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ΥΠΟ ΑΝΔΡΕΟΥ ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ

Από την μεγάλην πυρκαϊάν τής Ιθ1!? Ιουλίου 1934, την μεταβαλοΰσαν εις σωρόν 
ερειπίων την Μονήν τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου, περιεσώθη άθικτος, χάρις εις τον ήρωϊσμόν 
τοΰ μοναχού Καλλιοπίου, ή περίφημος είκών τής Θεοτόκου, τό παλλάδιον τής Μονής, ή ως 
εργον τοΰ Εύαγγελιστοΰ Λουκά φερομένη.

Περί τής είκόνος ταύτης ήσχολήθη πρώτος ό Κ. Οικονόμος ό έξ Οικονόμων'. Ούτος 
δμως έξήτασεν αυτήν άπό φιλολογικής μάλλον καί θεολογικής άπόψεως, προσπαθήσας 
ν’ απόδειξη διά φιλολογικών καί ιστορικών μαρτυριών δτι ή είκών είναι αυθεντικόν εργον 
τοΰ Εύαγγελιστοΰ Λουκά.

Κατόπιν ήρεΰνησε τά κατ’αυτήν ό καθηγητής κ. Γ. Σωτηρίου, καταλήξας εις τό 
συμπέρασμα δτι ή είκών είναι Βυζαντινόν εργον δχι παλαιότερον τοΰ 10ου αίώνος2.

Ή έξέτασις τής είκόνος, έφ’δσον αΰτη έφυλάσσετο εις τό σκοτεινόν Καθολικόν τής 
Μονής, ήτο έξόχως δυσχερής, πολλαί δέ λεπτομέρειαι τής κατασκευής αυτής διέφυγον διά 
τον λόγον τούτον τούς παλαιοτέρους έρευνητάς. Ή μετά τήν πυρκαϊάν δμως τοποθέτησις 
αυτής εις τό Παρεκκλήσιον τοΰ Νεκροταφείου, τό χρησιμεΰον νΰν ως Καθολικόν τής Μονής, 
καί ή άφαίρεσις τών μεταγενεστέρων επενδύσεων έδωκαν εις ημάς τήν ευκαιρίαν νά έξετά- 
σωμεν λεπτομερέστερον τά κατ’αυτήν. Τά έκ τής έξετάσεως ταύτης συμπεράσματα, όδη- 
γοΰντα εις άκριβέστερον χαρακτηρισμόν καί άσφαλεστέραν χρονολόγησιν τής είκόνος, σκοπόν 
έχει νά έκθέση ή παρούσα μελέτη.

I

’Εν τοΐς έξής περιγράφομεν τήν εικόνα, ώς έχει αΰτη μετά τήν άφαίρεσιν τών μεταγε
νεστέρων αργυρών καί χρυσών έξαρτημάτων, ώς καί τοΰ έν έτει 1790 κατασκευασθέντος 
φωτοστεφάνου, έφ’ ού τά στέμματα τής Θεοτόκου καί τοΰ Ιησού3, κατόπιν δέ θέλομεν 
προβή εις τήν έξέτασιν καί τον χρονολογικόν καθορισμόν τών διαφόρων αυτής μερών.

Κατά τό μέσον σανίδος έκ σκληρού ξύλου, ΰψους 1,09, πλάτους 0,65 καί πάχους 0,11, 
υπάρχει τοξοειδές άνω κοίλωμα, ΰψους 0,72, πλάτους 0,56, ολικού δέ βάθους 0,073. Τό

1 [Κ. Οικονόμου τοΰ έξ Οικονόμων], Κτιτορικόν ή Προσ- 2 Γ. Σωτηρίου, έν’Αρχαιολογικοί Δελτίφ, 4,1918, Παράρ- 
κυνητήριον τής ίερας καί βασιλικής Μονής τοΰ Μεγάλου τημα, 56 κ. έξ.
Σπηλαίου, Άθήναι, 1810, 54 κ.έξ. Τούτου υπάρχει καί τρίτη 3 Φωτογραφίαν τής είκόνος μετά τών μεταγενεστέρων 
Ικδοσις γενομένη υπό Γ[αβριήλ] Κ.Ά[νδρεοπούλου],Άθήναι, φωτοστεφάνων παρά Σωτηρίου, ένθ’ άν. 57 εϊκ. 12.
1932. Τά περί τής είκόνος έν σ. 79 κ. έξ.
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άνοιγμά τοΰ κοιλώματος τούτου περιβάλλεται ύπό είσέχοντος πλαισίου (πατοΰρας) πλάτους 
0,02 (είκ. 1).

Εντός τοΰ κοιλώματος υπάρχει ή κυρίως είκών (είκ. 2). Έπΐ λινοΰ δηλαδή υφάσματος,

Είκ. 1. Συνολική αποψις τής είκόνος τον Μ. Σπηλαίου.

καλΰπτοντος ολόκληρον τό βάθος τοΰ κοιλώματος, είναι προσκεκολλημένη ή ανάγλυφος 
παράστασις τής Θεοτόκου, κατεσκευασμένη διά κηροΰ, μαστίχης και ρητίνης, ίσως δέ καί
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δι άλλων ουσιών. Ή Θεοτόκος παρίσταται έν λίαν έξέχοντι άναγλΰφφ (μέγιστον ΰψος 0,05)

Είκ. 2. Το εκ κηρομαοτίχης άνάγλνφον επί τής εικόνος τον Μ. Σπηλαίου.

μέχρι τών γονάτων, καθημένη καί κλίνουσα έλαφρώς την κεφαλήν προς αριστερά. Ή Θεο
μήτωρ φέρει την αριστερόν αυτής χεϊρα προ τοΰ στήθους, διά δε τής μόλις διακρινομένης
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δεξιάς υποβαστάζει τό Βρέφος. Ό Ιησούς είκονίζεται έξηπλωμένος έπι τών γονάτων τής 
Θεοτόκου και τείνων την λίαν δυσδιάκριτον δεξιάν αύτοΰ χεΐρα καθέτως προς τά κάτω.

Ή έπιδερμις τοΰ αναγλύφου έχει οΰσιωδώς άλλοιωθή, άπό την πυρκαϊάν πιθανώς τοΰ
1640', ούτως ώστε αί λεπτομέρειαι αύτοΰ είναι σήμε
ρον λίαν δυσδιάκριτοι. Έκ τής πυρκαϊάς εκείνης φαί
νεται ότι κατεστράφησαν και τά χρώματα τά υπάρχοντα 
άναμφιβόλως άλλοτε έπι τών προσώπων και τών 
γυμνών μερών, ώς επίσης κα'ι τό λεπτόν φύλλον χρυ
σού, δι’ ού ήσαν κεκαλυμμένα τά ενδύματα τής Θεο
τόκου καί τοΰ Ιησού, καί τοΰ οποίου ϊχνη διακρί- 
νονται είσέτι.

Είς την δεξιάν πλευράν τής είκόνος, έκπεσόντος 
τμήματος τής μεταγενεστέρας μετάλλινης έπενδύσεως, 
διακρίνεται τό περί την άνάγλυφον παράστασιν βάθος, 
άποτελούμενον άπό έλαφρόν, ομοίως έκ κηρομαστίχης, 
άνάγλυφον κόσμημα έχον ώς θέμα κυματοειδώς βαι- 
νούσας καί έλισσομένας έκτύπους γραμμάς καί ομοίως 
έκτύπους στιγμάς (είκ. 3). Τό περί την κυρίως παρά
στασήν κεκοσμημένον τούτο βάθος έκαλύπτετο άλλοτε 
υπό φύλλου χρυσού, τοΰ οποίου διεσώθησαν άμυδρά 
τινα ϊχνη.

Ή κεφαλή τής Θεοτόκου περιβάλλεται νΰν υπό 
δύο έπαλλήλων φωτοστεφάνων, ών ό έσωτερικός είναι 
αργυρούς καί κοσμείται υπό έλαφρώς έκτύπων αστέ
ρων, φύλλων κ.λ.π.2, ό δέ έξωτερικός, όστις είναι αργυ
ρούς έπίχρυσος, φέρει διάτρητα κοσμήματα καί κατά 
διαστήματα πολυχρώμους λίθους. Οί φωτοστέφανοι 
όμως ούτοι είναι πολύ μεταγενέστεροι τήςε ίκόνος, 
ήτις άρχικώς ούδένα, ώς θά ίδωμεν, μεταλλικόν διά
κοσμον έφερε.

