνησις των ποιμένων, παρίσταταί κατά 
δύο τρόπους. νΑλλοτε αποδίδεται δι" απλής παραστάσεως τής Γεννήσεως, 
άνευ δμως των Μάγων ή άλλοτε δέ μέ ιδίαν σύνθεσιν τής προσκυνήσεως 
των ποιμένων 5 6, θέματος σπανιώτατα εικονιζομενού υπό των Βυζαντινών ή 
και εντελώς ασχέτου προς τάς πολύ μεταγενεστέρας Ιταλικής προελεύσεως 
εικόνας, τάς οποίας ε6 ρίσκο μεν εις νεω τερών χρόνων απεικονίσεις τού "Ακα
θίστου 7.

Οΐ τρεΤς επόμενοι οίκοι, «Θεοδρόμον αστέρα», «*Ιδον παϊδες Χαλδαίωνι^, 
καί «Κύρνκες θεοφόροι», παρίστανται διά τής έλεύσεως, τής προσκυνήσεως 
καί τής άναχωρήσεως των Μάγων 8 9. Τέλος οί 5ύο τελευταίοι οίκοι τού πρώ
του τούτου μέρους, ιΛάμψας εν if] ΑΙγνπτφ* καί «Μέλλοντος Συμεών ος», 
παρίστανται, ώς είναι πολύ φυσικόν, διά τής Φυγής εις Αίγυπτον καί τής 
Υπαπαντής λ

"Αλλ" αν διά τάς παραστάσεις τού πρώτου τούτου μέρους τού "Ακαθί
στου, τού «ιστορικού», ή εικονογραφία είναι σταθερά, εις τοιούτον μάλιστα 
σημειον, άστε ή Ερμηνεία των ζωγράφων διά πολλάς εξ αυτών νά παρα- 
πέμπη απλώς εις τάς ανάλογους έν τή ευαγγελική ιστορία συνθέσεις10, δεν 
συμβαίνει τό ίδιον μέ τό δεύτερον μέρος, τό «δογματικόν». Τάς εντελώς άφη- 
ρη μίνας έννοιας, τάς περιεχομένας εις τούς οίκους τού μέρους τούτου, οί 
ζωγράφοι προσεπάθησαν ν" αποδώσουν κατ’ ίδιον έκαστος τρόπον.

1 Βλ. την μικρογραφίαν του Σέρβικου Ψαλτηρίου του Μονάχου έν J. S t r z y g o w -  
s k i ,  Die Miniaturen des Serbischen P s a l t e r s . . .  in Miinchen, Wien, 1906, πίν. Dl I 
127, καί τήν τοιχογραφίαν τής Τραπέζης τής Λαύρας έν 'Αγ. νΟρει παρά G. M i l l e t ,  
M onum ents  de l'Athos, I, Les Peintures, Paris, 1927, πίν. 145.3. Πρβ. καί Δ ι ο ν υ σ ί ο υ  
έ κ  Φ ο υ ρ ν ά ,  Ε ρμηνεία  τής ζωγραφικής τέχνης, έκδ. Α. ΙΙαπαδοπούλου Κεραμέως, 
Πετρούπολις, 1909, 148 δ'.

2 Τοιχογραφία Μολυβοκκλησιάς έν *Αγ« *Όρει, M i l l e t ,  Atlios, πίν. 155.1.
3 Μολυβοκκλησιά, M i l l e t ,  Athos, πίν. 155.1.
4 Σερβικόν Ψαλτήριον τοϋ Μονάχου, S t r z y g o w s k i ,  Έ ν θ ’ άν. 77, πίν. L I I I  130. 

Ε ρ μ η ν ε ία  των ζωγράφων, Έ ν θ ’ άν. 148, ζ'.
Α Παντάνασσα Μυστρά, G. M i l l e t ,  M onum ents  Kyzantins de Mistra, Paris, 1910 

πίν. 151.1. Τράπεζα  Λαύρας, M i l l e t ,  Athos, πίν. 146,1.
6 M i l l e t ,  Iconographie  de l’Evangile, 124, πρβ. καί τάς είκ. 77 καί 80.
7 S t r z y g o w s k i ,  Serbiscker Psalter, 77.
8 Παντάνασσα Μυστρά, M i l l e t ,  Mistra, πίν. 151.1-2. Τράπεζα  Λαύρας, M i l l e t ,  

Athos, πίν. 146.1.
9 Σερβικόν Ψαλτήριον τού Μονάχου, S t r z y g o w s k i ,  *Ενθ’ άν. πίν. LIV 134, LV 

135. Τράπεζα Λαύρας, M i l l e t ,  Athos, πίν. 147.1.
ω Ε ρμηνεία ,  vEvOJ άν. 148 κ,έξ. ζ ζ  ια', ιβλ
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324 9Α. Ξυγγοπούλου

Ιδέαν τής ριζικής πολλάκις διαφοράς, τής υφιστάμενης μεταξύ των απει
κονίσεων ενός και του αύτοΰ οίκου, δόναταί τις νά λαβή από τήν έξέτασιν 
του 21ου οίκου, του άποτελουντος τό θέμα τής παροΰσης μελέτης, εις ον και 
μεταβαίνομεν, μετά τήν προηγηθεισαν άναγκαίαν εισαγωγήν.

Αι πολυάριθμοι ποικιλίαι, αι παρουσιαζόμεναι εις τήν άπεικόνισιν του 
οϊκου τουτου, οφείλονται κυρίως εις τό γεγονός, ότι έκαστος ζωγράφος έτόν.ι-

σεν εν μόνον μέρος αυτοΰ, to ευκολώ- 
τερον ϊσως προσπΐπτον εις τήν άντίλη- 
ψίν του. Αι διάφοροι αυται παραλλαγαί 
δυνανται έν τοότοις νά καταταχθώσιν 
εις ομάδας έχοόσας σχέσιν τινά μεταξύ 
των. Ό  Tafrali, μή διαθετών ϊσως 
επαρκές υλικόν απεικονίσεων, διακρί
νει τέσσαρας μόνον τόπους ι. "Αλλά αί 
ύπάρχουσαι ομάδες παραστάσεων είναι 
πολύ περισσότεροι. Ταότας θά έξετά- 
σωμεν δι’ ολίγων, ΐνα φθάσωμεν έν 
τελεί εις τάς κυρίως ενδιαφέρουσας 
ημάς ενταύθα.

Είκ. 1. Τοιχογραφία  Μητρ. Καλαμπάκας. crT , , , * 9- >κ 1 ■ Η πρώτη σκεψις των ζωγράφων
υπήρξε νά παραστήσωσιν αυτήν τήν Θεοτόκον ώς «φωτοδόχον λαμπάδα»,
εικονίζοντες αυτήν εντός φλογός μεγάλης λαμπάδος, παρά τήν όποιαν ευρί-
σκονται γονυπετείς οί έν σχότει. Του τόπου τουτου παράδειγμα παρέχει εις
ημάς ή έν έ'τει 1578 γενομένη τοιχογραφία τής Μητροπόλεως Καλαμπάκας
(είκ. 1) §, Εις αυτήν είκονίζεται αριστερά ή Θεοτόκος μετά του Βρέφους εντός
φλογός λαμπάδος, δεξιά δέ, εντός σπηλαίου, του όποιου υπέρκεινται απότομοι
βράχοι, παρίστανται οί έν σκότει.

’Από τήν παράστασιν αυτήν προ ή λθ εν άναμφιβόλως εις άλλος τόπος, 
τον οποίον δεικνύει ή τοιχογραφία του έτους 1621 έν τή Τραπέζη τής Μονής 
Χελανδαρίου του cΑγίου Όρους (είκ. 2) 8. Εις τον τόπον τούτον, άνάλογον 
του οποίου φαίνεται δτι περιγράφει και ό Διονύσιος έν τή Ερμηνεία του, 4 
ή φλόξ τής λαμπάδος μεταβάλλεται εις ελλειψοειδή φωτεινόν δίσκον, περι-

ι T a f r a l i ,  "Ενθ* άν. 57 κέξ., 69 κέξ. Αι περί τοΰ οϊκου τούτου παρατηρήσεις του 
Ρ. H e n r y ,  έν Melanges de I’lnstitut Fran^ais des Hautes Etudes en Roumanie, II, 
1923, 41, είναι λίαν πενιχρά! και ούδέν νέον προσφέρουν.

2 Ατά τάς τοιχογραφίας και τήν χρονολογίαν αυτών βλ. Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ  έν Έπετη- 
ρίδι τής Ε τα ιρ ε ία ς  Βυζαντινών Σπουδών, VI, 1929, 306-

3 Άπεικονίσθη ύπό M i l l e t ,  Athos, πίν. 102.4.
4 Ερμηνε ία ,  Έ ν Ο ’ άν. 150, κα'.
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Θεοτόκος ή Φωτοδόχος Λαμπάς.

βαλλοντα την βρεφοκρατούσαν Θεοτόκον, εκατέρωθεν τής όποιας παριστανται 
γονυπετείς οί εν σκότει, τό δέ βάθος τής εΐκόνος άποτελούσι βράχοι, κάτωθεν 
των όποιων ανοίγεται σκοτεινόν σπήλαιον.

Ή  ΐδέα τής Θεοτόκου ώς λαμπάδος έχρησίμευσεν ώς αφετηρία και 
δ ι3 άλλους ακόμη συνδυασμούς. Εις την κατά τό έτος 1780 γενομένην τοιχο
γραφίαν τοΰ rΑγίου Νικολάου εν Κοζάνη (εΐκ. 8) βλέπομεν εις τό μέσον τής 
συνθέσεως, επί υψηλού μανουαλιού, εχοντος την μορφήν κίονος μετά κιονό
κρανου, την Θεοτόκον βρεφοκρατούσαν εν προτομή, εχουσαν δπεράνω τής

Εΐκ. 3. Τοιχογραφία Τραπέζης 
Μ. Χελανδαρίου *Αγ. νΟρους.

Εΐκ. 3. Τοιχογραφία  Ν. 'Αγ. Νικολάου 
Κοζάνης.

κεφαλής αυτής λαμπάδα, ενώ τέσσαρες άλλαι λαμπάδες ευρίσκόνται γΰρω 
αυτής, επί τού δίσκου τού μανουαλιού. Εκατέρωθεν τού μανουαλιού ανοί
γονται δύο σπήλαια, έμπροσθεν των οποίων γονυπετείς δεόμενοι εις άνήρ 
καί μία γυνή.

Ή  τοιχογραφία τού Νάρθηκος εν τω Καθολικω τής έπι τής Νησίδος 
των Ίωαννίνων Μονής τού cΑγίου Νικολάου τού Σπανού, γενομένη κατά τό 
έτος 1560, 1 προσθέτει νέα στοιχεία εις τον τύπον τούτον (εικ. 4). Ή  Θεοτό
κος βρε<ροκρατούσα εξακολουθεί νά εικονίζεται μεταξύ τεσσάρων λαμπάδων 
επί τού δίσκου τού μανουαλιού. Ό  δίσκος όμως ούτος έχει ήδη μορφήν 
λεκάνης, εις τό κάτω μέρος τής όποιας παριστανται δύο κρουνοί ύδατος. Ό  
υπό μορφήν λεκάνης δίσκος ούτος είναι φανερόν, ώς άλλως θά δείξουν Ιναρ- 
γεστερον τά επόμενα παραδείγματα, οτι σχετίζεται προς τον στίχ. 14 τού 
οϊκου, «Χαΐρε τής κολυμβήθρας ζωγραφούσα τον τύπον», οι δέ κρουνοί 
τού ύδατος προς τον εν στιχ. 13 «πολύρρυτον ποταμόν». Ή  τοιχογραφία

1 Π ερ ί της Μονής ταύτης και των τοιχογραφιών της βλ. Ά .  Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ν ,  έν 
Ή π ε ιρ ω τ ικ ο ΐς  Χρονικοίς, I, 1926, 133 κ. έξ.
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αΰτη της Μονής τοΰ Σπανού είναι πολύτιμος, διότι εξηγεί πλήρως μιαν 
άλλην άν άλογον παράστασιν, διά την όποιαν πολύς μέχρι τον δε έγένετο 
λόγος. Πρόκειται περί τής μικρογραφίας, τής εικονιζουσης τον οίκον τούτον 
τοΰ ’Ακάθιστου εις το Σερβικόν Ψαλτήριον τοΰ Βελιγραδιού, άντίγραφον, 
ώς γνωστόν, γενόμενον κατά τον 170ν αιώνα, έξ ενός πρωτοτύπου, άποκειμέ- 
νου νΰν εις την Βιβλιοθήκην τοΰ Μονάχου, από τοΰ όποιου ελλείπει ή μικρο
γραφία τοΰ άπασχολοϋντος ημάς οϊκου. Την παράστασιν τούτην (είκ. 5) 1 ό

Εικ. 4. Τοιχογρ. Καθολικοί Μ. 'Αγίου 
Νικολάου Σπανού έν τη Νησΐδι των 

Ίωαννίνων.

Είκ. 5.
Μικρογραφία τοΰ Σέρβικου Ψαλτηρίου 

τοΰ Βελιγραδιού.

περιβαλλόμενης υπό βράχων * * 8, ή τοιχογραφία τής Μονής τοΰ Σπανοΰ (είκ. 4) 
δεικνύει σαφώς ποια είναι ή ορθή ερμηνεία τής παραστάσεως ταΰτης. Τό ώς 
λέβης ή λέμβος έκληφθέν είναι άπλοΰστατα ό δπό μορφήν λεκάνης δίσκος τοΰ 
μανουαλιού, οί δε πόδες ή κώπαι οί κρουνοί τοΰ ΰδατος καί τέλος ή λίμνη 
τό σκοτεινόν σπήλαιον, εν τφ όποιω πάντοτε εΐκονίζονται οι έν σκότει, 
παραλειφθέντες εις τήν μικρογραφίαν τοΰ Βελιγραδιού. Ή  μορφή τής λεκά
νης ή κολυμβήθρας φαίνεται καθαρωτέρα εις μίαν εικόνα, εΰρισκομένην εις

1 S t r z y g o w s k i ,  Serbischer Psalter,  πίν. LVII 144.
3 S t r z y g o w s k i ,  *Ένθ3 άν. 82, άριθ. 144.
8 A. G r a b a r ,  έν Seminarium K ondakov ianum ,  V, 1932, 276 καί σημ. 31.
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Θεοτόκος ή Φιοτοδόχος Λαμπάς. 327

τον Μικροπολιτικόν ναόν του ’Λ δα μαντό: Μήλου (εικ. 6) 1. Εΐς την εικόνα 
ταυιην, εχουσαν πολλά τά κοινά προς την τοιχογραφίαν τής Μονής του Σπα
νού (εικ, 4), εμφανίζεται εν ακόμη νέον στοιχείου, ο! ’Άγγελοι, ών την 
παρουσίαν δεν είναι δυνατόν νά εξηγήσω μεν, καί τους οποίους θά_έπανευ- 
ρωμεν καί άργότερον.