Πλήν τού αναγλύφου ή είκών διασώζει καί 
γραπτόν παλαιόν διάκοσμον. Έπι τής άργυράς μεταγενεστέρας έπενδύσεως, τής εύρισκο- 
μένης είς τό άνω ήμικυκλικόν μέρος τού κοιλώματος, ύπάρχουσιν εκατέρωθεν τής κεφαλής 
τής Θεοτόκου δύο κυκλικά ανοίγματα (διαμ. 0,085) άφήνοντα νά φαίνωνται δύο έζωγραφη- 
μένα στηθάρια ’Αρχαγγέλων (είκ. 4, 5). 1

1 Περί τής πυρκαϊάς ταΰτης καί τών άναφερουσών αυτήν Μεγάλου Σπηλαίου, I, Άΰήναι, 1915, σ. 37, 58, 104. 
επιγραφών βλ. Οικονόμον, ενδ άν. 32 κ. εξ. Σωτηρίου, ένΰ’ 2 Ό φωτοστέφανος οίτος διακρίνεται είς τήν παρά 
αν. 49 κ. εξ. Πρβ. καί Ν. Βεη, Κατάλογος τών Ελληνικών Σωτηρίου, έ\Ό' άν. παρένδ. πίν. 1. εικόνα, 
χειρογράφων κωδίκων τής έν Πελοποννήσφ Μονής τοΰ

Είκ. 3. "Εκτυπον κόσμημα πληρούν 
το περί τό άνάγλυφον βά$ος τής είκόνος.
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Οί Αρχάγγελοι οΰτοι1 παρίστανται έν προτομή έστραμμένοι κατά τρία τέταρτα προς 
τό κέντρον τής είκόνος καί τείνοντες τάς χεΐρας εις σχήμα δεήσεως. Είναι ένδεδυμένοι έρυ- 
θράν αύτοκρατορικήν στολήν μετά λώρων χρώματος κεραμόχρου, φερόντων διακόσμησιν έκ 
κυματοειδώς βαίνοντος βλαστού καί πεποικιλμένων διά λευκών στιγμών, αί όποΐαι απομι
μούνται αναμφιβόλους μαργαρίτας.

Εις τό πάχος τέλος τού κοιλώματος, καί μάλιστα εις τό άνω κυκλικόν αυτού μέρος, 
διασώζεται άμυδρώς έγχρωμον κόσμημα έκ κυματοειδώς βαίνοντος βλαστού μετά φύλλων 
καί άνθέων, εις δέ τό πάχος τού έξω μικρού περιθωρίου (πατοΰρας) διακρίνεται έτερον έπίσης 
γραπτόν κόσμημα έξ έλισσομένων γραμμών (είκ. 6).

'Ολόκληρον τό βάθος τής είκόνος πλήν μικρού, ως εϊπομεν, μέρους δεξιά καλύπτεται 
σήμερον ύπό μετάλλινης έπενδύσεως. Τ’άποτελοΰντα την έπένδυσιν ταύτην τεμάχια άνήκου- 
σιν εις δύο έποχάς. Μέρος αυτών κατεσκευάσθη είς Βυζαντινούς χρόνους, άλλο δέ κατά την 
περίοδον τής Τουρκοκρατίας.

Ή Βυζαντινή έπένδυσις εύρίσκεται είς τό κάτω μέρος τής είκόνος. Αΰτη άποτελεϊται 
έξ αργυρών έπιχρύσων πλακών, έφ’ών είς διαγώνιους ταινίας υπάρχει έλαφρώς έκτυπον 
κόσμημα έξ έλισσομένων βλαστών μετ’άνθέων καί φύλλων (είκ. 7, 8). Ή γραμμική καί 
φυτική αΰτη διακόσμησις διακόπτεται κατ’ άνισα διαστήματα από μικρά ανάγλυφα εικονίδια 
φέροντα τάς εξής παραστάσεις: Αριστερά, άνω μεν ή Θεοτόκος βρεφοκρατοΰσα καί κάτω 
αυτής ή Υπαπαντή (είκ. 9), είς τό μέσον, άνω ή Θεοτόκος βρεφοκρατοΰσα, έντελώς όμοια 
προς τήν προηγουμένην, καί κάτω ό ’Αρχάγγελος Μιχαήλ όρθιος φέρων στολήν στρατιωτι
κήν καί κρατών είς μεν τήν δεξιάν ρομφαίαν γυμνήν, είς δέ τήν άριστεράν τήν θήκην αυτής, 
δεξιά τέλος, άνω μέν ό Αρχάγγελος Μιχαήλ, έντελώς όμοιος προς τον προηγούμενον, καί 
κάτω ή Βάπτισις τού Χριστού (είκ. 10).

Ή μεταγενεστέρα αργυρά έπένδυσις καλύπτει τό αριστερόν πλάγιον καί τό άνω τοξο
ειδές μέρος γύρω τού αναγλύφου τής Θεοτόκου (είκ. 11,12). ΤΙ διακόσμησις αΰτη συνί- 
σταται έκ ροδάκων, έντός τών οποίων τέσσαρα σταυροειδώς διατεταγμένα κρινάνθεμα, έκ 
μικρών αστέρων καί έκ τών εξής εικονιδίων πολ?αχκις έπαναλαμβανομένων: τής Σταυρώσεως, 
τής Θεοτόκου βρεφοκρατούσης, τού 'Αγ. Νικολάου, τού Αγ. Γεωργίου έφιππου καί τέλος 
έντός κύκλου τού 'Αγ. Γεωργίου (;) όρθιου κρατούντος ασπίδα, έφ’ής κρινάνθεμον.

Προς συμπλήρωσιν τής περιγραφής τής είκόνος δέον νά προσθέσωμεν ότι έπί τής 
προσόψεως τής σανίδος, άνω καί κάτω τής κοιλότητος, έντός τής οποίας εύρίσκεται τό άνά- 
γλυφον τής Θεοτόκου, ύπάρχουσι μεταγενεστέρων χρόνων έζωγραφημέναι παραστάσεις, αί 
εξής: (είκ. 1) άνω τό Γενέσιον καί τά Είσόδια τής Θεοτόκου καί μεταξύ αυτών είκών τού 
’Ιησού έν προτομή, κατωτέρω οί Απόστολοι Πέτρος καί Παύλος όρθιοι καί τέλος είς τό 
κάτω μέρος τής σανίδος έξ "Αγιοι όρθιοι καί έν μέσφ αυτών προτομή Προφήτου κρα
τούντος είλητάριον. 1

1 Έπί τής μεταγεν8στέρας άργυράς έπενδύσεως υπάρχου· ύπό τοϋ κατασκευαστοΰ τής έπενδύσεως διότι είναι γνωστόν 
σιν άνωθεν έκαστου τών’Αρχαγγέλων αί έκτυποι έπιγραφαί: ότι τήν Θεοτόκον συνοδεύουσι πάντοτε οί ’Αρχάγγελοι
Ο ΑΡΧ(ό.γγελος) ΟΥΡΙΗΛ, Ο ΑΡΧ(άγγελος) ΡΑΦΑΗΛ. Αί όνο- Μιχαήλ καί Γαβριήλ, 
μασίαι δμως αΰτα'ι τών ’Αρχαγγέλων ασφαλώς έπενοήθησαν

14
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II

Καί οΰτω μέν έχει ή είκών έν τή νΰν αυτής καταστάσει. "Ηδη δέον νά έξετάσωμεν, 
ποιον ήτο τδ αρχικόν αυτής σχήμα καί ποία ή μορφή, ήν αυτή παρουσίαζε προ τής έπικα-

λύψεώς της διά τών μεταλ
λικών επενδύσεων.

Το στενόν έγγλυψον 
περιθώριον (πατοΰρα), τό 
περιβάλλον την κοιλότητα 
εντός τής οποίας εΰρίσκεται 
τό άνάγλυφον τής Θεοτό
κου, καί τά εις τάς καθέτους 
πλευράς τοΰ περιθωρίου 
τούτου παρατηρούμενα 
ίχνη συνδέσεων πείθουσιν 
ότι ή κοιλότης έκλείετο 
άλλοτε διά δύο ψύλλων, ότι 
δηλαδή ή όλη είκών παρου
σίαζε την μορψήν τριπτύ- 
χου, εξ ου έ'χομεν σήμερον 
τό μεσαΐον μόνον ψύλλον.

’Από τής άπόψεως ταύ- 
της ή είκών τοΰ Μεγάλου 
Σπηλαίου δεν θά ήτο ούτε 
μοναδικόν, ουδέ καν σπά-

ί'Ακ. 4. Αρχάγγελος αριστερά τί]ς Θεοτόκον. VIOV π αραόε IΥ U α 1 ρ I πτ οχ ο ο
Βυζαντινών χρόνων. Ο,τι

όμως παρέχει εις αυτήν εξαιρετικήν σημασίαν είναι ή μορφή τοΰ τριπτύχου τούτου. Πράγ
ματι εις τά συνήθη τρίπτυχα, καί τά Βυζαντινά ώς καί τά μεταγενέστερα, τό κεντρικόν ψύλ
λον δεν φέρει κοιλότητα εις τό μέσον, ώς έν τή προκειμένη περιπτο'ισει. Τήν μορφήν όμως 
ταύτην εύρίσκομεν παραπλησίαν εις τήν περίφημον εικόνα τοΰ Χαχουλί, τήν φυλασσομένην 
εις τήν Μονήν Γελάτι τής Γεωργίας1. Τό έργον τοΰτο κατεσκευάσδη έν Γεωργία άρχομένου 
τοΰ 12ου αίώνος, καί κοσμείται διά πλείστων Βυζαντινών σμάλτων τοΰ δευτέρου ήμίσεως τοΰ 
11ου αίώνος, έν οίς καί ή είκών τοΰ Βασιλέως Μιχαήλ Ζ' Δούκα (1071-1078) μετά τής συζύ
γου αύτοΰ2. Είναι λοιπόν πολύ πιθανόν νά παραδεχθώμεν ότι οί Γεωργιανοί τεχνΐται οί

1 Είκών τοΰ συνόλου τοΰ τριπιΰχου παρά Ν. Kondakov- 

D. Bakradze, Εύρετήριον τών αρχαιοτήτων τών ευρισκο
μένων εις τινας ’Εκκλησίας και Μοναστήρια τής Γεωργίας 
(ρωσ.) Πετροόπολις, 1890, σ. 6, είκ. 1, καί παρά L. Reau, 

L’art russe, Paris, 1921, πίν. 40. Ό τύπος οδτος τοΰ τρι- 
πτύχου, ίσως έξ έπιδράσεως τής είκόνος τοΰ Χαχουλί, είναι

λίαν συνήθης έν Γεωργία. Βλ. Kondakov - Bakradze, ενθ’ 
άν. είκ. 12, 18, 37, 40 κ. λ. π.

2 Kondakov - Bakradze, ένθ’ άν. 6 κ. έξ. Reau, ένθ’ άν. 
207, Ch. Diehl, Manuel d’art byzantin, 2α έκδ. Paris, 
1925-26. II, 697 κ. έξ.
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κατασκευάσαντες τον σκελετόν και την μεταλλίνην έπένδυσιν έφ’ ής έτοποθετήθησαν τά έκ 
Κων/πόλεως έλθόντα σμάλτα, ήκολούθησαν ώς προς τό σχήμα τοΰ όλου τριπτύχου, υπό
δειγμα σύνηθες εις την χριστιανικήν ’Ανατολήν καί έντελώς άνάλογον προς έκεϊνο τής είκό- 
νος τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου, ήτις συγγενεύει προς τό τρίπτυχον τοΰ Χαχουλ! κα! ώς προς 
τό γεγονός ότι άμφότερα φέρουσιν έν τω μέσω εικόνα τής Θεοτόκου. Τήν τοιαύτην άλλως 
σχέσιν τής ήμετέρας
εικονος προς τήν χρι
στιανικήν ’Ανατολήν θά 
ευρώ μεν πολλάκις κα
τωτέρω.

Κα! ταΰτα μεν όις 
προς τό αρχικόν σχήμα 
τής είκόνος. Έλθωμεν 
νϋν εις τήν έξέτασιν τοΰ 
έσωτερικοΰ αυτής.

Άφαιρουμένων 
των διαφόρων μετάλλι
νων επενδύσεων κα! 
φωτοστεφάνων, ή είκών 
παρουσίαζε τήνόψιν,ής 
ιδέαν δίδει τό ένταΰθα 
παρατιθέμενον σχεδία
σμα (είκ. 13).

Ή ανάγλυφος δη
λαδή παράστασις τής 
Θεοτόκου μετά τοΰ 
Βρέφους περιεβάλλετο 
ύπό εδάφους φέροντος ελαφρώς έκτυπον κόσμημα. Τά πρόσωπα κα! τά γυμνά μέρη τοΰ ανα
γλύφου τής Θεοτόκου κα! τοΰ Ίησοΰ ήσαν κεχρωματισμένα, τά δε ενδύματα κα! τό γύρω 
βάθος έκαλύπτοντο ύπό φύλλου χρυσού. Ή ανάγλυφος παράστασις τής Θεοτόκου βρεφο- 
κρατούσης περιεκλείετο ύπό ελαφρώς έξέχοντος κα! τοξοειδούς άνω πλαισίου. Τούτο ήτο 
έπικεχρυσωμένον κα! έφερεν εις τό άνω αυτού μέρος εκατέρωθεν τής κεφαλής τής Θεοτόκου 
δύο έζωγραφημένας προτομάς ’Αρχαγγέλων εντός κύκλων. Μεταλλική έπένδυσις εις τήν 
αρχικήν εικόνα ούδεμία φαίνεται ύπήρχε.

Είκ. 5. "Αρχάγγελος δεξιά τής Θεοτόκον.

III

Μετά τήν οΰτω γενομένην πιθανήν άποκατάστασιν τής αρχικής μορφής τής είκόνος, 
είναι ανάγκη νά προβώμεν εις τήν λεπτομερεστέραν μελέτην ένός έκάστου τών άποτελούντων 
αυτήν στοιχείων, τοΰ έκ κηρομαστίχης δηλαδή άναγλύφου τής Θεοτόκου, τοΰ περιβάλλοντος
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αυτό εδάφους μετά τής ελαφρώς έκτΰπου διακοσμήσεως, τοΰ γραπτού διακόσμου και τέλος 
των εις διαφόρους έποχάς αναγόμενων μετάλλινων επενδύσεων.

Προ τούτου όμως δέον να έξετάσωμεν τον είκονογραφικόν τύπον, εις όν ανήκει ή 
βρεφοκρατούσα Θεοτόκος τής ήμετέρας είκόνος.

Ή είκών τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου εν τώ συνόλφ αυτής ανήκει είκονογραφικώς εις τον
τύπον τής Όδηγητρίας, εν ταΐς λεπτομερείαις όμως παρου
σιάζει παραλλαγήν αυτού. Ένώ δηλαδή είς τον κυρίως 
τύπον τής Όδηγητρίας ό ’Ιησούς είκονίζεται έ'χων τό άνω 
σώμα εντελώς κατακόρυφον, ούτως ώστε να σχηματίζη μετά 
τής επίσης κατακορύφου κεφαλής τής Θεοτόκου δύο αύστη- 
ρώς παραλλήλους γραμμάς1, είς τήν εικόνα τού Μ. Σπηλαίου 
τό Βρέφος είναι κατακεκλιμένον, ή δε κεφαλή τής Θεοτόκου 
κλίνει ελαφρώς προς αύτό.

Άλλ’ ή είκών τού Μ. Σπηλαίου δεν είναι τό μοναδικόν 
παράδειγμα τού τύπου τούτου, διότι υπάρχει σειρά όλη ανα
λογών παραστάσεων από τού 11ου ήδη αίώνος1 2. Αί παρα
στάσεις αύται θά ήδύναντο νά διαιρεθώσιν είς δύο ομά
δας, άναλόγως τού τρόπου, καθ’ όν ή Θεοτόκος φέρει 
τον Ίησοΰν. Κατά τον ένα τούτων ή Παναγία κρατεί τό επί 
τοΰ στήθους αυτής έξηπλωμένον Βρέφος δΤ άμφοτέρων τών 
χειρών3, κατά δέ τον έτερον, όστις καί κυρίως ενδιαφέρει 
ημάς ενταύθα, βαστάζει τούτο μόνον διά τής μιας χειρός, 
ενώ τήν άλλην φέρει προ τού στήθους, ακριβώς όπως καί 
είς τήν εικόνα τού Μ. Σπηλαίου4. Νομίζω ότι ό αρχικός 
τύπος είναι ό δεύτερος, ό τύπος δηλαδή είς όν ανήκει καί 
ή υπό έξέτασιν είκών. Ούτος προέρχεται άπό εικόνα παρι- 

στάνουσαν τήν Θεοτόκον καθημένην καί έχουσαν τον Ίησούν έξηπλωμένον επί τών γονάτων.

Τήν αρχικήν αυτήν μορφήν τής είκόνος νομίζω ότι διέσωσε πιστότερον μία μικρογρα
φία τού κατά τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν έξαφανισθέντος χειρογράφου τής Ευαγγελι
κής Σχολής Σμύρνης, τού περιέχοντος τον Φυσιολόγον καί τήν Χριστιανικήν Τοπογραφίαν 
τού Κοσμά Ίνδικοπλεύστου, άνήκοντος δέ είς τά τέλη τού 11ου αίώνος. Είς μίαν τών μικρο
γραφιών τού δευτέρου τούτου συγγράμματος, τό όποιον εύρίσκετο είς τό ίδιον χειρόγραφον, 
είς ό καί ό Φυσιολόγος, βλέπομεν τήν Θεοτόκον καθημένην επί θρόνου καί κρατούσαν διά 
τής δεξιάς, ακριβώς δηλαδή όπως καί είς τήν εικόνα τοΰ Μ. Σπη?ιαίου, τό επί τών γονάτων

τον κοιλώματος.

1 Βλ. προχείρως τήν εικόνα τής Όδηγητρίας έν τφ Ν. 
Άγ. Νικολάου ’Ορφανού Θεσσαλονίκης. Έπετηρίς Εται
ρείας Βυζαντινών Σπουδών, 3, 1926, σ. 136, είκ. 1. Πρβ. καί 
σ. 139, είκ. 3.

2 Ν. Lichacev, Ή ιστορική σημασία τής Ίταλο-ελληνικής
ζωγραφικής εικόνων είς τάς παραστάσεις τής Θεοτόκου

(ρωσ.), Πετρούπολις, 1911, σελ. 143 κ.έξ. είκ. 334-340. 
Ν. Kondakov, Εικονογραφία τής Θεοτόκου (ρωσ.), Πετρου- 
πολις 1914- 15, II, 252 κ. εξ. είκ. 134- 140.

3 Kondakov, ενθ’ άν. είκ. 137, 138, 140.
4 Kondakov, ενθ’άν. είκ. 134, 136, 139.
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αύτής έξηπλωμένον Βρέφος (είκ. 14)'. Ή συμφωνία τής μικρογραφίας ταΰτης προς την 
εικόνα τοϋ Μ. Σπηλαίου 
κα'ι είς την λεπτομέρειαν 
ακόμη τοϋ διά τής δεξιάς 
χειρός τής Θεοτόκου βα- 
σταζομένου Ιησού πεί
θει, νομίζω, ότι την μορ
φήν ταύτην θά είχε καί 
ή αρχική είκών, ήν άμφό- 
τερα τά μνημεία ταϋτα 
άντιγράφουσιν.