Τήν κολυμβήθραν, ή οποία εις τάς μέχυι τοΰδε έξετασθείσας παραστά
σεις Εχει δποτυπώδη ακόμη χαρακτήρα, ευ ρίσκο μεν εμφανή πλέον εις'την

Εικ. 6 Είκών Μητροπόλεως Είκ. 7 φ Τ ο ιχογρα φ ία  Ναοΰ
Ά δά μα ν ΐος  Μήλου. Κάτω Παναγίας εν “Αρτρ.

μέρος τής διπλής τούτης κολυμβήθρας, ή τις ενθυμίζει μεταγενεστέρας Ιδίως 
παραστάσεις τής Ζφοδόχου Πηγής, παρίσταται ή Θεοτόκος βρεφοκρατοΰσα 
εντός μεγάλης φλογός. Ά πό του κάτω μέρους τής κολυμβήθρας ρέει μέγας 
κρουνός, σχηματίζουν λίμνην περιβαλλομένην θπό βράχων 2. Ή  τοιχογραφία 
αυτή τής Κάτω Παναγιάς, μή παραλείπουσα τήν αρχικήν ιδέαν τής Θεοτόκου 
λαμπάδος, τονίζει περισσότερον τήν εν τω στ. 14 κολυμβήθραν καί τον εν 
τω στ. 13 «πολΰρρυτον ποταμόν».

Παραλλήλως προς τήν κατεΰθυνσιν τής άπεικονίσεως αυτής τής Θεοτό
κου ώς λαμπάδος, υπάρχει καί μία άλλη. Εις μίαν τοιχογραφίαν τής Βάτρα

1 Σχέδιον γενόμενον επί τή βάσει τής ύ π ’ άριίΚ 5279 φιοτογραφίας τής Συλλογής 
τής Χριστιανικής *Αρχαιολ. Ε τα ιρε ίας .

2 ΟΙ έν τφ σκότει, παριστάμενοι είς τό παραπλεύρως τόξον, δεν εικονίσθησαν ενταύθα.
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Μολδοβίτσα εν Μολδαβία, γενομένην εν ετει 1536 (είκ. 8) \  ή Θεοτόκος 
παρίσταται όρθια κρατούσα λαμπάδα, διό ή: φωτίζει τούς εντός σκοτεινού 
σπηλαίου ευρισκομένους. Την αυτήν Ιδέαν, πληρέστερον διατυπωμένης εκφρά
ζει ή εις τον 170ν αιώνα άναγομέντ] τοιχογραφία τού Ναού τής Παναγίας εν 
Χρύσαφα τής Λακωνίας (εικ. 9) 1 2. Εΐς αυτήν εικονίζεται δεξιά ή Θεοτόκος 
βαστάζουσα διά τής άριστεράς τον Τησούν, διά δέ τής δεξιάς κρατούσα λαμ
πάδα, μέ τήν οποίαν φωτίζει τούς εΐς τό αριστερόν μέρος τής συνθέσεως εΰρι-

Εΐκ. 8. Τοιχογραφία  Ναοΰ Εικ. 9. Τοιχογρφία Ν. Παναγίας
Βάτρα Μολδοβίτσα έν Μολδαβία- έν Χρυσαφφ Λακωνίας*

ή ενταύθα άπεικόνισις Ινθυμίζει τήν παρουσίαν αυτών και εΐς τήν Ανωτέρω 
παρατεθεΐσαν (εικ. 6), παράστασιν επί τής εικόνος τής Μήλου. ΓΛπλή τέλος 
παραλλαγή τού τύπου τούτου είναι και ή τοιχογραφία τού Έξωνάρθηκος έν 
τφ Καθολικώ τής 'Αγιορειτικής Μονής Βατοπεδίου, (εικ. 10), εΐς τήν οποίαν 
όμως εντός τής φλογός τής λαμπάδος, ήν κρατεί ή Θεοτόκος, παρίσταται ό 
Ιησούς παιδίον, Ή  τελευταία αύτη λεπτομέρεια φαίνεται οτι σχετίζεται, ϊσως, 
μέ τούς στίχους 4 και 5 τού οϊκου : «Τό γάρ άϋλον άπτουσα φώς κ.λ.π.»

1 Ο. T a  f r a i l ,  έν Melanges G, Sch lum berger ,  Paris, 1924, πίν. X X X I.  Πρβ. καί 
I. S t e f a n e s c u ,  VE νθ* άν. 156 κέξ.

2 Ό μ ο ία  είναι ή σύνθεσις καί εις τάς τοιχογραφίας των Καθολικών των έν Λακωνιφ 
Μονών Ζερμπίτσης (1669) καί Γόλας (1632), ών αί τελευταίοι είναι έργα τοΰ Δημητρίου 
Κακαβά. Διά τάς χρονολογίας πρβ. καί Κ. Ζ η σ ί ο υ ,  Συμμικτα, Ά θ η να ι ,  1892, 11. καί 
Βυζανιιδα, I, 1903, 427 κέξ.
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Ή  τοιχογραφία τοί Καθολικοί της Μ. Δοχείαρίου έν ®Αγίω Ό ρει, 
(εικ, 11) | |  6’μοία προς την οποίαν είναι και ή τής Τραπέζης τής Λαι'ρας * 2, 
παρέχει την παραστασιν τής υμάδος, εις ήν άνήκουσιν α! τοιχογραφίαν τής 
Βατρα Μολδοβίτσα, Χρΰσαφας καί Βατοπεδίου (εικ. 9 - 11) περισσότερον 
άπλοποιημένην.

Ή  Θεοτόκος κρατεί τον Ίησουν, ή δε λαμπάς ετιρίσκεται παρ’ αυτήν. 
Εις την ιδίαν τέλος ομάδα ανήκει και ή μικρογραφία τοΰ ίπ" άριθ. 429 
κωδικός τής Συνοδικής Βιβλιοθήκης 
τής Μόσχας (εικ. 12)3 4, γνωστοί διά τάς 
πολλάς περί τής χρονολογίας αυτοί

ΕΙκ. 11. Τ ο ιχογραφ ία  έν τφ  Νάρθηκι 
τοϋ Κ αθολικο ί τής Μονής Δοχείαρίου 

‘Αγ. "Ορους.

γενομένας συζητήσεις 4 ΕΤς την μικρογραφίαν ταυτην ή Θεοτόκος, άνευ του 
βρέφους, περιβάλλεται υπό ελλειψοειδούς ακτινωτοί δίσκου, ένθυμίζοντος

ι M i l l e t ,  Athos, πίν. 236.1.
- M i l l e t ,  Athos, πίν. 147.2.
3 To παρατιθέμενον σχεδίασμα έγένετο έκ φωτογραφικής άπεικονίσεως, ευρισκόμε

νης εις την έκδοσιν τοΰ έν λόγω χειρογράφου, την φέρουσαν τον τίτλον, Copies photo
g r a p h ie s  des miniatures des Manuscrits grecs conserves a la Bibliotheque Svnodale,  
autrefois Patriareale, de Moscou, l re livraison, Moscow, 1862, πίν. 22 ’Απεικόνιση' τής 
μικρογραφίας ταυ της παρέχει και ό M y s l i v e c ,  Έ ν θ ’ αν. πίν. XI. 6.

4 *Ος γνωστόν τό χειρόγραφον τοΰτο, θεωρού μ εν ον ώς περιέχον την παλαιοτέραν 
γνωστήν εικονογράφηση' τοΰ ’Ακαθίστου, άνήγετο εις τον 11ον ή 12ον αιώνα. Πρβ. 
Ν. K o n d a k o f f ,  Plistoire de Tart Byzantin ,  considere p r in c ip a lem en t  dans les 
minia tures,  trad. M. Trawinski, Paris, 1891, I I ,  127 κέξ. Ch. D i e h l ,  Manuel d ’art 
Byzantin, 2a έκδ. Paris, 1925-26, II,  640. S t r z y g o w s k i ,  Έ ν θ ’ dv, 129. Τελευταΐον 
ό M y s l i v e c ,  "Ενθ’ dv, 97, 129, τοποθετεί  αυτό εις τά τέλη τοΰ 14°ν ή τάς άρχάς τοΰ 
15ου αίώνος, αν καί τοΰτο, νομίζω, ότι θά  ήδΰνατο νά θεω ρηθή ακόμη μεταγενέστερον.