Ό Kondakov τήν 
παραλλαγήν τοϋ τύπου 
τής Όδηγητρίας, είς ήν 
ανήκει ή ύπό έξέτασιν 
είκών, ώνόμασεν επί τή 
βάσει ώρισμένων μνη
μείων, έφώναΰτη άπαντά, , , . , , . , ,
* 1 ' ; Βικ. ί. Ιμημα εκ τής Βυζαντινής επενονσεως εις το κάτω μέρος της εικονος.

«Παναγίαν τής ’Αντιό
χειας», ή είκονογράφησις έξ άλλου τοϋ χειρογράφου τοϋ Κοσμά Ίνδικοπλεύστου, έν τφ

Είκ. 8. Τμήμα εκ τής Βυζαντινής επενδνσεως είς το κάτω μέρος τής είκ όνος.

όποίφ ή άπασχολήσασα ημάς μικρογραφία τής καδημένης Θεοτόκου, σχετίζεται καί λόγοι 
τοϋ περιεχομένου τοϋ συγγράμματος τούτου καί λόγω τής τεχνοτροπίας των μικρογραφιών,

1 J. Strzygowski, Der Bilderkreis des griechischen Pky- (Byzantinisches Archiv, 2), πίν. XXVII και σ. 57. Διά τήν 
siologus, des Kosmas Indikopleustes und Oktateuch, nach χρονολογίαν βλ. σ. 5.
Handschriften der Bibliothek zu Smyrna, Leipzig, 1899
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προς την χριστιανικήν ’Ανατολήν καί είδικώτερον προς τήν Συρίαν κα'ι την Παλαιστίνην1. 
Αί παρατηρήσεις αύται συνδυαζόμεναι πρός τινας τών περί τής είκόνος τοΰΜ. Σπηλαίου 
παραδόσεων δΰνανται, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω, νά όδηγήσωσιν ημάς εις ώρισμενα τινα

συμπεράσματα περί τής καταγωγής 
τής περίφημου είκόνος.

Καθορισθέντος οΰτω τοΰ είκονο- 
γραφικοϋ τύπου τής είκόνος τοΰ Μ. 
Σπηλαίου, προβαίνομεν ήδη εις τήν 
λεπτομερεστέραν έξέτασιν ενός έκαστου 
τών άποτελοΰντων αυτήν μερών.

Ή όλη είκών δέον νά έξετασθή 
έν παραβολή πρός λίθινα, μετάλλινα 
ή καί ξύλινα Βυζαντινά ανάγλυφα, 
πρός τά όποια τά μέγιστα συγγενεύει.

Τά έκτυπα καί χρωματισμένα 
πρόσωπα καί γυμνά μέρη ενθυμίζουν 
αμέσως ανάγλυφά τινα εκ σμάλτου 
Βυζαντινά έργα, όπως επί παραδείγ- 
ματι τάς δύο εικόνας τοΰ ’Αρχαγγέλου 
Μιχαήλ έν τώ Σκευοφυλακίφ τοΰ 
'Αγ. Μάρκου έν Βενετία1 2, ώς επίσης 
ενθυμίζουν τάς έκ ξύλου άναγλύφους 
καί χρωματισμένος εικόνας, ών παρά
δειγμα δύναται νά θεωρηθή ή έν τφ 
Βυζαντινώ Μουσεία» ’Αθηνών, ή παρ- 
ιστώσα τον "Αγ. Γεώργιον3. Πρός τό 
έργον άλλως τούτο ή είκών τοΰ Μ. 

Σπηλαίου συγγενεύει καί ώς πρός τήν χρησιμοποίησιν αναγλύφων καί γραπτών όμοΰ 
παραστάσεων, τών δύο δηλαδή ’Αρχαγγέλων τής ήμετέρας είκόνος καί τών σκηνών τοΰ 
μαρτυρίου τοΰ 'Αγ. Γεωργίου εις τήν εικόνα τοΰ Βυζαντινού Μουσείου.

Τήν συγγένειαν τής είκόνος τοΰ Μ. Σπηλαίου πρός τά λίθινα ανάγλυφα καθιστά λίαν 
καταφανή τό δι’ έλαφρώς έκτύπου κοσμήματος καλυπτόμενον έδαφος γύρω τοΰ αναγλύφου 
τής βρεφοκρατούσης Θεοτόκου. Τό είδος τούτο τοΰ αναγλύφου, τό όποιον άποτελεΐται έκ 
δύο έπαλλήλων στρωμάτων, ένός δηλαδή έλαφρώς έκτύπου κοσμήματος καλύπτοντος τό

Είκ. .9. Παραατάοεις τής Θεοτόκον καί της r Υπαπαντής 

επί τής Βυζαντινής επεν&νοεως (πρβ. είκ. 7).

1 G. Millet, Recherches sur l’iconographie de l’Evan- 
gile, Paris, 1916, 592. Ο. M. Dalton, East Christian Art, 
Oxford, 1925, 319.

2 A. Pasini, II Tesoro di San Marco in Venezia, Vene
zia, 1886, 72 x. έξ. πίν. II, IV και προχείρως Diehl, Manuel,

II, 693 κ. έξ. είκ. 313, 344.
3 Γ. Σωτηρίου, έν Melanges Ch. Diehl, Paris, 1930, II, 

178 κ. έξ. πίν. XV. Βλ. καί G. Sotiriou, Guide du Musee 
Byzantin d'Athenes, ed. fran9aise par O. Merlier, Athenes, 
1932, o. 85, είκ. 48.
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έδαφος, έφ’ού προβάλλει δι’ ίσχυρώς έκτυπου αναγλύφου το κύριον θέμα, δεν είναι 
άγνωστον εις την Βυζαντινήν γλυπτικήν. Περί τής τεχνικής ταύτης ήσχολήθημεν άλλοτε, 
καθορίσαντες καί τον χρόνον περίπου (τέλη 11ου αΐώνος), καθ’όν αυτή εμφανίζεται είς την 
γλυπτικήνΉ ελαφρώς όμως ανά
γλυφος καί επίχρυσος διακόσμησις 
τοΰ βάθους τής είκόνος τοΰ Μ. Σπη
λαίου σχετίζεται στενώτατα καί προς 
τάς μετάλλινους έπενδύσεις, αί όποΐαι 
καλύπτουσι τό έδαφος τών φορητών 
εικόνων. Ή λεπτομέρεια δέ αΰτη είναι 
μία είσέτι άπόδειξις ότι ή είκών τοΰ 
Μ. Σπηλαίου οΰδεμίαν άρχικώς έφερε 
μεταλλίνην έπένδυσιν. Οτι δέ τέλος 
είς άναγλύφους εικόνας ή έπένδυσις 
αυτή τοΰ βάθους περί τήν κυρίαν 
παράστασιν άπεδίδετο πολλάκις καί 
διά κοσμήματος έπ’ αΰτοΰ τοΰ εδά
φους τοΰ αναγλύφου χαρασσομένου 
δεικνύει ή χάλκινη τοιαύτη τής Θεο
τόκου Θεραπειωτίσσης ή νΰν άποκει- 
μένη έν τώ Μουσείω Μπενάκη1 2.

Άλλ’ ανεξαρτήτως τής προελεύ- 
σεως, θά έπρεπε νά εξετάσω μεν τό 
περιβάλλον τό άνάγλυφον τής Θεοτό
κου ελαφρώς έκτυπον κόσμημα αυτό 
καθ εαυτό (είκ. 3). Τούτο εύρίσκο- 
μεν, άλλ' υπό μορφήν όχι τόσον όμοίαν 
προς τό απασχολούν ημάς, ένταΰθα, 
ήδη κατά τό πρώτον ήμισυ 11ου αΐώνος μεταξύ τών ψηφιδωτών τοΰ Όσιου Λουκά3. Πλεΐστα 
όμως είναι τά από τοΰ 11ου καί 12ου αΐώνος παραδείγματα, είς τά όποια τό κόσμημα τούτο 
έχει μορφήν έντελώς άνάλογον προς τό έπί τής είκόνος τοΰ Μ. Σπηλαίου. Έξ αυτών άνεφέ- 
ρομεν ένταΰθτχ τρία μόνον χειρόγραφα, ως ασφαλέστατα χρονολογημένα. Ταΰτα είναι: ό κώδιξ 
Coisl. 79 τής έν Παρισίοις Έθν. Βιβλιοθήκης, ό περιέχων έκλογάς έκ τών ομιλιών τοΰ Χρυ
σοστόμου καί φέρων έν αρχή τέσσαρας μικρογραφίας παριστώσας τον Βασιλέα Νικηφόρον Γ' 
Βοτανειάτην (1078- 1081)4, ό ύπ'άριθ. 666 κώδιξ τής Βιβλιοθήκης τοΰ Βατικανού ό περιέ-

Είκ. 70, Παραστάσεις τον ’Αρχαγγέλου Μιχαήλ και τής Βαπτίσεοις 
έπί τής Βυζαντινής έπενδνοεισς (πρβ. είκ. 8).

1 Βλ. ’Αρχαιολογικήν Εφημερίδα 1927-28, 2 κ. έξ.
2 Εδημοσιεύθη ύπό Γ· Βεγλερή έν ΛΕΝΑ 12, 1909-10, 

327 κ. έξ. πίν. XIV.
3 Ε. Diez- Ο. Demus, Byzantine Mosaics in Greece, Cam

bridge Massachusetts, 1931, είκ. 7.
4 H. Omont, Miniatures des plus anciens manuscrits

grecs de la Bibliotheque Nationale, Paris, 1929, πίν. LX1 - 
LXIV. Αί μικρογραφίαι αΰται, ιδίως ή δεύτερα καί ή τρίτη, 
έχουσι πλειστάκις δημοσιευθή. Πρβ. Diehl, Manuel, I, 403. 
είκ. 190. "Εγχρωμοι απεικονίσεις αυτών έν Σ. Λάμπρου, Λεύ
κωμα Βυζαντινών Αύτοκρατόρων, Άθήναι. 1930, πίν. 63, 64 .
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χων την Δογματικήν πανοπλίαν τοΰ Εύθυμίου Ζιγαβηνοΰ καί φέρων έν αρχή την εικόνα τοΰ 
"Αλεξίου Α' Κομνηνοΰ (1081-1118)' καί τέλος ό κώδιξ Urbin. 2 τής Βιβλιοθήκης τοΰ

Βατικανού, έν τφ όποίω εύρίσκεται ή γνωστή καί 
πολλάκις δημοσιευθεϊσα είκών τοΰ Ίωάννου Β' 
Κομνηνοΰ (1118-1143) μετά τοΰ υίοΰ αύτοΰ 
"Αλεξίου, άποθανόντος κατά τό 11421 2

Τά χρονολογημένα ταΰτα παραδείγματα, 
εις τά όποια εύρίσκομεν άψθονον χρήσιν τοΰ 
περί ου πρόκειται κοσμήματος υπό μορφήν λίαν, 
ώς εϊπομεν, άνάλογον προς τό τής είκόνος τοΰ 
Μ. Σπηλαίου, πείθουσιν ότι ή μεγαλυτέρα αύτοΰ 
άκμή συμπίπτει μέ τά τέλη τοΰ 11ου καί τάς άρχάς 
τοΰ 12ou αίώνος. Τό συμπέρασμα τοΰτο θέλει 
χρησιμεύσει εις ημάς καί διά τήν επί τής είκόνος 
γραπτήν διακόσμησιν, εις ήν καί μεταβαίνομεν.

Καί πρώτον τά δύο στηθάρια τών ’Αρχαγ
γέλων : (εικ. 4, 5). Οί ’Αρχάγγελοι φέρουσιν, 
ώς εϊδομεν, στολήν αύτοκρατορικήν άνευ χλαμύ- 
δος. Κατά τοΰτο διαψέρουσιν ούσιωδώςάπό τάς 
άναλόγους έλληνιστικάς παραστάσεις, όπως έπί 
παραδείγματι οί ’Αρχάγγελοι τοΰ Δαφνιού. Λίαν 
επίσης χαρακτηριστική είναι ή διάταξις τών λώ
ρων, οϊτινες περιβάλλουσι τούς ώμους, σχηματί- 
ζοντες είδος τραχηλιάς, καί πίπτουσι κατακορύψως 
εις τό έμπροσθεν μέρος τοΰ στήθους. 'Ως προς 
τήν διάταξιν ταύτην αί υπό έξέτασιν εικόνες 
παρουσιάζουσι πολλάς αναλογίας προς μνημεία 

Είκ. 11. Τμήμα εκ τής μεταγενεστέρας άργνρας «ιενδύοεως. τοΰ 11ου καί 12ου αίώνος, σχετιζόμενα κατά τό
πλεΐστον προς τήν τέχνην τής χριστιανικής ’Ανα

τολής3. Εις τούς ίδιους χρόνους φέρει ημάς τό πληρούν τούς λώρους τούτους κόσμημα, τό

1 Diehl, Manuel, I, 405, είκ. 191.
2 C. Stornajolo, Miniature delle Omilie di Giacomo 

monaco e dell’ Evangeliario greco Urbinate, Roma, 1910 
(Codices e Vaticanis selecti... Series minor, I) πίν. 83, 88. 
Η μικρογραφία αΰιη έχει πλειστάκις άπεικονισθή. Βλ. προ- 

χείρως Ο. Μ. Dalton, Byzantine Art and Archaeology, 
Oxford, 1911, 443, είκ. 262. Έγχρωμος άπεικόνισις παρά 
Λάμπρω, ένθ' άν. πίν. 68.

3 S. Angelo in Formis: Ρ. Muratoff, La peinture byzan- 
tine, Paris, 1928, πίν. LXXVII. Καππαδοκία: G. de Jer- 
phanion, Les Eglises rupestres de Cappadoce, ler Album, 
πίν. 59. 2, 60. 4, 3e Album, πίν. 202. l. Torcello: Muratoff,

ένθ’άν. πίν. CXV. Νερεδίτσι: Pb. Schweinfurth, Gescbicbte 
der russiscben Malerei, Haag, 1930, 93, είκ. 38. Τήν διά- 
ταξιν ταύτην τών λώρων εύρίσκομεν καί είςτά δύο στηθάρια 
τών ’Αρχαγγέλων έπί τής είκόνος τής Θεοτόκου Ψυχοσω- 
στρίας έντφ Ναφ τοΰ Άγ. Κλήμεντος τής Άχρίδος, Ν. Kon
dakov, Μακεδονία (ρωσ.) Πετρούπολις 1909, πίν. VI. Τήν 
εικόνα ταύτην παραδέχονται ώς έργον τοΰ 1401) αίώνος, 
Kondakov, ένθ’ άν. 253 κ. έξ. Ο. Wulff - Μ Alpatoff, Denk- 
maler der Ikonenmalerei, Hellerau bei Dresden, 1925, 136 
κ. έξ. Είναι δμως πολύ πιθανόν δτι διά τούς ’Αρχαγγέλους 
τής είκόνος ό τεχνίτης έχρησιμοποίησε πρότυπον παλαιό- 
τερον.
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όποιον είναι έντελώς όμοιον προς τό άνάγλυφον τοιοϋτον ιό κοσμούν τό γύρω τής παρα- 
στάσεως τής Θεοτόκου βάθος και περί οΰ αρκετός ήδη λόγος έγένετο ανωτέρω.

Όσον άφορφ την διάπλασιν καί τό σχήμα τοΰ προσώπου, οί ’Αρχάγγελοι τής είκόνος 
τοΰ Μ. Σπηλαίου παρουσιάζουσιν πλείστας αναλογίας προς έργα τοΰ 11ου καί 12ου αίώνος, 
ών πολλά συνδέονται προς την χριστιανικήν ζωγραφικήν τής ’Ανατολής1.

Τέλος αυτή ή τεχνική έκτέλεσις τών δύο στηθαρίων είναι αξία ιδιαιτέρας προσοχής. 
Διάμεσοι τόνοι μεταξύ τών φωτεινών καί τών σκιερών μερών τών προσώπων σχεδόν δεν 
ύπάρχουσι, τά δέ φωτεινά μέρη αποδίδονται διά χρώματος έπικαθημένου εις παχύ στρώμα, 
ούτως ώστε καί αυτή ή πλαστικότης 
νά επιτυγχάνεται διά τής παχύτητος 
σχεδόν τοΰ χρώματος. Πρόκειται δη
λαδή περί τεχνικής, ήν εύρίσκομεν 
χρησιμοποιουμένην κατά τον 110ν 
καί 12ον αιώνα εις τοιχογραφίας1 2, 
αλλά καί εις φορητάς εικόνας3. Οί 
’Αρχάγγελοι κατά συνέπειαν τής είκό
νος τοΰ Μ. Σπηλαίου δΰνανται καί 
από τεχνικής άπόψεως έξεταζόμενοι 
νά τοποθετηθώσιν εις τήν περίοδον 
ταΰτην.

Ή εσωτερική επιφάνεια τοΰ τό
ξου τής κοιλότητος, εντός τής οποίας 
εΰρίσκεται τό άνάγλυφον τής Θεοτό
κου, φέρει, ώς εϊδομεν, γραπτήν δια- 
κόσμησιν συνισταμένην εκ κυματοει
δούς βαίνοντος βλαστού, εξ ού φύονται 
άνθη καί φύλλα (είκ. 6). Τό λίαν 
σύνηθες διακοσμητικόν τούτο θέμα 
εύρίσκομεν μέ τίνας μίκράς παραλ- Είκ 12. Τμήμα εκ τής μεταγενεοτέρας άργνρας επενδύοεως.

λαγάς λήγοντος τοΰ 11ου ή άρχομέ-
νου τοΰ 12ου αίώνος μεταξύ τών ψηφιδωτών τοΰ Δαφνιού4. Τό γραπτόν τέλος κυματοειδές 
κόσμημα τό ευρισκόμενον επί τής εξωτερικής στενής εγκοπής τής χρησιμευούσης, ώς είπομεν 
ανωτέρω, διά τήν προσαρμογήν τών δύο πλαγίων φύλλων τοΰ τριπτύχου (είκ. 6), είναι 
έντελώς άνάλογον προς τό έκτυπον τοιοϋτον τοΰ περί τήν παράστασιν τής Θεοτόκου βάθους

1 S. Angelo in Formis: Muratoff, ένδ’άν. πίν. LXXX. 
Νέα Μονή Χίου : A. Orlandos, Monuments byzantins de 
Chios, II, Athenes, 1930, πίν. 18. s. Είκών ’Αρχαγγέλου έν 
τφ Έδν. ίστορ. Μουσείφ τής Μόσχας, Schweinfurth, ένδ’ 
άν. 133, είκ. 52.