Είκ. 10. Τοιχογραφία έν τώ έξωνάρθηκι 
τοΰ Καθολικού τής Μονής Βατοπεδίου 

έν Άγ. νΟρει.
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Ά. Ξυγγοπούλου

τάς παραστάσεις, εις τάς οποίας αύτη ευρί σκέτα ι εντός τής φλογός τής λαμ
πάδας, προ αυτής δέ είχανιζεται ή φωτοδόχος λαμπάς και οί έν σχότει. Τέλος 
ή κατά τό έτος 1694 γενομένη δ π ο του Δ. Νομικού είκών τού Ακάθιστοι» έν

τω Ναώ τής Φανερωμένης Ζακύνθου, 
(εΐκ. 13), διατηρεί άκόμη την παράστα- 
σιν τής Θεοτόκον, άνευ του βρέφους, 
εντός του ελλειψοειδούς ακτινωτού δί
σκου, άλλα ή λαμπάς καί οί εν σκό- 
τει δεν υπάρχουσι πλέον, άντ3 ανιών δέ 
παρίστανται δυο "Άγγελοι, κρατούντες 
λαμπάδας.

Οί μέχρι του δε έξετασθέντες διά
φοροι τύποι, καθ’ οΰς απεικονίζεται ό 
άποσχολών ημάς οίκος, είναι σχεδόν 
καθ3 όλοκληρίαν προσκεκολλημένοι εις 
τό γράμμα του ποιήματος; Εις αυτούς 

τονίζεται τοΰτο ή εκείνο τό στοιχεΐον, χωρίς κάμμίαν βαθυτέραν κατανόησιν 
του περιεχομένου. Παραλλήλως όμως προς τούς τύπους τούτους υπάρχουσι 
καί δλίγαι ά'λλαι παραστάσεις τοϋ απα
σχολούν τος ημάς οίκου άξιαι πολύ πε- 
ρισσοτέρας προσοχής, καί των όποιων 
ή έξέτασίς οδηγεί εις πολύ σπουδαιό
τερα συμπεράσματα.

Ή  κατά τό έτος 1537 γενομένη 
τοιχογραφία τού Κελλίου ιήςΜολυβοκ- 
κλησιάς, παρά τάς Καρυάς τού Ά γ.
Όρους (είκ. 14), προσθέτει εν νέον 
αξιόλογου στοιχεΐον εις τά μέχρι τούδε 
γνωστά. Εις την τοιχογραφίαν τούτην 
είκονιζεται, ώς συνήθως, ή Θεοτόκος 
όρθια, κρατούσα τον Τη σου ν, καί 
παρ" αύτήν δύο γονυκλινείς δεόμενοι,
Ό π ιθεν  5μως τής Θεοτόκου παρίστα- 
ιαι τετράγωνος δψηλός πύργος, επί τού 
όποιου κατευθύνονται δέσμαι φωτει
νών ακτινών, κατερχόμεναι έκ τού ου
ρανού. Ή  λαμπάς δεν εμφανίζεται εις την παράστασιν ταύτην. Τήν σημασίαν 
τού οικοδομήματος τούτου, τού υψηλού πύργου, θά δείξωσιν εις ή μάς τα 
κατωτέρω παραδείγματα.

330

έν τώ Ν. Φανερωμένης Ζακύνθου.

Εικ. 12. Μικρογραφία του ύπ9 άριθ. 429. 
Κωδ. τής Συνοδικής Βιβλ. τής Μόσχας.
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Περισσότερον όμως ενδιαφέρων είναι εις άλλος τύπος, τοΰ οποίου παρέ
χομε ν ενταύθα δύο παραδείγματα, τό εν εΐλημμένον εκ των εν έτει 1693 
γεν ο μένω ν τοιχογραφιών της Νέας Μονής τού Φιλοσόφου παρά την Δημη- 
τσαναν (είκ. 15) ή τό δέ έτερον έξ εικόνος τοΰ ’Ακαθίστου, αποκειμένης εις 
την επί της Νησίδας των Ίωαννίνων Μονήν τής Έλεούσης (είκ. 16). Εις τάς 
παραστάσεις ταύτας τό κύριον θέμα είναι δύο ’'Αγγελοι κρατούντες μεγάλη ν 
εικόνα τής Θεοτόκου όρθιας, φερού- 
σης προ τού στήθους τό Βρέφος.
’Άνω τής εικόνος τής Θεοτόκου πα- 
ρίσιαται λαμπάς άνημμένη και εκα
τέρωθεν οί γονυπετείς δεόμενοι.

Ποια ή σημασία τής παραστά- 
σεως ταύτης;

Ή  υπό των Αγγέλων βαστα- 
ζομένη εικών παριστάνει την Θεοτό
κον, όπως καί εις μερικάς έκ των 
ανωτέρω παρατεθεισών απεικονί
σεων (είκ. 6, 11, 14), όρθίαν κατ’ 
ενώπιον κρατούσαν προ τού στήθους 
τον Ίησούν. Άλλα ό τύπος ούτος 
είναι ό τής γνωστής θαυματουργού 
εικόνος τής Θεοτόκου Κυριωτίσ- 
σης 1 2 3, τής αποκειμένης εις τήν έν 
Κωνσταντινουπόλει Μονήν τής Θεο
τόκου εις τά Κύρου. Περί τούτου 
δύναται νά πεΐση, έκτος των άλλων 
πολυαρίθμων παραδειγμάτων, ή πα
ραβολή προς τό ενταύθα παρατιθέμενον (είκ. 17), μολυβδόβουλλον τού Ε θ ν ι
κού Νομισματικού Μουσείου Αθηνών, επί τού όποιου άναγινώσκεται εκατέ
ρωθεν τής παραστάσεως τής Θεοτόκου, ή επιγραφή, μρ ΘΥ η ΚΥΡ!ΩΤ[ις]ς [α ]».

Είναι φανερόν ότι μεταξύ τής εικόνος ταύτης τής Θεοτόκου, τής λατρευο-

Είκ. 14. Τοιχογραφία έν ιω  Ναώ τού Κελ- 
λίου τής Μολυβοκκλησιάς έν *Αγ. "Όρει.

1 Περί ττ)ς Μονής ταύτης βλ. Ά .  Ζ ά % ο ν, έν Άρχαιολ. Δελτίω, 1922, 67 κέξ.
2 Πρβ. Ν. K o n d a k o v ,  Ε ικονογραφία τής Θεοτόκου (ρωσ.), Πετρούπολις, 1914-15, 

II. 124 κέξ. Ν. L i c h a c e v ,  Ή  ιστορική σημασία τής Τταλοελληνικής ζωγραφικής εις τάς 
παραστάσεις τής Θεοτόκου (ρωσ.) Πετρούπολις,  1911, 64 κέξ. Ο. W u l f f ,  Die Koimesis- 
kircke in Nikaa, Strassburg , 1903, 257 κέξ.