2 Νερεδίτσι: Schweinfurth, ένδ’ άν. 83, είκ. 32. Wulff-

Alpatoff, ένδ’άν. 265, είκ. 109.
3 Εικόνες Δεήσεως έκ Σινά έν Κιέβω καί Μεταμορφώοεως 

έν Λενινγράδ, Wulff-Alpatoff, ένδ’ άν. 73, είκ. 26 καί 75, 
είκ. 27. Παρβ. καί τάς έν σ. 263 παρατηρήσεις.

4 G. Millet, Le monastere de Daphni, Paris, 1899, 74, 
είκ. 46.

15
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(είκ. 3) και προς τό ευρισκόμενον επί των λώρων των έν τοΐς στηθαρίοις Αρχαγγέλων, 
ώστε νά μή είναι ανάγκη νά όμιλήσωμεν περισσότερον περί αύτοΰ.

Τά έκ τής έξετάσεως τής γραπτής διακοσμήσεως προκύπτοντα πορίσματα πείθουσι, 
νομίζω, ότι αυτή είναι εντελώς σύγχρονος προς την άνάγλυφον παράστασιν τής είκόνος.

Ερχόμεθα ήδη εις την έξέτασιν τών μεταγενεστέρων τής αρχικής είκόνος μετάλλινων
επενδύσεων.

Παλαιοτέρα τούτων 
είναι άναμψιβόλως ή εις 
τό κάτω μέρος εύρισκο- 
μένη άργυρά επίχρυσος 
τοιαύτη (είκ. 7, 8). 

Έπ’ αυτής ύπάρχουσιν, 
ώς ε’ίδομεν, είκονογρα- 
φικαί συνθέσεις (Θεο
τόκος βρεφοκρατοΰσα, 
’Αρχάγγελος Μιχαήλ, 
Υπαπαντή καί Βάπτι- 
σις), ώς επίσης καί φυτι
κός διάκοσμος.

Ή Θεοτόκος βρεφο
κρατοΰσα, δίς έπαναλαμ- 
βανομένη (είκ. 9), είναι 
άντίγραφον κατά τό μάλ
λον ή ήττον πιστόν αυτής 
τής έκ κηρομαστίχης 
άναγλύφου είκόνος, άλλ’ 

άνεστραμμένον, μέ τον Ίησούν δηλαδή βασταζόμενοι' διά τής άριστεράς τής Θεοτόκου. Ό 
’Αρχάγγελος Μιχαήλ, δίς έπίσης άπαντών επί τής έπενδύσεως (είκ. 10), παρίσταται κατά 
τον άπό τοϋ 13ου αίώνος έπικρατήσαντα τύπον. Ό άπασχολών ημάς ενταύθα είναι εντελώς 
όμοιος προς τον ευρισκόμενον επί τής μετάλλινης έπενδύσεως τής είκόνος τοϋ ’Αρχαγγέλου 
τοϋ Ευαγγελισμού έν τώ Ναώ τοϋ Άγ. Κλήμεντος τής Άχρίδος, έ'ργου τού 14ου αίώνος1.

Ή Υπαπαντή, μέ τό Βρέφος Ίησούν εις τάς άγκάλας τού Συμεών (είκ. 9), άνήκει 
είκονογραφικώς εις την άπό τοϋ 14ου αίώνος περίοδον2. Εις τούς ίδιους τέλος χρόνους 
δύναται ν’ άναχθή καί ή παράστασις τής Βαπτίσεως (είκ. 10).

Ό φυτικός διάκοσμος τής έξεταζομένης έπενδύσεως (είκ. 7,8) παρουσιάζει έντελώς

I Kondakov, Μακεδονία, πίν. XI εις τήν δεξιάν κάτω 
γωνίαν. Οί Wulff - Alpatoff, ενβ’άν. 274, Θεωροΰσιν άνευ 
ούδενός άποχρώντος λόγου τήν έπέιδυσιν ταΰτην Βουλγα
ρικής εργασίας, άκολουθοΰντες εις τοΰτο τόν Β. Filow, Die

altbulgarische Kunst, Bern, 1919, 37.
2 Πρβ. Σωτηρίου έν ΑΔ ένΟ’ άν. 58, οημ. 2 καί Ά. Ξυγ- 

γόπουλον έν Ειτετηρίδι τής 'Εταιρείας Βυζαντινών σπουδών, 
6, 1929, 338.
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γραμμικήν διάπλασιν. Και εις αύτά άκόμη τ’ανθέμια έχει δηλωθή δι’έκτυπου λεπτής γραμ
μής τό εξωτερικόν μόνον περίγραμμα, ένφ ή εσωτερική έπιψάνεια είναι έντελώς κενή. Τήν 
ίδιαν τεχνικήν, ήτις άπαντα καί έπ'ι μαρμάρινων αναγλύφων τοΰ 14ου αίώνος1, εύρίσκομεν 
έπί τής μετάλλινης έπενδΰσεως μιας είκόνος δυναμένης να χρονολογηθή μετ’αρκετής ακρί
βειας. Αύτη παριστά τήν Θεοτόκον Όδηγήτριαν 
καί φυλάσσεται είς τήν παρά τήν Μόσχαν 
Μονήν τής Άγ. Τριάδος1 2. Έπί τής έπενδΰσεως 
τής είκόνος ταΰτης παρίσταται ό Κωνσταν
τίνος ’Ακροπολίτης μετά τής συζύγου αύτοΰ 

ίας. Ούτος είναι ό υιός τοΰ ιστορικού 
Γεωργίου ’Ακροπολίτου καί γνωστός συναξα
ριστής, δστις έ'ζη άκόμη κατά τό έ'τος 13213 
Κατά συνέπειαν ή είκών τής Μόσχας θά ήδύ- 
νατο ν’ άναχθή είς τά τέλη τοΰ 13ου ή τάς 
άρχάς τοΰ 14ου αίώνος. Είς τούς ίδιους χρό
νους πρέπει νά τοποθετήσωμεν καί τήν παλαιο- 
τέραν ταύτην έπένδυσιν τής είκόνος τοΰ Μ. Σπη
λαίου. Οί χρόνοι άλλως ούτοι συμπίπτουσιν, 
ώς καί κατωτέρω θά ίδωμεν, προς τήν έπο- 
χήν τής ίδρύσεως ή άνακαινίσεως τής Μονής.

Ή άργυρά έπένδυσις ή καλύπτουσα τό 
περί τό άνάγλυφον τής Θεοτόκου βάθος (είκ.

11,12) είναι άναμφιβόλως έ'ργον μεταγενέστε
ρον, ώς έξάγεται καί άπό τήν έργασίαν καί άπό 
τά διακοσμητικά αυτής θέματα, ώς έπίσης καί 
άπό τήν εικονογραφίαν των έπ’ αύτής παρα
στάσεων. Είναι πολύ πιθανόν δτι ό χρόνος τής 
κατασκευής τής έπενδύσεως ταύτης συμπίπτει προς τήν έκ βάθρων άνακαίνισιν τής Μονής 
καί τοΰ Ναοΰ, τήν γενομένην ευθύς μετά τήν μεγάλην πυρκαϊάν τοΰ 1640, έξ ής διεσώθη 
μόνον ή είκών τής Παναγίας.

Περί των άκόμη τέλος μεταγενεστέρων φωτοστεφάνων, ών δ έντελώς έξωτερικός, ό 
έχων έπ’αΰτοΰ προσηλωμένα τά στέμματα τής Θεοτόκου καί τοΰ ’Ιησού, φέρει έπιγραφήν, 
έξ ής πληροφορούμεθα δτι κατεσκευάσθη κατά τό έτος 1790 «έν πόλει Ίωάννου» δηλαδή έν 
Ίωαννίνοις4, δεν πρόκειται ν’ άσχοληθώμεν ένταΰθα, αν καί τά έργα ταΰτα είναι λίαν άξιό- 
λογα διά τήν μελέτην τής χρυσοχοϊκής κατά τούς τελευταίους προ τής Έπαναστάσεως αιώνας.

Ή είκών τής Θεοτόκου έν τή Μονή τον Μεγάλου Σπηλαίου

Κίκ. 14. Μικρογραφία τής Θεοτόκου έκ τον χειρογράφου τον 
Κοσμά Ίνδικοπλενστον έν τή Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης.

1 G. Millet, L’ancien art serbe, Les Eglises, Paris, 1919, 
118, είκ. 166 αριστερά.

2 Lichacev, ένθ’ άν. 110, είκ. 246. Kondakov, Εικονο
γραφία τής Θεοτόκου, II, 202, είκ. 93. Πρβ. καί Diehl,
Manuel, II, 867.

3 Πρβ. Κ. Krumbacker, 'Ιστορία τής Βυζαντινής λογο
τεχνίας, μεταφρ. Γ. Σωτηριάδου (Βιβλ. Μαρασλή) I, 410.