3 Πρβ. K. Κ ω ν σ τ α ν τ ο π ο ύ λ ο υ ,  Βυζαντιακά μολυβδύβουλλα τοΰ έν ’Αθήναις 
Έ θν.  Νομισματικού Μουσείου, ’Αθήνα», 1917, σ. 194, άριθ. 747. Τό παρατιθέμενον σχε
δίασμα έγένετο έκ γύψινου έκμαγείου τού μολυβδοβοΰλλου, παρασκευασθένιος τή φιλική 
φροντίδι τού Διευθυντοΰ τού Έ θ ν .  Νομισματικού Μουσείου κ. Κ. Κωνσταντοπούλου.
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\Λ. Ξυγγοπούλου

μένης είς την έν Κων/πόλει Μονήν των Κυρ ου, και ιών ανωτέρω παρατε- 
θεισών απεικονίσεων τού άπασχολούντος ή μας οϊκου (εικ. 15, 16), ύφίσταται 
αναμφίβολος σχέσις τις, ήν δύναται, νομίζομεν, νά διευκρινήση εν κείμενον 
από πολλοΰ γνωστόν.

Τούτο είναι μικρόν πονημάτιον του κατά τάς άρχάς του 14ου αιώνος 
άκμασαντος εκκλησιαστικού συγγραφέως Νικηφόρου Καλλίστου Ξανθοπούλου, 
επιγραφόμενον «Ερμηνεία εις τούς αναβαθμούς τής οκτωήχου». Τό ενδια
φέρον ή μάς ενταύθα κεφάλαιον τού συγγραμματίου τούτου φέρει την επι
γραφήν «περί τού κοντακίου, άλλα δή καί τού οϊκου» 1.

3^2

Είκ. 15. Τοιχογραφία έν τφ  Ν α φ  τής Νέας Μονής του Φιλοσόφου, 
παρά την Δημητσάναν.

Εΐς τό κεφάλαιον τούτο, εις τό οποίον ό Ξανθό που λος όμιλε! κυρίως 
περί τού περίφημου Ρωμανού τού Μελφδού, άναγινώσκομεν τά εξής:

«Τα κοντάκια πρώτος έφενρεν ό μελωδός’ o f  τος γάρ τά πρώτα καλλι- 
ιφωνίας επιμελούμενος, αμελής παντάπασιν υπήρχε καί (ίηχος διό καί γέλως 
*το?ς άπαοι καί παίγνιον προϋχειχο, καν άλλως αρετής εργάτης ήν δόκιμος. 
^  Λ μέλει και τώ έν τοις Κάρου ναφ προβιών τής μητρδς εδέετο τον Θεόν 
# δούναι χάριν αυτφ και εις θαύμα μεταοτρέψαι τό όνειδος. τΗν δε τοϊς Κνρον 
»θεία εΐκίον τής πανάγνου και θεομήτορος, μνρία εργαζόμενη τεράστια ή τις 
θεϊκών πάλαι μεν ϋπ ευσεβούς τίνος κνπαρίοοω άμφιλαφεϊ εκεϊ έστώβη εν- 
»απεκρνβη και επί χνρόνοις μακροΐς εκέκρυπτό, τοΐς κλωβϊ τον δένδρου οκισ
αζόμενη. *ΑλΙά τής ενοεβείας άναίαμψάαης, κάκείνη παραδόξους γνωρίζεται'

1 Τό κεφάλαιον τούτο άνεδημοσιευύη εκ ιής παλαιός έκδόσεως χοΰ Κυρίλλου 
Άόανασιάδου υπό Λ. Π α π α 5 ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω ς, έν Byzantinisehe Zeitschrift, 
II, 1893, 602 κέξ.
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* λα μπας γάρ ή κνπάριττος έωράτο eqf ήμέραις τισιν ύπερφνώς λάμπονοα. 
»Ρνωσθέντος τοίννν το? τεράστιον, γνωρίζεται ή εϊκών και ναός τή θεομήτορι 
»παρά τίνος Κνρον εγείρεται, ή δε των θαυμάτων πλημμύρα προϋγμορει.
* ΕκεΊσε ονν θαμίζων και ό θειότατος Ρωμανός, μια εν τη των Χριστουγέν
ν ω ν  ημέρα μετά άπειρον πλήθους δρθρίσας τφ είρημένψ οϊ’κω τής θεομή- 
»τορος γίνεται. Καί δ ή περί την εκτην ταύτης ώς έθος δεόμενος προς ϋπνον

Ε ’ικ. 16. Εικών έν τη Μονή τής Έλεούσης 
επι τής Νησΐδυς των Ίωαννίνων.

Είκ. 17. Μολυβδόβουλλον του έν ’Α θ ή 
να ις Ε θν ικο ύ  Νομισματικού Μουσείου.

'>έπϊ τον άμβωνα τρέπεται και ευθύς 
»— (ΐ) τον θαύματος καί παραδόξου 
*Ακούσματος1 —-αυτήν την ϋεομή- 
»τορα ορα έμψανώς εΐλιγμα χάρτου 
■ άκροις δακτύλοις ώς κοντάκιον επι- 
*ψέρονσαν και φαγεΊν αύτον προ- 
»τρεπο μένην τον χάρτην* ό δε δήθεν 
»έσθίοον υπέρ μέλι έδόκει έσθίειν,
»και αύτίκα -— ώ τής χάριτος ! —- 

»θείας πληρονται τής δωρεάς. Καί δή τον άμβωνα ανιών κατά την έδδόμην 
ντο * Η  παρθένος σήμερον* ΰπερφνώς ίζεβόηοεν, οι δε άκούοντες εξεπλήτ- 
ντοντο καί χάριταις αυτόν σχεδόν την ηχώ κατετίθεντο' (οντω Ιν τω κώδ.) 
*δγγελικόν γάρ ίφκει τό μέλος έξαδοντος. eΑπανταχού τοίνυν διαδοθέντος τον 
% θαύματος, άπαν τό στίφος τής πόλείος δοαμόν τον αίνον άφωσιώσατο. Ρωμα- 
Λνος δε τή του λόγον μητρί την γάοιν άποτιννύς, μέλη έζαίσιά τινα άρμοσά- 
* μένος έν ταϊς αύτής εορταις ίγκατέσπειρεν, ειτα καί τή Υπαπαντή τό << Ο 
»μήτραν παρθενικην άγιάσας τω τόκψ σου* καί έν τή των Είσοδιοον το & Ο 
^καθαρότατος ναός» έμφανεία ταύτης σννέταζε κ.λ,π.».

Εις την διήγησιν ταΰτην του Ξανθοποΰλου υπάρχουσι δυο χωριστοί
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παραδόσεις, μία αφορώσα εις την θαυματουργόν άνευρεσιν τής είκόνος τής 
Θεοτόκου και ιήν ιδρυσιν τής Μονής υπό τοΰ Κυρ ου, και μία άλλη, αναφε-

ρομένη εις την διά θαύματος τής Παναγίας 
Κυρκοτίσσης καλλιφωνίαν τοΰ Ρωμανόν.

Νομίζω δτι καί των δυο τούτων παραδό
σεων τά ίχνη εύρίσχονταί εις τον απασχολούντο 
ή μας οίκον τοΰ "Ακαθίστου και δτι οί εικονο
γράφησαν τες αυτόν εΐχον ταΰτας ύπ" οψιν των.

Την παράδοσιν, μίαν των πολλών ΰπαρ- 
χουσών ζ περί τής θαυματουργού άνευρέσεως 
τής είκόνος καί τής ί δ ρύσεως τής Μονής τών 
Κόρον, άνευ ρίσκο μεν άφ" ενός εις τάς αΰτάς 
σχεδόν λέξεις τάς χρησιμοποιούμενος υπό τοΰ 
Ξανθοπουλου * λα μπας γάρ ή κνπάριττος..* 
καί τοΰ ποιητοΰ τοΰ "Ακαθίστου ζΦωτοδόχον 
λ α μ π ά δ α . άφ’ ετέρου δέ και εις αυτό τό 
νόημα. Είναι φανερόν δτι ή Φωτοδόχος λαμπάς 
τοΰ "Ακαθίστου, ή έν σκότει φανεΐσα καί τό 
άΰλον απτού σα φώς, είναι αυτή ή εΐκών τής 
παραδόσεως τοΰ Ξανθοπουλου, ή μεταβαλοΰσα 
εις φωτεινήν λαμπάδα την κυπάρισσον, μέχρις 
δτου γνωρισθή.