4 Τήν έπί τοΰ φωτοστεφάνου επιγραφήν τού έτους 1790 
έδημοσίευσεν ό κ. Σωτηρίου, ένδ’ άν. 58, σημ.
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IV

Τά εκ τής ανωτέρω γενομένης λεπτομερούς άναλύσεως ενός έκαστου τών μερών τών 
άπαρτιζόντων την εικόνα τού Μ. Σπηλαίου προκύψαντα συμπεράσματα είναι τά εξής:

Ή είκών άρχικώς είχε μορφήν τριπτΰχου, τού οποίου σήμερον διασώζεται τό μεσαϊον 
μόνον φΰλλον.

Έν τή πρώτη αυτής μορφή ή είκών ούδένα μεταλλικόν διάκοσμον έφερεν, άλλα συνί- 
στατο έξ αναγλύφου έκ κηρομαστίχης παραστάσεως τής Θεοτόκου βρεφοκρατούσης. Τά πρό
σωπα καί τά γυμνά μέλη ήσαν έγχρωμα, τά δέ ενδύματα τής Θεοτόκου καί τού ’Ιησού έπι- 
χρυσωμένα. Τό γύρορ τού αναγλύφου βάθος έκοσμεΐτο υπό ελαφρώς έκτύπου επίσης έκ 
κηρομαστίχης καί έπιχρύσου διακοσμήσεως, ής τό θέμα εύρίσκεται άπαράλλακτον εις χρονο
λογημένα μνημεία τού τέλους τού 11ου καί τών αρχών τού 12ου αίώνος. Αύτό τούτο τό 
είδος τού έκ δύο έπαλλήλων στρωμάτων αναγλύφου αναφαίνεται είς την Βυζαντινήν γλυπτι
κήν κατά τούς ίδιους χρόνους.

Ό είκονογραφικός τύπος, καθ’όν παρίσταται ή βρεφοκρατούσα Θεοτόκος, προέρχεται 
έξ είκόνος εύρισκομένης είς τήν περιοχήν τής Συρίας ή Παλαιστίνης καί παριστώσης τήν 
Θεοτόκον καθημένην καί έχουσαν τό Βρέφος έπί τών γονάτων. Ό τύπος ούτος άπαντά είς 
πολλά έργα τού 11ου καί 12ου αίώνος.

Ή είκών,πλήν τής αναγλύφου διακοσμήσεως, έφερε καί έντελώς σύγχρονον προς αυτήν 
γραπτήν τοιαύτην. Τά δύο εκατέρωθεν τής Θεοτόκου στηθάρια τών ’Αρχαγγέλων σχετίζον
ται είκονογραφικώς καί τεχνικώς προς έργα τού τέλους τού 11ου καί τών αρχών του 12ου 
αίώνος. Είς τούς ίδιους χρόνους ανήκει καί ή φυτική γραπτή διακόσμησις.

Αί μετάλλινοι έπενδύσεις είναι μεταγενέστεροι τής είκόνος. Καί ή μεν είς τό κάτω 
μέρος αργυρά έπίχρυσος ανήκει είς τά τέλη τού 13ου ή τάς άρχάς τού 14ου αίώνος, ή δέ 
γύρφ τής Θεοτόκου αργυρά έγένετο πιθανώς τον 170ν αιώνα.

Έκ τών ανωτέρω οδηγούμενοι δυνάμεθα μετά πολλής πιθανότητος νά συμπεράνωμεν 
ότι ή είκών τού Μ. Σπηλαίου είναι έργον τού τέλους τού 11ου ή τών αρχών του 12ου αίώνος 
προερχόμενου έξ Άνατο?\,ής, έκ τής Συρίας πιθανώς ή τής Παλαιστίνης.

"Ότι ή είκών προέρχεται μάλλον έκ Παλαιστίνης, καί μάλιστα έξ Ιεροσολύμων, δυνά
μεθα νά συναγάγωμεν καί έξ αυτών τών άλλως λίαν συγκεχυμένων παραδόσεων περί τών 
κτητόρων τής Μονής. Κατά τάς παραδόσεις ταύτας οι ώς κτήτορες φερόμενοι Συμεών καί 
Θεόδωρος, ευρισκόμενοι έν Ίεροσολύμοις, εΐδον καθ’ύπνους τήν Θεοτόκον, συνοδευομένην 
υπό τών ’Αποστόλων Λουκά, Παύλου καί Άνδρέου, ήτις καί διέταξεν τούς δύο μοναχούς 
νά μεταβώσιν είς Άχαΐαν προς άνεύρεσιν τής είκόνος'. Ή παράδοσις αύτη, συνδυαζομένη 
προς τ ’ανωτέρω έκτεθέντα, θά ήδύνατο, ώς τουλάχιστον νομίζω, νά έρμηνευθή ώς δηλούσα 
τήν έξ Ιεροσολύμων έλευσιν τών δύο μοναχών κομιζόντων τήν περίφημον εικόνα.

’Αλλά πότε ήλθον ούτοι έξ Ιεροσολύμων μετά τής είκόνος καί πότε ίδρυσαν τήν 
Μονήν τού Μ. Σπηλαίου;

Είναι ήδη γνωστόν ότι ή παλαιοτέρα γραπτή μνεία περί τής Μονής δεν ανέρχεται

] Οικονόμου έξ Οικονόμων, Κτιτορικόν, 42 κ. έξ.
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πέραν τοΰ τέλους τοΰ 13ου αίώνος. Έκ τοΰ χρυσοβοΰλλου τοϋ Ίωάννου Q Καντακουζηνοΰ 
(1341-1359) εξάγεται δτι ό πάππος αύτοΰ Ανδρόνικος Β' (1282-1328) έπροίκισε διά 
κτημάτων την Μονήν1. Τό χρυσόβουλλον τοΰτο τοΰ Ίωάννου Καντακουζηνοΰ αποτελεί καί 
την παλαιοτέραν γραπτήν μνείαν περί τής είκόνος, διότι ως ήδη παρετηρήθη, πλήν ενός 
λόγου συγγραφέως άδηλου εποχής καί εντελώς άλλοθεν άγνώστου, ευρισκομένου εις άπο- 
λεσθέν έκτοτε χειρόγραφον τής Μονής Όμπλοΰς, μνημονευόμενον υπό τοΰ Κ. Οικονόμου, 
καί τοΰ οποίου ή χρονολογία δεν είναι ασφαλώς γνωστή, ούδεμία άλλη Βυζαντινή πηγή 
όμιλε! περί τής είκόνος τοΰ Μ. Σπηλαίου, ένφ πολλοί είναι οί συγγραφείς οί άναφέροντες 
τάς άλλας εις τον Ευαγγελιστήν Λουκάν άποδιδομένας εικόνας2.

Νομίζω ότι πάσαι αί υπάρχουσαι ενδείξεις όδηγοΰσιν ημάς είς τό συμπέρασμα ότι οί 
δυο μοναχοί Συμεών καί Θεόδωρος ήλθον πιθανώτατα έξ Ιεροσολύμων είς Άχαΐαν κομί- 
ζοντες τήν παλαιάν ήδη εικόνα κατά τους χρόνους τοΰ ’Ανδρονίκου Β' (1282-1328) καί ότι 
τή χορηγία ίσως αύτοΰ ίδρύθη τό πρώτον ή Μονή τοΰ Μ. Σπηλαίου είς τήν θέσιν παλαιοΰ 
πιθανώς καί έγκαταλελειμμένου ασκητηρίου.

Θά έ'πρεπεν ίσως προς συμπλήρωσιν τής παροΰσης μελέτης νά έξετάσωμεν καί τήν 
περίφημον παράδοσιν, καθ’ήν ή είκών έζωγραφήθη υπό τοΰ Εύαγγελιστοΰ Λουκά. Νομί- 
ζομεν όμως ότι αί μέχρι τοΰδε γενόμεναι άπόπειραι έπιλύσεως τοΰ προβλήματος τούτου δεν 
δύνανται νά θεωρηθώσιν ως λύουσαι αύτό κατά τρόπον ικανοποιητικόν3. Κατά τήν ήμετέ- 
ραν γνώμην τό πρόβλημα τοΰτο θά έξακολουθήση έπί μακρόν ακόμη ν’ άναμένη τήν οριστι
κήν αύτοΰ λύσιν, δεδομένου ότι μεταξύ τών γενικώς είς τον Λουκάν άποδιδομένων εικόνων 
τής Θεοτόκου, τής Όδηγητρίας δηλαδή, τής έν τή Μονή τοΰ Κύκκου, τής έν τή Μονή Σου
μελά καί τής έν τή Μονή τοΰ Μ. Σπηλαίου, πλήν τοΰ γενικοΰ τύπου τής Παναγίας βρεφο- 
κρατούσης, ούδέν κοινόν χαρακτηριστικόν ύπάρχει.

Είκ. 15. Τμήμα ϋωρακίον εν τή Μ. τον Μ. Σπηλαίου. ‘Οπισϋία πλευρά, εφ ής ή επιγραφή τον 16411.

1 Σωτηρίου, ένθ’ άν. 47. Οικονόμου, Κτιτορικόν, 30 κ. έξ. 3 Σωτηρίου, ένΰ’ άν. 59 κ. έξ. Δ. Πασχάλης έν Actes du
τό κείμενον τοΰ χρυσοβουλλου 90 κ. έξ. Ill® Congres international d’etudes bvzantines. Athenes,

2 Σωτηρίου, ενθ’άν. 59, σημ. 1. 1932, 239 κ. έξ.
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ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ ΘΩΡΑΚΙΟΥ

Είκ. 16. 'Η πρόσθια πλευρά 
τον Οοοακίον.