Την παράδοσιν ταΰτην, νομίζω, δτι αντί- 
προσωπεΰουσιν εν τή εικονογραφία αι παρα
στάσεις τοΰ οίκου τοΰτου, εις τάς οποίας τό 
κύριον θέμα είναι ή υπό "Αγγέλων [3αστάζό
μενη είκών τής Κυριωτίσσης, άνωθεν τής οποίας 
εύρίσκεται λαμπάς άνημμένη ίεικ. 15,16).

"Αλλά καί ή δευτέρα παράδοσις ή άναφε- 
ρομένη δπό τοΰ Ξανθοπουλου, περί τοΰ θαύ
ματος δηλαδή τοΰ γεν ο μενού υπό τής Θεοτό
κου εις τον Ρωμανόν, νομίζω δτι αντιπροσω
πεύεται εν τή εικονογραφία τοΰ άπασχολοΰντος 

ή μάς οίκου τοΰ "Ακαθίστου. Ή  περί τοΰ θαύματος τουτου, τό οποίον, ως 
γνωστόν, απεικόνισε καί δ ζωγράφος Μηνάς εις μίαν τών μικρογραφιών τοΰ

Είκ. 18. ΓΤαράστασις Ιπ ί  ξυλό
γλυπτου αναλογίου έν τή Μονή 

Βατοπεδίου 'Αγ. “Ορους.

1 Μιαν άλλην, διαφορετικήν εντελώς, παράδοσιν παρέχει έκ κώδ. τοΰ 12ον αϊώνος 
τής Μονής Ίβή ρ ω ν  ό Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Έ κκλησ ία ι Βυζαντιναί έξακριβούμεναι (κυρίως ή 
Θεοτόκος τών Κόρου), Κων πόλις, 1900, (5Ανάτυπο)σις έκ τής 'Εκκλησιαστικής ’Αλή
θειας) 120 κέξ. Κατά τήν παράδοσιν ταυ την ή Μονή έκτίσθη υπό τοΰ Κόρου μεταξύ τών 
ετών 440-445  έκ θαυματουργού ίάσεως διά κρίνου, φυέντος εις τόν βασιλικόν κήπον.
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περίφημου Μηνολογίου τού Βασιλείου Β ' ], και τής συνέπεια αυτοί εξαιρετι
κής τοϋ Μελφδοϋ εύλαβείας προς την εικόνα τής Κυριωτίσσης παράδοσις, 
ή το, φαίνεται, ευρύτατα διαδεδομένη έν Κωνσταντινουπόλει, Περί του του πλη- 
ροφοροΰσιν ημάς κείμενα πολύ παλαιότερα τού Ξανθοποΰλου, εις τά όποια

μάλιστα άναφέρεταί δτι εΐς την Μονήν των Κύρου, οπού άπέκειντο και τά 
ιδιόγραφα τού Ρο)μανού έργα, έιελεΐτο καί ή μνήμη αυτού (1 Όκτωβρίου) 1 2.

1 Απεικόνισις έν II Minologio di Basilio II  (Codices e Vaticanis selecti . . . V III)  
Torino, 1907, πίν. 78 και προχείρως παρά Ο. W u l f f ,  Altchristliche u nd  byzantin ische 
Kunst,  a. 529, είκ. 460.

2 Ταΰτα παρέχει ό Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς  Κ ε ρ α μ ε ύ ς ,  *EvO* άν. 599 κέξ. Πρβ. και 
Κ. K r u t n h a c h e r ,  'Ιστορία τής Βυζαντινής λογοτεχνίας, μετάφρασις Γ. Σωτηριάδου, 
ΆΟήναι,  1897 * 1900. II, 517 κέξ.
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Αι παραστάσεις τοΰ υπό μελέτην οϊκου του 'Ακαθίστου αί σχετιζόμεναι, 
ώς νομίζομεν, προς την παράδοσιν ταΰτην περί τοΰ εις τον Ρωμανόν γενο- 
μένου θαύματος, είναι σπανιώταται. Ενταύθα παρέχομεν τρεις τοιαΰτας, τάς

μόνας, ας ήδυνήθημεν νά 
εΰρωμεν. Ή  μία τούτων εύρί- 
σκεται επί ξυλόγλυπτου ανα
λογίου, φυλασσόμενου εις τό 
έν τη Άγιορειτική Μονή Βα
τοπεδίου Παρεκκλήσιον τής 
'Αγίας Ζώνης (εικ. 1 8), ή άλλη 
έλήφθη έκ τοιχογραφίας τοΰ 
έτους 1680 έν τή ΓΑγ. Κυριακή 
τής Παλιοχώρας Αϊγίνης (εικ. 
19), καί τέλος ή τρίτη επίσης 
έκ τοιχογραφίας τοΰ έτους 
1606 έν τω Καθολικω τής έν 
Όξυλίθφ Εύβοιας Μονής τοΰ 

Άγ. Τωάννου τοΰ Καταρράκτου (εϊκ. 20) \  
ΕΤς τάς παραστάσεις ταΰτας εικονίζεται 

έν τω μέσω έπί θρόνου ή Θεοτόκος βρεφο- 
κρατοΰσα, εκατέρωθεν δέ αυτής δυο όμιλοι 
καί τέλος εις τό βάθος οικοδομήματα, τά 
όποια μάλιστα εΐς τό άναλόγιον τοΰ Βατοπε
δίου (εΐκ. 18), φέρουσί καί έπάλξεις. ’Επίσης 
εις την παρά στάσιν τοΰ Βατοπεδίου όπισθεν 
τής κεφαλής τής Θεοτόκου εΰρίσκεται λαμπάς 
άνημμένη, ήν εύρομεν καί εις τάς ανωτέρω 
παρατεθείσας απεικονίσεις, εις τάς όποιας τό 
κύριον θέμα είναι ή υπό 'Αγγέλων βασταζό
μενη εικών τής Κυριωτίσσης (εϊκ, 15, 16). 
Τέλος εις την τοιχογραφίαν *ης Μονής τοΰ 
Καταρράκτου (εικ. 20), βλέπομεν δέσμην 
φωτεινών ακτινών διευθυνομένην έκ των 

άνω προς την κεφαλήν τής Θεοτόκου, % άνάλογον παράδειγμα έχομεν εις 
την τοιχογραφίαν τής Μολυβοκκλησιάς (εικ. 14).

Ιίλήν των μικρών τούτων λεπτομερειών, τής λαμπάδας δηλαδή καί τής 
δέσμης των ακτινών, είναι φανερόν ότι ή όμάς αΰιη των παραστάσεων δια-

Εϊκ. 20. Τοιχογραφία  έν τώ Καθο
λική) τής Μονής ‘Αγ. Τωάννου τοΰ 
Καταρράκτου έν Ό ξυλ ίθω  Εύβοιας.

1 Σχεδίαν γενόμενον έξ ανεκδότου φωτογραφίας εύγενώς παραχωρηθείοης ήμίν υπό 
τοΰ κ. Γ. Σιυτηριου, ον θερμότατα διά τούτο εύχαριατοΰμεν.
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φέρει οΰσιωδώ; από πάσας τάς ανωτέρω παρατεθείσας απεικονίσεις τοΰ 21ου 
οϊκου τοΰ Ακαθίστου. Νομίζω ότι ή παρατηρούμενη μεγάλη αΰτη διαφορά 
προέρχεται από τό γεγονός δτι αί εν λόγω παραστάσεις σχετίζονται με την 
παράδοσιν περί τοΰ εις τον Ρωμανόν γενομενού θαύματος τής Κυριωτίσσης 
καί μέ την εκ τοΰτου εξαιρετικήν εΰλάβειαν τοΰ Μελωδοΰ προς την εικόνα 
ταΰτην. Περί τοΰτου πείθουσιν οί δυο δμιλοι οί εΐκονιζόμενοι εκατέρωθεν 
τής Θεοτόκου. Εις την τοιχογραφίαν τής Αιγίνης (είκ. 19), αριστερά μεν παρί- 
σιανται μοναχοί, ών μάλιστα ό εγγύτερον προς τήν Θεοτόκον ευρισκόμενος 
φαίνεται δτι κρατεί ράβδον δηλωτικήν τοΰ ήγουμενικοΰ αΰτοΰ αξιώματος, 
δεξιά δέ δμιλος ανθρώπων, ών τό ένδυμα δεν δυνάμεθα νά όρίσωμεν επα
κριβώς, καθ' δσον εις τό μέρος τοΰτο ή τοιχογραφία είναι ήμικατεστραμ- 
μένη, καί οΐτινες πάντως δεν είναι μοναχοί. Τήν στολήν δμως καί τήν ιδιό
τητα τούτων δεικνύει σαφέστερον ή τοιχογραφία τής Εΰβοίας (είκ. 20). Εις 
αυτήν τό μέν δεξιόν μέρος, εις τό οποίον άναμφιβόλως θά εικονίζοντο οί 
μοναχοί, είναι εντελώς κατεστραμμένου, αι μορφαί, δμως αίτινες δεν σώζον
ται καλώς εις τήν τοιχογραφίαν τής Αιγίνης, είναι ενταύθα εύχρινέσταται, 
Ό  πλησίον τής Θεοτόκου ευρισκόμενος εις τήν τοιχογραφίαν ταΰτην τής 
Εΰβοίας (είκ. 20) φέρει ποδήρη χιτώνα καί τραχηλιάν επί δέ τής κεφαλής 
σκοΰφον. Μέ τοιοΰτον δμως ένδυμα παρίστανται συνήθως οί ψάλταη ως 
δΰναται νά διδάξη ή παραβολή προς είκονογραφίκάς τινας συνθέσεις, εις τάς 
όποιας ή παρουσία τών ψαλτών είναι άπαραίτητος, δπως επί παραδείγματι 
εις τον 23ον οίκον τοΰ ’Ακαθίστου « Ψάλλοντές σον τον τόκον, .» λ

Ή  παρουσία μοναχών καί ψαλτών γΰρω τής Θεοτόκου νομίζω δτι δεν 
θά ήτο δυνατόν νά εξηγηθή άλλως, είμή μόνον οτι ή δλη σΰνθεσις είκονίζει 
τό εις τον Ρωμανόν θαΰμα τής Θεοτόκου έν τώ Ναω τής Μονής τών Κυρ ου. 
”Αν ούτως εχη τό πράγμα, τότε δεν θά ήτο, ίσως, απίθανου νά παραδεχθώ- 
μεν δτι μεταξύ τών παρισταμένων είκονίζεται καί αυτός ό Μελψδός. Έ τ ι  δέ 
μάλλον τις προχωρών θά ήδΰνατο νά υποστήριξή δτι καί τά είς τό βάθος 
τών παραστάσεων οικοδομήματα πρέπει νά είκονίζωσι τήν Μονήν τών Κΰρου, 1

1 Πρβ. Mi l l e t ,  Athos, πίν. 103.4, 147.2. και Ε πετηρ ίδα  τής Ε τα ιρ ε ία ς  Βυζαντινών 
Σπουδών, IX, 1932, 355 κέξ. Έ ν  σχεσει προς τάς λίαν άναλόγους μορφάς είς τήν σύν- 
Οεσιν του Στιχηροΰ τών Χριστουγέννων, μεταξύ τών από τού έτους 1500 τοιχογραφιών 
τής Μονής τοΰ Θεράποντος έν Ρωσσίρ  ή Ε. G e o r g i e v s k i j - D r u z i u i n  (έν L’art 
Byzantin chez les Slaves, Deuxieme Reeueil Th. Usqenskij, Paris, 1932, 129 θέλουσα 
νά έξηγήση τήν διαφοράν τών στρογγυλών καί τών αιχμηρών καλυμμάτων τής κεφαλής 
τών ψαλτών, ακολουθεί τήν ούχί ορθήν γνώμην τοΰ D. Λ j n a 1 ο ν, σχετικώς μέ τήν 
μικρογραφίαν τοΰ Σέρβικου Ψαλτηρίου τοΰ Μονάχου, ότι τά στρογγΰλα καλύμματα χαρα~ 
κτηρίζουσι τούς κληρικούς, τά δέ αιχμηρά τούς ψάλτας. Τοΰτο όμως δεν είναι ακριβές,  
ώς εξάγεται από τά ενδύματα, τά όποια ούτοι φέρουσιν. Ή  δ ιαφορά τοΰ σχήματος τών 
πίλων χαρακτηρίζει τήν μεταξύ τών ψαλτών διαφοράν βαθμοΰ, ώς καί αλλαχού έγρά- 
ψαμεν. Έ πετη ρ ίς  Έτα ιρ .  Βυζαντ. Σπουδών, Έ ν θ ’ αν. 356.

Επ κ γ η ρ ι ϊ  Ε  γ α ι ρ κ j α ς Β υ ζ α ν τ  ΣΠΟΥΔΏΝ, !  ΐ®ς Γ. 22
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εΤς tov περίβολον τής οποίας ό κατασκευάσας ιό άναλόγιον του Βατοπεδίου 
(εικ. 18) προσέθηκε καί επάλξεις, κατ’ άπομίμησιν ϊσως τών "Αγιορειτιχών 
Μονών. Οΰτω τέλος δΰναται να έξηγηθή και τό ίπό μορφήν πΰργου οικο
δόμημα, τό ευρισκόμενον εις τό βάθος τής τοιχογραφίας τής Μολυβοκκλη- 
σιάς (εικ. 14).

Έ κ  τών ανωτέρω έκτεθέντων προκΰπτουσι πολλά δυσεπίλυτα προβλή
ματα. Αί παραστάσεις του άπασχολούντος ή μας οϊκου μέ την εικόνα τής 
Κυριωτίσσης (εικ. 15, 1G), ώς καί αΐ τελευταίον εξετασθεΐσαι μέ την Θεοτό
κον περιβαλλομένην υπό ομίλων μοναχών και ψαλτών (εικ. 18-20), μήπως 
σχετίζονται μέ την παλαιαν, εις Βυζαντινούς τήδη χρόνους αναγομένην, παρά- 
δοσιν ή ότι ό Ρωμανός είναι ό ποιητής του Ακαθίστου;

Μολονότι θεωρώ ούχί απίθανον την παλαιαν ταΰτην παραδοσιν, εντού
τοις νομίζω δτι δέν θά ή μην ό άρμόδιος νά είσέλθω εις τήν έξέτασιν ζητή
ματος τόσον άκανθώδους, οιον τό περί του ποιητου του ’Ακαθίστου, τό 
όποιον πλείστους μέχρι τουδε άπησχόλησεν ερευνητάς. Θεωρώ δμως απαραί
τητον νά σημειώσω, δτι τό πονημάτιον του Νικηφόρου Καλλίστου Ξανθο- 
πουλου, του οποίου απόσπασμα παρεθέσαμεν ανωτέρω, έγράψη άρχομενού 
του 14ου αίώνος 1 2, εποχήν δηλαδή, καθ’ ήν ακριβώς αναφαίνονται καί αί 
πρώται απεικονίσεις του ’Ακαθίστου 3. ’Αναμφιβόλους τά γεγονότα ταυτα δεν 
θά 7’]δΰναντο νά θεωρηθώσιν εντελώς άσχετα μεταξύ των.