Έν τελεί τής παροΰσης μελέτης έθεωρήσαμεν δχι ασκοπον νά προσθέσωμεν όλίγας 
λέξεις έν έπιμέτρω περί τμήματος αναγλύφου θωρακίου άνευρεθέντος έν τή Μονή τοΰ 
Μ. Σπηλαίου μετά την τελευταίαν πυρκαϊάν καί άποτελοΰντος τό μοναδικόν μέχρι τοΰδε

γνωστόν λείψανον έκ τοΰ γλυ
πτικού διακόσμου τοΰ Βυζαν
τινού Ναού τής Μονής τοΰ 
καταστραφέντος κατά την πυρ- 
καϊάν τοΰ 1640.

Τό γλυπτόν τούτο ήτο 
άγνωστον μέχρι τοΰδε, διότι 
εύρίσκετο έντετοιχισμένονΰπερ- 
άνωτής εισόδου τής Μονής με 
την άνάγλυφον διακόσμησιν 
προς τά έσω καί ψέρον έγκε- 
χαρα γμένην έπί τής οπίσθιας 
ορατής πλευράς την γνωστήν 
έπιγραφήν τής έν έτει 1640 

άνοικοδομήσεως τής Μονής1 (είκ. 15).
Τό διασωθέν τούτο τμήμα τοΰ θωρακίου (είκ. 16) 

έχει μέγιστον μεν μήκος 0,78, μέγιστον δε πλάτος 0,35 
καί πάχος 0,10.

Τό θωράκων φέρει γύρφ πλαίσιον μετ’ έπιπεδο- 
γλύφου διακοσμήσεως έκ κυματαειδώς βαίνοντος καί 

έλισσομένου βλαστού. Εις τό μέσον τοΰ υπό τοΰ πλαισίου περιβαλλομένου ορθογωνίου 
υπάρχει κύκλος, έντός τοΰ οποίου εύρίσκεται πτηνόν βαΐνον προς αριστερά. Τέλος εις τό 
άνω καί κάτω μέρος τοΰ κύκλου διακόσμησις φυτική.

Ή άνω καί κάτω τοΰ κύκλου έκτυπος διακόσμησις καί ώς θέμα καί ώς έκτέλεσις σχετί
ζεται προς την γλυπτικήν τοΰ 12ου καί 13ου αίώνος, ώς δεικνύουσιν ανάλογα ανάγλυφα1 2 καί 
μάλιστα τό έκ τής έπί τοΰ Υμηττού Μονής τοΰ Κυνηγού, τό φέρον χρονολογίαν 12323. 
Ή έπί τοΰ αυτού όμως αναγλύφου χρησιμοποίησις καί τής έπιπεδογλύφου διακοσμήσεως 
έν τφ πλαισίω, ής τό θέμα άπαντά πλειστάκις έν Μυστρρ, έν συνδυασμω μάλιστα καί προς 
τό έξέχον άνάγλυφον4, δεικνύει δτι τό γλυπτόν τούτο τής Μονής τοΰ Μ. Σπηλαίου θά ήδύ- 
νατο νά τοποθετηθή είς τά τέλη τοΰ 13ου ή τάς άρχάς τοΰ 14ου αίώνος, είς τούς χρόνους

1 Βλ. τό κείμενον τής έπιγραφής παρά Σωτηρίου, ενit’ 
άν. 49.

2 Βλ. προχείρως, Γ. Σωτηρίου, 'Οδηγός τοΰ Βυζαντινού 
Μουσείου ’Αθηνών, έκδ. 2“ , Άθήναι, 1931, 61, είκ. 24.

3 Σωτηρίου, 'Οδηγός τοΰ Βυζαντινού Μουσείου, 18, είκ.

9 κάτω καί σ. 45. Διά τήν χρονολογίαν, Ά. Ξυγγόπουλον, 
έν ΑΕ 1927-28, 3 κ. έξ.

4 G. Millet, Monuments byzantins de Mistra, Paris, 

1910, πίν. 51, 52 κ.λ.π.
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δηλαδή τοΰ Ανδρονίκου Β' (1282 -1328), καθ’ οΰς ώς ανωτέρω εϊδομεν, ίδρύθη πιθανώ- 
τατα ή Μονή.

Τό αρχικόν έξ άλλου πλάτος τοΰ θωρακίου (0,62 περίπου) δεικνύει δτι τοΰτο προέρχε
ται έκ τοΰ τέμπλου μικρών σχετικώς διαστάσεων Ναοΰ, οιον θά ήτο τό Καθολικόν τής 
Μονής κατά τους χρόνους εκείνους, την θέσιν τοΰ οποίου κατέχει τό νΰν ύπάρχον.

Κατά ταΰτα, αν τό τεμάχιον τοΰτο τοΰ θωρακίου δεν μετεκομίσθη άλλοθεν, δπερ θεω- 
ροΰμεν εντελώς άπίθανον, τότε είναι τό μοναδικόν μέχρις ημών περισωθέν λείψανον τοΰ 
Καθολικοΰ τής επί τών χρόνων πιθανώτατα τοΰ ’Ανδρονίκου Β' άνεγερθείσης Μονής.

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ

Η είκών τής Θεοτόκου έν τή Μονή τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου 1 1 9

ΜΕΓΑΡΙΚΑ
νπο ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΡΕΨΙΑΔΟΥ

Κατωτέρω δημοσιεύω μικράς έρευνας καί σκαφάς γενομένας ύπ’έμοΰ έν Μεγάροις 
κατά τά έ'τη 1932 - 1933, δτε, έργαζόμενος εις την Ελευσίνα1, είχον την ευκαιρίαν νά έπιδοθώ 
εις την μελέτην τοΰ αρχαίου τούτου τόπου.

Αί σκαφαί καί αί έ'ρευναι αύται περιορίζονται κυρίως εις την έξερεύνησιν τάφων καί 
είς τον τοπογραφικόν καθορισμόν νεκροταφείων ή συστάδων τάφων, κειμένων πιθανώς έξω 
καί μακράν τής αρχαίας πόλεως. Τοΰτο φαίνεται δτι εινε περισσότερον κατορθωτόν, διότι 
τών άλλων λειψάνων τής αρχαίας πόλεως, κτηρίων κ.λ.π., ή άνεύρεσις καί άποκάλυψις ίσως 
εϊνε, αν μη άδύνατος, πάντως δυσκολωτάτη καί διότι πολλά τούτων κατεστράφησαν κατά 
τούς έπιόντας χρόνους, κυρίως δμως, διότι ή νεωτέρα πόλις είνε έκτισμένη έπ’ αυτής τής 
παλαιάς. Παλαιότεραι έ'ρευναι τοπογραφικαί ή άνασκαφικαί έγένοντο ήδη υπό ήμετέρων 
καί ξένων. Ό Lolling2 πρώτος (Συμβολαί είς την τοπογραφίαν τής Μεγαρίδος. A. Ε. 
1887 σελ. 201 καί εξής), έξήτασε διάφορα τοπογραφικά ζητήματα, προσπαθήσας νά καθορίση 
συν τοΐς άλλοις καί τον ναόν τοΰ Άφεσίου Διός. Τοΰτον ήκολούθησεν ό ερευνητής τής Έλευ- 
σίνος Δημήτριος Φίλιος (Άνασκαφαί έν Μεγάροις. Πρακτικά 1889 σελ. 25-26 καί 
Άνασκαφαί παρά τά Μέγαρα. Α.Ε. 1890 σελ. 48-51), ό όποιος δι άνασκαφικών έρευνών 
έπεβεβαίωσεν ή καί άνήρεσε τάς παρατηρήσεις τοΰ Lolling, άνεΰρε δέ καί τον είς θεμέλια 
μόνον σοιζόμενον, έκείθεν τής πόλεως τών Μεγάρων, ναόν τοΰ Άφεσίου Διός.

Ολίγα έ'τη μετ’ αυτούς οί γερμανοί R. Delbriiek καί Κ. G. Vollmoller (Das Brun- 
nenhaus des Theagenes, Ath. Mitt. XXV 1900 σελ. 23-33 σχ. VII) άνέσκαψαν τήν περί- 
φημον κρήνην τοΰ τυράννου τών Μεγάρων Θεαγένους, κειμένην ολίγον μακρότερον τής

1 Διά τήν μελέτην τών αρχαίων Μεγάρων πολλά οφείλω 2 Είς τό νεωστί έκδοθέν βιβλίον τοΰ Κ. Hanell, Me- 

είς τάς ύποδείξεις τοΰ κ. Κ. Κουρουνιώτη, τόν όποιον καί garische Studien οελ. 9, έκ παραδρομής φαίνεται άπεδόθη- 
ένταΰθα ευχαριστώ θερμότατα. ’Επίσης ευχαριστώ θερμό- σαν άνασκαφαί εις τόν Lolling, διότι, καθ’ όσον γνωρίζω, 
τατα τόν καθηγητήν κ. Γ. Οΐκονόμον πολλαχώς βοηθή- οδτος μόνον τοπογραφικάς έρευνας ένήργησεν είς Μέγαρα, 
σαντα είς τήν μικρόν μου ταΰιην έργασίαν.
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