Μέ δλας τάς δυνατάς επιφυλάξεις, απαραιτήτους άλλους τε διά ζήτημα 
οΰτω σκοτεινόν, θά ήδυνατό τις νά καταλήξη εις τό συμπέρασμα, δτι τόσον 
οι εικονογραφήσαντες τον ’Ακάθιστον, δσον καί ό Ξανθόπουλος, έχρησιμο- 
ποίησαν παλαιάν τινα παράδοσιν, διασουζομένην ακόμη κατά τον 14ον αιώνα 
έν Κωνσταντινουπόλει, ’ίσως μάλιστα καί μεταξύ τών μοναχών τής Μονής 
τών Κύρου. Καί είναι μέν άληθές δτι ή τελευταία περί τής Μονής ταΰτης 
γραπτή μνεία δέν κατέρχεται πέραν τοΰ τέλους τού 12ου αίώνος 4, τούτο δμως

1 Βλ. Σ ω φ ρ .  Ε ύ σ t  ρ α τ ι ά δ ο υ, Ρωμανός ό Μελψδός, Έ ν θ '  άν. 64 σημ.
2 Περί του Ξανθοπούλου βλ. K r u m b a c h e r ,  "Ενθ’ άν. I, 588.
3 Οί είς παλαιοτέρους του 14ου αίώνος χρόνους άναβιβάζοντες τήν εικονογράφησα- 

τοΰ ’Ακαθίστου έβασίζοντο, ώς γνωστόν, άποκλειστικώς είς τό χειρόγραφον τής Μόσχας 
( D i e h l ,  Έ ν θ ’ άν. 640). Τούτο όμως, ώς είδομεν, (σ. 329 σημ. 4) είναι πολύ μεταγενέ
στερον τού 14ου αίώνος. Τελευταϊον ό M y s l i v e c ,  νΕνθ’ άν. 97, 129, άπέδειξεν δτι 
ή είκονογράφησις τού ’Ακαθίστου αναφαίνεται μόλις τον 14ον αίώνα, ώς παλαιοτέραν 
δέ αυτού άπεικόνισιν θεωρεί τας έν ετει 1327 γενομένας τοιχογραφίας τής Ντετσάνι έν 
Σερβία. Νομίζω δτι παλαιότεραι τούτων, ώς εξάγεται έκ λόγων είκονογραφικών, είναι 
αί το ιχογραφίαι τού Ναού τής Θεοτόκου έν Θεσσαλονίκη άναγόμεναι είς τά πρώτα έτη 
τού 14°^ αίώνος, περί τών οποίων θ ά  δημοσιεύσωμεν προσεχώς Ιδίαν μελέτην.

4 Πρβ. Μ. Γ ε δ ε ώ ν ,  Βυζαντινοί Έκκλησίαι έξακριβούμεναι. . . 121, 124 καί τ ο ΰ  
α υ τ ο ύ ,  Βυζαντινόν Έορτολόγιον,  Κων/πολις, 1899, 184 στ. β'.
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δεν θά ήτο σοβαρός λόγος νά παραδεχθώμεν δτι ή Μονή δεν ύφίστατο κατά 
τούς χρόνους του Ξανθοποΰλου. Τό δτι δε τά παραδείγματα τής άπεικονίσεως 
του οίκου τούτου του ’Ακαθίστου, τά σχετιζόμενα με την εν λόγφ παράδο- 
σιν, είναι σχετικώς ελάχιστα, παραβαλλόμενα προς τά άλλα, τ’ άποδίδοντα 
δΡ εικόνων τό γράμμα, ώς εΐπομεν, του ποιήματος, εξηγείται ϊσως από τό 
γεγονός δτι ή παράδοσις αυτή τής Κωνσταντινουπόλεως δεν ήτο λίαν γνωστή 
καί διαδεδομένη.

Ούτω θά ήδΰνατό τις νά^δι ακρινή εις τήν εΐκονογραφικήν άπόδοσιν του 
έν λόγω οίκου δυο διαφόρους πηγάς. Μίαν προερχομένην εκ Κων/πόλεως 
καί σχετιζομένην με τάς περί Κυριωτίσσης καί Ρωμανού παραδόσεις, ήν 
άντιπροσωπευουσι τά παραδείγματα των εικόνων 15, 16 καί 18-20, και μίαν 
άλλην, δημιουργηθεΐσαν, πιθανώς εξω τής Πρωτευοΰσης καί εντελώς άσχετον 
προς τάς παραδόσεις ταύτας, τής παραδείγματα είναι αί εικόνες 1-13. Άνά- 
μιξιν τέλος των δυο πηγών παρέχει ή τοιχογραφία τής Μολυβοκκλησιάς 
(είκ. 14), εις τήν όποιαν διακρίνονται στοιχεία καί από τους δυο τρόπους 
άπεικονίσεως του οίκου τουτου, άφ’ ενός τούς δεομένους και τούς βράχους, 
στοιχεία προερχόμενα από τήν κατά γράμμα άπεικόνισιν, καί άφ’ ετέρου τήν 
Θεοτόκον Κυριώτισσαν καί τό εις τό βάθος οικοδόμημα, στοιχεία αναγόμενα 
εις τήν παράδοσιν τής Κωνσταντινουπόλεως.

Σχετικώς τέλος μέ τήν παράστασιν τής Θεοτόκου εΐς τάς τελευταίας 
παρατείίείσας απεικονίσεις (είκ. 18-20), θά ήδΰνατο ίσως νά παρατηρηθή 
δτι εΐς ταύτας ή Θεομήτωρ δεν είκονίζεται, ώς θ ’ άνέμενέ τις, κατά τον τύπον 
τής Κυριωτίσσης, αλλά καθημένη ώς Πλατυτέρα. Τούτο όμως εξηγείται, 
νομίζω, δταν έχη τις προ οφθαλμών δτι αί παραστάσεις αύται ανάγονται εΐς 
τον 17ον καί 18ον αιώνα καί είναι μακρυνά πολλαχώς ήλλοιωμένα αντίγραφα 
παλαιών προτύπων, γενόμενα από τεχνίτας, οί όποιοι ασφαλώς δεν Ιγνώριζον 
πλέον τον λόγον καί τήν σημασίαν τής παραστάσεως ταύτης.

Τ’ ανωτέρω εκτεθέντα σκοπόν μόνον είχον νά διαπιστώσουν τήν λανθά- 
νουσαν σχέσιν μεταξύ απεικονίσεων τινων τού 21ου οίκου ιού Ακαθίστου 
καί τών περί Ρωμανού καί τής εν Κων/πόλει Μονής τών Κύρου παραδόσεων. 
Ή  φύσις τού ζητήματος είναι τοιαύτη, ώστε νά μή έπιτρέπη εΐς τον έρευ- 
νώντα αυτό νά καταλτ]ξη εΐς πορίσματα απολύτως θετικά, αλλά μόνον νά 
θέση προβλήματά τινα εΐκονογραφικά, τά οποία νεώτεραι τυχόν ανακαλύψεις 
κειμένων καί μνημείων θά έπιλύσωσι.

Α. Ξ Υ Γ Γ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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